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Caros leitores,

Fiquei emocionada ao saber que os meus romances seriam publicados em língua
portuguesa. O meu avô nasceu no Brasil, onde aprendeu a falar português, alemão e inglês. Em
1915, os meus bisavós germano-americanos apanharam um navio a vapor dos Estados Unidos
para o Brasil, depois viajaram a cavalo até uma pequena povoação chamada Toropy perto da
fronteira uruguaia. Pastor luterano, o meu avô trabalhou como missionário numa comunidade
de alemães, polacos, russos, suecos e holandeses. Em maio de 1916, a minha bisavó deu à luz o
meu avô no banco de trás da sua igreja depois de um longo passeio a cavalo. Em 1921, a
família regressou aos Estados Unidos, mas o amor do meu avô por outras línguas e culturas
manteve se, e ele tornou-se professor de Alemão e autor de um livro muito respeitado. Nesta
série, espero honrar os valores do trabalho árduo, da persistência e da integridade que levou
os meus bisavós a atravessar um hemisfério e mais tarde nos ajudou a todos a atravessar os
dias negros da Segunda Guerra Mundial.

Um grande abraço!
Sarah Sundin



Para Dave, o meu paciente marido…
Não conseguiria escrever sobre o amor se não tivesse o teu.
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Los Angeles, Califórnia
Segunda-feira, 22 de junho de 1942

Allie Miller agarrara-se à promessa da sua melhor amiga e ao bilhete de comboio que a concretizaria:
uma semana inteira de puro prazer juntas.

Allie seguiu o caminho de mármore pelo interior de Union Station e respirou o glamour das viagens e
da aventura naquela que seria a sua primeira incursão rumo ao norte. A antecipação fazia o seu coração
vibrar, mas o som que produzia parecia ténue, uma melodia uniforme, sem uma harmonia que o fizesse
ribombar.

Olhou para o namorado, que caminhava a seu lado.
– Lamento que não possa vir.
Baxter encolheu os ombros e observou o grupo de soldados pelo qual tinham passado e tirou o cigarro

da boca.
– A guerra não acabou só porque a Betty Jamison decidiu casar-se.
Allie retraiu-se perante o reparo discordante. O seu dever de dama de honor podia parecer ridículo,

mas ela honrava-o tanto quanto J. Baxter Hicks honrava os seus deveres de gerente.
Entraram na sala de espera, que apresentava uma mistura de colonialismo espanhol com simplicidade

moderna. O teto tinha vigas de madeira e lustres de ferro iluminavam centenas de homens, uns vestidos
com o uniforme azul e branco da Marinha, outros com o de caqui e cor de azeitona pertencentes ao
Exército. Nenhum olhou duas vezes para Allie. No entanto, quando a mãe se levantou ligeiramente do seu
assento e acenou com a mão enluvada atraiu dezenas de olhares devido à beleza dos seus cabelos louros.

O pai cedeu o seu lugar a Allie.
– O teu bilhete? Está num lugar seguro?
– Guardei-o na minha mala. – Ela sorriu ante o excesso de proteção do pai e instalou-se no banco de

couro. – E, sim, mãe, pedi ao carregador para ter cuidado com a minha bagagem.
– Ótimo. Oh, só de pensar que alguma coisa pode acontecer àquele vestido! – Soltou um estalido com a

língua. – É uma pena esta falta de seda, mas fizeste um excelente trabalho com o meu antigo vestido de
baile. Até quase pareces bonita nele!

– Obrigada – agradeceu Allie, embora constrangida. A mãe tinha boas intenções e Allie dificilmente
poderia esperar um elogio. No entanto, a tristeza cresceu-lhe no peito. Não… ter pena de si própria não
era mais do que orgulho disfarçado e ela recusava-se a seguir por esse caminho.

– Então, Stan, novidades acerca daquele carregamento de peças? – Baxter e o pai afastaram-se e foram
encostar-se à parede. Os homens podiam passar perfeitamente por pai e filho devido ao cabelo castanho
e olhos azuis, fatos de bom corte e devoção à Miller Ball Bearings.

A mãe tirou um borboto da manga do fato de linho castanho-claro de Allie.
– Ainda só estiveste um mês em casa depois de te formares e vais-te embora outra vez, à procura de

diversão do outro lado do estado.
Allie agarrou na mala onde tinha o bilhete comprado graças a ter superado as objeções da mãe.
– É só por uma semana e depois regresso a casa de vez.
– Não por muito tempo. – A mãe voltou os seus grandes olhos verdes, a única boa característica que



Allie herdara, na direção de Baxter. – Já namoras há quase cinco anos. Ele pedir-te-á em casamento em
breve.

Baxter, uma silhueta escura emoldurada por raios de luz oblíquos através da névoa do fumo de cigarro,
encontrava-se perto das janelas altas.

A boca de Allie contraiu-se com a súbita amargura que lhe subiu pelo estômago através da garganta.
Todas as mulheres se sentiriam assim ao pensarem que seriam pedidas em casamento?

– Já é tempo de te arranjarmos um noivo.
– Como?
Allie concentrou a sua atenção na mãe.
– Não foi isso que quis dizer… Eu quis dizer que… Deus do céu! Não achas que isto foi combinado,

pois não? – perguntou ela em voz baixa. – Na verdade, o Baxter é o único homem a quem o teu pai
passará a empresa, mas o teu bem-estar é a nossa maior preocupação e…

– Eu sei. Eu sei. – A tensão fez a voz de Allie soar uma oitava acima e ela tentou sorrir para afastar as
preocupações da mãe. – Eu sei que o Baxter é uma dádiva.

A expressão da mãe sugeriu aprovação.
– Efetivamente é? Baxter é um ótimo rapaz e vai fazer-te muito feliz.
Feliz? Nunca realizaria os sonhos de amor da sua infância com Baxter Hicks, mas poderia dar-lhe uma

família, se Deus quisesse, o que seria suficiente para a satisfazer. Além disso, aquele casamento era o
melhor para os seus pais, para Baxter e para a própria Allie. Um sonho era um sacrifício digno.

Então, porque é que o seu coração ansiava por notas musicais que nunca ouvira?

*

O tenente Walter Novak recostou-se à parede em Union Station, com um pé apoiado no saco. O fresco
atravessou a lã do casaco do uniforme. Sabia-lhe bem.

Era quase tão agradável como o colchão, na noite anterior, em casa de Frank Kilpatrick, o seu melhor
amigo do 306.º Grupo de Bombardeamento. Aquela fora a última licença que consistira de dez noites
bem dormidas, trinta boas refeições e, em seguida, regresso à base para rumar à guerra. Finalmente teria
a oportunidade de usar os seus muitos talentos como piloto e fazer algo que valesse a pena.

Walt espreitou para dentro do saco com o almoço. Eileen fora realmente muito amável ao preparar-lhe
uma sandes de salada de frango. No fim de contas, ela tinha o marido em casa pela primeira vez em
meses, três meninos barulhentos e uma barriga inchada com outro Kilpatrick a caminho.

Walt tirou a melhor parte  da refeição: uma laranja da laranjeira dos Kilpatrick, grande, brilhante e
sumarenta. Beijou a casca, suave e com protuberâncias como o couro do seu blusão de voo.

– Olá, querida. – Para conseguir aquele prémio, tivera de usar uma escada para ultrapassar as outras
dezenas de laranjas mais pequenas e fáceis de alcançar. Frank chamara-lhe teimoso.

Walt sorriu com a recordação.
– Teimoso, não. Persistente.
Após um ano a comer as rações do Exército, ansiava por fruta fresca. Quando eram miúdos, ele e os

dois irmãos mais velhos deitavam-se na relva a comer nectarinas até a mãe lhes dizer para guardarem
algumas para a compota e surripiavam ameixas ainda antes de amadurecerem, alegando que tinham sido
os pássaros a roubá-las.

A voz no altifalante anunciou algo sobre a locomotiva Daylight. Walt atirou a laranja novamente para
dentro do saco, pô-lo ao ombro e atravessou o átrio que era tão grande como um hangar, repleto de
membros das forças armadas. Na sua plataforma, uma nuvem de vapor dissipou-se e revelou a cor preta
da San Joaquin Daylight com riscas vermelhas e cor de laranja. Mas ainda não se podia embarcar no



comboio.
Walt conteve o seu entusiasmo, fez o  check-in do saco e enfiou o boné por cima dos caracóis que

estavam sempre a cair-lhe sobre a testa. Depois voltou a entrar na estação à procura da banca de jornais
para poder observar as revistas. Se comprasse a Time, ainda teria dinheiro suficiente para dar gorjeta
aos bagageiros e adquirir algumas Coca-Colas na viagem.

Uma loura bonita de vestido azul encontrava-se na fila da banca de jornais e o seu olhar fixou-se nas
asas de prata no peito de Walt, nas barras douradas a indicar a patente de segundo-tenente nos seus
ombros, e ela esboçou um sorriso com covinhas.

Walt sentiu um nó na garganta.  Todos os seus membros se imobilizaram. Não conseguiria falar ainda
que tivesse algo a dizer, o que não era o caso. Era por isso que se limitava a beijar cascas de laranja.

Frank Kilpatrick, que até conseguia travar amizade com uma maçaneta de porta, não conseguia
perceber, mas para Walt havia dois tipos de mulher: as que estavam comprometidas e as que não
estavam. E aquelas que não estavam comprometidas assustavam-no mais do que a paragem do motor de
um avião a meio da descolagem.

O olhar da jovem concentrou-se no rosto de Walt. Uma das suas narinas moveu-se repentinamente e ela
desviou o olhar. Walt sabia o que ela vira: as bochechas de esquilo e o nariz dos Novak, que era como
um papagaio de papel de pernas para o ar. Sim, as solteiras eram diferentes. Caçavam, escrutinavam,
julgavam e ele nunca estava à altura.

*

Allie saiu da sala de espera para a plataforma. O vapor rodopiava, pesado com o odor a óleo queimado,
e o comboio soltou uma batida que fez acelerar o seu coração.

– Todos a bordo!
Allie voltou-se para os pais.
– Obrigada por esta viagem. Não consigo explicar o quanto isto significa para…
– Nós sabemos – disse o pai com um sorriso caloroso. – É melhor ires para não perderes o lugar. Tens

a certeza de que os Jamison estão em Tracy para te ajudarem no transbordo?
– Sim, e tenho o número da Betty e as informações sobre o transbordo para o caso de precisar.
A mãe ajustou o alfinete com joias na lapela de Allie.
– Lembra-te de tudo o que dissemos: não percas o talão de recolha de bagagem, mantém as coisas perto

de ti e tem cuidado com os militares. Um uniforme por si só não faz um cavalheiro.
O pai riu-se.
– Mary, o Baxter vai ter pesadelos sobre soldados a quererem roubar-lhe a namorada.
– Nunca terei de me preocupar com isso – disse Baxter.
A melodia interna de Allie desceu uma oitava. Se, ao menos,  a confiança dele repousasse na fidelidade

dela em vez de na sua pouca beleza.
O pai envolveu-a num abraço.
– Vou sentir a tua falta, querida, mas diverte-te.
Nos braços daquele que fora o seu defensor toda a vida, Allie sentiu-se animar. Depois, virou-se para

Baxter. Certamente, ele sentir-se-ia sensibilizado pela atmosfera romântica da estação ferroviária, pela
partida e pelos casais que se abraçavam.

Baxter deu-lhe um beijo rápido na cara.
– Vá lá, então. Divirta-se.
O coração de Allie regressou ao ritmo normal. Só queria que um homem olhasse para ela como se



fosse bonita e especial. Apenas uma vez.
Allie juntou-se à multidão que fazia fila para entrar no comboio. No cimo das escadas, virou-se para

acenar, mas não conseguia ver por causa de um fuzileiro que vinha atrás de si. Entrou na carruagem,
tossiu por causa da nuvem densa de fumo de cigarro e avançou pelo corredor, evitando lugares vagos ao
lado dos soldados. O comboio encheu-se rapidamente.

– Desculpe-me, menina. Gostaria de se juntar a nós? – Uma senhora de cabelo preto indicou-lhe um
lugar à sua frente, já ocupado por duas crianças pequenas. A mulher segurava um bebé e estava sentada
ao lado de um rapaz mais velho. – Quer dizer, se não se importar. Ficaria um pouco apertada e…

– Isso seria maravilhoso. Obrigada. – Allie sentou-se num banco de tecido vermelho orlado a couro
vermelho mais escuro

– Eu tenho três anos. – A menina à sua direita mostrou quatro dedos roliços.
– Oh, que crescida és!
– Não é nada. – O rapaz ao lado dela bateu com o pé na parede do comboio. – Ela nem sequer sabe ler.

Eu sei.
– Mas mal – observou o rapaz mais velho à frente de Allie.
– Já chega, meninos – disse a mãe. – Não incomodem esta senhora simpática.
– Eles não me incomodam nada. – Allie reparou no fato vermelho de corte modesto da mulher e sentiu-

se pouco à vontade na sua roupa elegante. – E… posso ajudá-la com as crianças, se precisar.
– Agradecia muito. – Enfiou um biberão na boca do bebé. – Então, para onde vai?
– Vou visitar a minha melhor amiga em Antioch,  mesmo no delta do rio Sacramento. Estou desejosa de

a ver novamente. A Betty era a minha companheira de quarto no Scripps College, em Claremont. Vai
casar-se e eu fui convidada. – Allie receou ter começado a divagar. Porque seria que fazia sempre aquilo
quando estava nervosa?

– Que bom. Vai ser divertido para si. – Ela deu uma cotovelada no rapaz à sua direita. – Donnie,
apanha a boneca da tua irmã, está bem? Lonnie, para com essas pancadas.

Allie sorriu. Aquela mãe não parecia precisar de ajuda.
Depois o seu sorriso esmoreceu. Uma senhora encontrava-se no corredor do comboio superlotado e

nenhum dos militares lhe oferecia o lugar. Talvez oferecessem se ela fosse jovem e bonita ou uma avó
muito frágil. Mas era gorda, de meia-idade e de cor.

– Minha senhora? – Um homem de uniforme verde-azeitona com um boné preto de oficial levantou-se e
apontou para o seu lugar.

A senhora dirigiu-lhe um grande sorriso, sentou-se e agarrou-lhe no braço.
– Deus o abençoe. Rezo por todos os rapazes de uniforme como você, peço ao Senhor para vos manter

em segurança. Como se chama, filho?
– Walter, minha senhora, e muito obrigado.  Prefiro ter quem reze por mim do que um assento para me

sentar. – Tirou o boné e deu um passo em frente, aproximando-se de Allie, com um sorriso  a iluminar-lhe
o rosto.

Um uniforme podia não fazer um cavalheiro, mas a bondade e as boas maneiras certamente que sim.
Allie saboreou aquela nova nota grave e os acordes ricos que produzia.
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Walt sentiu um nó na garganta.
Teria ela sorrido para ele? Aquela jovem de caracóis castanhos? Sim, sorrira, e o nó apertou-se ainda

mais.
Depois ela virou-se com uns olhos verdes impressionantes para um rapaz e uma rapariga no banco ao

seu lado. Oh, era mãe. Comprometida. A respiração regressou à normalidade.
O comboio sacudiu-se e avançou… era a parte preferida de Walt. Ele pensava sempre, num momento

de suspense, que aquilo não podia acontecer. Depois o poder entrava, dava-se o impulso e o comboio
avançava pela via férrea.

Uma mulher de fato vermelho disse qualquer coisa à mãe de olhos verdes, que lhe respondeu com um
sorriso que cresceu de forma tão regular como a velocidade do comboio, apagando o seu ar de
professora primária. Sim, qualquer piada que o marido lhe contasse seria bem recompensada.

O rapaz ao lado da mãe de fato vermelho sorriu para Walt com dentes demasiado grandes para o seu
rosto.

– É piloto, senhor?
– Donnie, porta-te bem.
– Não faz mal. – Walt sorriu para o rapaz. – Sim, sou piloto.
– Uau! Fez cair alguns aviões inimigos?
Walt riu-se.
– Ainda não tive oportunidade. Recebi a minha licença de voo em abril e na semana passada concluí a

formação em bombardeiros quadrimotores em Albuquerque.
– Oh! – Donnie saltou no banco. – Quatro motores… B-17 ou B-24?
O miúdo percebia de aviões.
– B-17 Flying Fortress, o Fortaleza Voadora.
– Ah, é? Para onde vai?
– Hmm. Prometes que não contas a ninguém? Lábios abertos, navios afundados1, sabes. – Quando o

rapaz assentiu, com olhos arregalados, Walt inclinou-se para perto dele.
– Wendover, Utah.
O rapaz franziu o nariz e as mulheres riram-se.
Walt juntou-se a elas.
– Ainda estamos em treino. E tu, amigo? Para onde vais?
– Fresno. Vamos ficar com os meus avós enquanto durar. O papá acabou de ser recrutado  – disse com

o orgulho de um rapaz que aprendera uma palavra nova. – Um dia vou ser um piloto de caças. – Fez o
som do avião, a imitação de um caça de artilharia antiaérea, imitado pelo menino mais novo sentado à
frente dele. A mãe de Donnie mandou calar os dois.

Walt agachou-se ao lado do banco e os rapazes começaram a disparar perguntas mais depressa que
uma metralhadora. Se ao menos as mulheres gostassem de aviões. Aquelas senhoras pareciam
interessadas, mas tinham filhos e por isso tinham de estar.

O comboio atravessou o deserto, salpicado de cardos, árvores de josué e as pequenas cidades de
Palmdale e Lancaster. Quando

passaram Mojave, não muito longe da Base Aérea de Muroc, Walt levantou-se para esticar as pernas e



apalpou os trocos no bolso.
– Vocês querem uma Coca-Cola?
– Sim! Quero… – Donnie olhou para a mãe. – Posso ir com ele, por favor?
– Sim, querido, e leva o Lonnie.
O rapaz no outro banco saltou para o chão e Walt levou os rapazes para o corredor. Seriam irmãos?

Então, a mãe de olhos verdes só tinha a menina.
Walt pagou as  Coca-Colas com as últimas moedas. Enfiaram-se pela floresta de uniformes e

encontraram a mãe de olhos verdes sozinha… com o bebé da mãe de fato vermelho nos braços.
– É a tua vez de partilhares com a Connie – disse Donnie ao irmão.
– Nem pensar. Além disso, ela não está aqui.
O comboio deu um solavanco. Walt agarrou-se no banco de trás e olhou confuso para a jovem. Quem

era a Connie? A menina? Mas…
– A mãe levou-a à casa de banho. Deixou-me pegar um bocadinho na Bonnie. Não é tão querida?
Afinal ela não era mãe. Nem sequer tinha aliança na mão esquerda. Ele tinha de falar com ela antes que

a paralisia se instalasse.
– Esperem. Donnie, Lonnie, Connie…
– E Bonnie – disse ela, com voz firme.
– Nós rimamos – explicou Lonnie.
A rapariga de olhos verdes baixou o rosto.
– É verdade.
Walt soltou uma gargalhada. A jovem olhou-o… embora demasiado educada para rir, partilhou a piada

com ele. Não era assim tão má. Não o observava nem o julgava, era um ser humano normal.
A mãe de fato vermelho regressou com Connie. Mesmo antes de se sentarem, um túnel apagou o sol. As

crianças gritaram.
Walt bebeu um gole da Coca-Cola borbulhante e acocorou-se novamente.
– É melhor habituarem-se aos túneis. São dezoito através das montanhas Tehachapi. E a melhor parte é

que dentro de minutos vamos chegar ao Tehachapi Loop, onde os carris fazem um círculo completo. Vão
gostar muito.

Os meninos esborracharam os narizes contra a janela. Não tardou muito que o comboio saísse do túnel
e entrasse no círculo, que contornava uma colina coberta de carvalhos. Walt explicava todos os
pormenores, satisfeito por se lembrar do que estudara para a disciplina de Engenharia Civil.

Depois da descida para o Vale Central e da paragem em Bakersfield, Walt desembrulhou a sandes.  A
mãe teria tido um ataque se o visse comer no vagão dos passageiros, mas, como o número de vagões
restaurante fora reduzido por causa da guerra, ele não tinha escolha. Deu uma dentada e fechou os olhos
de satisfação. Na base, os alimentos eram sempre moles ou rijos, mas aquele frango era fresco,
consistente e tinha cebola e aipo e… maçã?... sim, maçã.

– Mamã, tenho fome – disse Lonnie. – Quando almoçamos?
– Na casa da avó. Daqui a uma hora.
A sandes de Walt já não sabia tão bem com todos aqueles pequenos olhos a fitá-lo.
– Não podemos comprar qualquer coisa? – disse Donnie.
– Não, e façam pouco barulho. Vamos comer em Fresno. – O rosto dela tinha a cor do fato e Walt

desconfiou que a mala dela devia estar tão vazia como a sua carteira.
Tudo o que lhe sobrava era uma laranja. Uma laranja perfeita. Pegou na peça de fruta, que era do

mesmo tamanho que o buraco do seu estômago, mas não tão grande como os buracos nos estômagos das
crianças.



– Uma laranja? – Walt esboçou um sorriso. – Será que os seus filhos querem uma laranja?
– Oh, não, obrigada!
– Não, a sério. Fiquei em casa de um amigo ontem à noite e a mulher dele fez-me o almoço para trazer.

Não suporto laranjas.
Ela aceitou. Walt enterrou o polegar na casca e libertou uma névoa de fragrância que cheirava a

citrinos, verão e luz do Sol. Distribuiu os gomos e as crianças deixaram de se queixar. Acima de tudo,
Walt queria lamber os dedos e desfrutar de um pouco daquele sabor, mas optou por usar o lenço para se
limpar.

Quando chegaram a Fresno, Walt retribuiu as continências dos pequenos rapazes  e recebeu
agradecimentos pelas Coca-Colas, pelos gomos de laranja e pelas histórias.

– Oh, menina. – A mãe de fato vermelho chamou a de olhos verdes. – Certifique-se de que dá esse
lugar a este jovem simpático.

– Oh! Oh, sim. Claro.
Walt olhou em volta com desespero, mas só havia soldados no corredor… não se viam mulheres,

nenhum homem mais velho, nem um com uma patente mais elevada que a sua. Dois marinheiros ocuparam
o banco da mãe de fato vermelho e prepararam-se para uma sesta, por isso ninguém o podia resgatar
sequer para uma conversa.

Walt não tinha escolha. Sentou-se.
– Obrigado. – Conseguiu não engolir a língua.
– Não tem de quê. Acho que já ficou de pé tempo suficiente. – O tremor no sorriso dela encheu-o de

coragem.
– Sim. Sim, fiquei. – O comboio partiu da estação com uma explosão de vapor e passou por alguns

armazéns. De que poderia ele falar? – Então, está a gostar da viagem?
– Oh, sim. É bom mudar de cenário.
– Também acho. Estive no deserto demasiado tempo. Mal posso esperar para ver erva novamente,

mesmo que seja castanha. Gosto mais do inverno… fica mesmo verde. – Gostava dos olhos dela, que
eram mais brilhantes ao perto, tão brilhantes que ele lutava por se manter a falar.

– Pois, já ouvi dizer. Nunca fui para o norte.
– A sério? De onde é?
– De Riverside.
Walt assentiu.
– Pilotei alguns aviões em voos de treino para March Field. Riverside é uma cidade espetacular.
– Obrigada. Acho que é a cidade mais bonita da Califórnia.
Poderia ele provocá-la? Só havia uma maneira de descobrir.
– Mas nunca foi para norte.
As longas pestanas castanhas baixaram, mas o sorriso rasgou-se.
– É verdade. Devia guardar esta opinião só para mim, mas mesmo que encontre uma cidade mais

bonita, Riverside será sempre a minha favorita.
Riverside… o nome despertou uma memória de March Field. Como engenheiro, Walt sempre

incomodara os mecânicos para poder conhecer os aviões por dentro e por fora. Um dia expulsaram-no e
ele foi sentar-se num caixote a assistir. O caixote não tinha vindo de longe…

– Rolamentos de esferas – disse com um sorriso. – Miller Ball Bearings, em Riverside, na Califórnia.
Ela comprimiu tanto os lábios que quase desapareceram e baixou o olhar para o livro.
Ele ficou a olhar para ela. Que acontecera? O que tinha ele dito?
Ela virou a página com os seus dedos longos.



Recebido e entendido. Fim de transmissão. Ele suspirou e tirou a revista enrolada que tinha no bolso.
Se não podia falar com a rapariga, pelo menos podia ler as notícias e, finalmente, boas notícias. No
início do mês, a vitória da Marinha dos Estados Unidos sobre os japoneses em Midway pusera fim a seis
meses de derrotas.

Depois de passarem por Merced, um anúncio de revista chamou a atenção de Walt… uma mulher com
um avental de folhos servia um bolo ao marido que tinha ido a casa de licença. Talvez a mãe tivesse bolo
à espera em casa. Ou uma tarte. O estômago dele roncou, por isso mudou de posição para o obrigar a
parar.

Folheou algumas páginas e leu acerca do avanço dos alemães em Sebastopol. O comboio balançou e
fez Walt ir de encontro ao ombro da rapariga de olhos verdes. Murmurou um pedido de desculpas.
Nenhuma mulher se tinha de preocupar relativamente a um avanço da parte dele. Nem sequer conseguia
estabelecer um diálogo trivial.

A cidade de Modesto passou rapidamente. Não tardaria a estar com os pais e a ter um grande jantar,
com carne assada, talvez. Não, a carne de vaca não abundava. O seu estômago roncou, alto e insistente.

– Desculpe. – A jovem levantou-se e Walt também para a deixar passar.
Fantástico. Assustara-a com os rolamentos e os roncos de estômago. Resmungou e leu o anúncio do

presidente Roosevelt sobre o esforço para reciclar borracha, tendo em conta que as conquistas dos
japoneses tinham diminuído noventa e dois por cento dos fornecimentos de borracha.

O artigo seguinte fez Walt ficar exaltado: os alemães – os próprios alemães – anunciavam o massacre
nazi da aldeia de Lidice na Checoslováquia. Histórias como aquela aumentavam o seu desejo de
participar o mais depressa possível na guerra.

– Desculpe. – A rapariga de olhos verdes olhava para ele.
Walt engoliu a surpresa a tempo de recordar a sua educação e permitir que se sentasse.
– Qual prefere? – Ela segurava uma maçã numa mão e uma laranja na outra.
O olhar dele saltou entre o vermelho e o verde.
– Hum?
Ela inclinou o maxilar quadrado para o lado e franziu a testa para a fruta.
– Apetecia-me comer qualquer coisa e achei que também pudesse querer. Foi tão amável em dar parte

do seu almoço às crianças. Esta laranja não é tão bonita como aquela que tinha anteriormente… é mais
pálida… mas também há uma maçã e contento-me com qualquer uma das duas.

Walt riu-se do discurso rápido.
– Obrigado. Uma laranja parece-me bem.
Ela entregou-lhe a peça de fruta.
– Bem me parecia. Disse que odiava laranjas, mas os seus olhos diziam que as adorava.
Ele encolheu os ombros.
– Se ela soubesse que eu gostava, não a teria aceitado.
– Talvez. Mas acredito que exista uma solução certa para cada dilema.
– Nem sempre. – Walt descascou a laranja. Não foi pulverizado pelo sumo daquela vez.
– Oh! Achei que era… bem, não importa. – Ela ocupou-se com a maçã no colo.
Ele olhou-a fixamente. Ela partira do princípio que ele era um homem íntegro e um homem íntegro

nunca diria sequer uma pequena mentira por uma boa causa? Disparate.
– Cumpro a minha palavra. Mas, bem, uma pequena mentira não faz mal se os motivos forem nobres.

Mantém as coisas a funcionar sem problemas… como os rolamentos de esferas na maquinaria da
sociedade.

Ela voltou a cabeça para a janela.



Walt sorriu, vitorioso. Qual seria o problema dela com os  rolamentos de esferas? Teria o pai dela
perdido uma fortuna em rolamentos de esferas no crash da Bolsa de Valores? Ou estaria a sua família
nalguma indústria rival e falar-lhe de rolamentos de esferas era o mesmo que falar da Universidade de
Stanford a um homem da Universidade da Califórnia como ele? Ou teria ela perdido o seu verdadeiro
amor nalgum acidente com rolamentos de esferas?

Ele arrancou um gomo da laranja, meteu-o na boca e fez uma careta. Era amarga. Quase tão amarga
como a sua vitória. Que há de errado comigo, meu Deus? Ela compra-me uma laranja e eu estrago
tudo.

A jovem mastigava a maçã, olhando fixamente para a frente, para as colinas redondas que delimitavam
a baía de São Francisco e o delta. O cabelo dela era encaracolado em torno da base do chapéu.

Walt pigarreou.
– Parece-me que o silêncio é a solução certa para um dilema.
O olhar dela pousou nele, um rio verde e refrescante, e um sorriso curvou-lhe os lábios.
– Sim, é. Certa e eficaz.
– Eu devia tentar isso um dia destes.
– Talvez devesse. A laranja é boa?
Walt evitou dizer uma mentira, encolhendo os ombros e desviando o olhar.
Ela riu-se.
– Não é muito boa?
– É um pouco azeda. E a maçã?
– Seca. Mas eu estou habituada a outras coisas. Temos um pomar cheio de maçãs e laranjeiras.
Ele sabia que havia qualquer coisa nela de que gostava, além da atenção que dava às suas histórias de

voo.
– Os meus pais também têm árvores de fruto. O meu amigo Frank diz que sinto mais falta da fruta do

que da minha família.
– E é verdade?
– Ná.– Engoliu o último gomo de laranja. – Só que é viril resmungar sobre a comida e somos

considerados uns meninos da mamã se sentimos falta da família.
– Compreendo.
O comboio abrandou. O suspiro de Walt ecoou o apito longo e baixo do comboio. Era a primeira vez

que tinha uma conversa com uma mulher disponível e agora nunca mais a ia ver. Guardou as cascas de
laranja no saco e levantou-se.

– Bem, Tracy é a minha paragem. Obrigado pela laranja.
A rapariga de olhos verdes endireitou-se e olhou pela janela.
– Tracy? Esta também é a minha paragem.
– A sério? – Ela parecia demasiado sofisticada para as cidades de gado bovino da área. Deixou-a

passar à frente e seguiu o seu corpo esguio pelo corredor. Assim que desembarcaram, ela olhou em volta
na plataforma e entrou numa cabina telefónica.

Walt inalou o ar fresco de Central Valley para limpar os pulmões do fumo dos cigarros e libertar a
mente da rapariga de olhos verdes. Depois, dirigiu-se à estação para comprar um bilhete para o comboio
53. O Daylight passara pela sua cidade natal, mas não parara. Que pena não ter podido saltar em
andamento.

– Walter! Walter!
Virou-se, viu os pais e preparou-se para receber um abraço da mãe. Para uma mulher pequena, ela era

sem dúvida uma força da natureza.



– Olá, mãe. O que estão aqui a fazer?
Ela riu-se.
– Que boa forma de nos cumprimentares passado um ano. Achámos que ficarias contente com a

surpresa.
– Obrigada. E fiquei. – Afastou-se para cumprimentar o pai.
– Deixa-me ver essas asas – pediu o pai. – Muito bem. Como o Ray e o Jack. É claro, o Jack chegou a

capitão.
É claro. Ele estava sempre um passo atrás.
– Meu Deus. – A mãe agarrou-o pelos ombros. – É difícil acreditar que és o meu menino. Estás mais

alto e mais largo de ombros sempre que te vejo.
Walt resmungou, contente por a sua companheira de viagem não estar por perto.
– Vou buscar o saco e vamos para casa. O que é o jantar?
– Vamos com calma, menino. – A mãe agarrou Walt pelo braço.  – A amiga da Betty da faculdade veio

no mesmo comboio e os Jamison pediram-nos para a levarmos.
A rapariga de olhos verdes? Seria possível? Virou-se para a cabina telefónica.
Ela estava à porta com o auscultador encostado ao ombro.
– Desculpe, tenente. Chama-se Walter Novak?
Ele assentiu, a sua língua parecia madeira. Ela estaria no casamento. Vê-la-ia ao longo de toda a

semana.
Ela disse qualquer coisa para o telefone, desligou e caminhou na sua direção. Walt tinha de falar, tinha

de dizer qualquer coisa. Conseguiu esboçar um sorriso.
– Anda à procura da sua dama de companhia?
– Hum, sim. Eu, bem, a Betty… – A sua mão gesticulou em direção à cabina telefónica.
Walt encheu o peito , sentindo-se desejoso de lhe aliviar o nervosismo e esse desejo descontraiu-lhe os

músculos.
– Deixe-me adivinhar. A Betty mudou os planos e não lhe disse nada.
– Hum, sim. – A brisa arrastou uma madeixa de cabelo castanho encaracolado para o seu rosto e ela

enfiou-o novamente no lugar. – Por muito inteligente que a Betty seja…
– Às vezes é muito distraída.
Riram-se e uma sensação estranha e quente sob as costelas de Walt fê-lo desejar sorrirem juntos outra

vez.
– Você deve ser a Allie Miller. – O pai apertou-lhe a  mão. – Sou o John Novak e esta é a minha

mulher, Edith. Já conhece o Walter?
– Sim. – Lançou-lhe um olhar. – Bem, viemos sentados ao lado um do outro no comboio.
– Mas não sabíamos quem cada um de nós era…
– Bem, a menina vem connosco. – A mãe dele agarrou-se ao cotovelo de Allie. – O pastor Novak vai

buscar a sua bagagem. Meu Deus, a Betty fala tanto de si que sinto que já a conheço há muito.
Walt seguiu o pai e foi também buscar o seu saco. Allie Miller. Efetivamente,  Betty falara acerca dela,

mas Betty falava demasiado sobre muitas pessoas. Agora ele desejava ter prestado mais atenção a essas
conversas. Por exemplo, teria Allie Miller namorado? Como é que o pormenor mais importante era o
mais difícil de relembrar? Oh, se ela tinha namorado, ele descobriria muito em breve.

Walt e o pai juntaram-se às mulheres na plataforma e Walt sorriu para a jovem a seu lado. Há  meses
que esperava ansiosamente por aquela licença… a sua família, os seus amigos e todas as peças de fruta
que conseguisse comer.

Mas agora aquela podia vir a ser a melhor semana da sua vida.



1 Loose lips sink ships é uma expressão que significa «cuidado com os descuidos em conversas». Esta frase teve origem num cartaz de
propaganda durante a Segunda Guerra Mundial. Este, entre vários outros, eram usados numa campanha nos Estados Unidos para alertar os
oficiais e cidadãos para a necessidade de evitar conversas que pudessem revelar informações úteis para os inimigos. (N. da T.)
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Antioch, Califórnia
Terça-feira, 23 de junho, 1942

Allie já tinha ouvido falar de viagens rápidas, mas, com Betty Jamison, uma viagem era um verdadeiro
tornado. Doíam-lhe os pés, a cabeça e o cotovelo doía-lhe porque roçava nas esquinas dado que Betty a
fazia mudar repentinamente, de direção.

– Não sei como me vou lembrar desses nomes todos.
Dorothy Carlisle, uma rapariga pequenina de cabelo castanho, espreitou do outro lado de Betty.
– Não estou à espera que memorizes tudo. Eu não consigo lembrar-me de todos os amigos da Betty da

faculdade.
O sorriso de Betty fê-la elevar as bochechas rechonchudas.
– Sinceramente, vocês são mesmo caseiras! Porque será que gosto tanto de vocês?
Allie apertou o braço de Betty.
– Porque te obrigamos a andar suficientemente devagar para poderes pensar.
– Oh, eu odeio pensar. Rouba-nos tempo para as coisas divertidas. E, vamos divertir-nos tanto esta

semana! Tenho coisas planeadas para todos os dias. – Betty dobrou uma esquina e Allie teve de correr
para a conseguir acompanhar. – Chegámos ao fim da viagem. Viemos cedo para o jantar , mas Mistress
Novak não se vai importar.

Allie olhou para a rua com árvores e casas bem cuidadas, mas nada que se comparasse à sua Magnolia
Avenue com pomares de citrinos e mansões. Atravessaram a rua e dirigiram-se a uma casa vitoriana de
tamanho modesto, pintada de amarelo e branco. Um bordo cobria o passeio e uma laranjeira perto dos
degraus cumprimentou-os… transbordante de fruta madura.

Como em tantas outras casas, uma bandeira branca com um rebordo vermelho ostentando três estrelas
azuis estava pendurada na janela. Era a bandeira dos Novak.

– Três filhos no serviço militar? – perguntou Allie.
– Os três, e nem sequer têm uma filha para lhes fazer companhia. – Dorothy tocou à campainha. – O teu

namorado está a cumprir o serviço militar? Chama-se Baxter, não é? Deve pertencer à aristocracia com
um nome desses.

Allie apertou com mais força a sua mala de mão. Dorothy fazia tantas perguntas pessoais.
– O Baxter foi dispensado. O seu trabalho está relacionado com a defesa.
– Hmm – disse Betty. – O primeiro nome fica-lhe melhor do que o último. É tão pomposo e

respeitável… um Baxter, não um Hicks.
A porta abriu-se e Mrs. Novak tirou o avental que tinha atado à cintura delgada.
– Meu Deus, vieram cedo! Bem, entrem.
O embaraço provocou um nó no estômago em Allie. Chegar cedo e encontrar a anfitriã desprevenida

era ainda maior falta de educação do que chegar atrasada.
– Desculpe termos chegado tão cedo, Mistress Novak.
Ela agarrou a mão de Allie.
– Não é necessário desculparem-se. Quando os rapazes ainda cá estavam, havia jovens a entrar e a sair

a toda a hora. Por favor, fiquem à vontade.



Depois de ela ter ido para a cozinha, as jovens tiraram os chapéus e alisaram o cabelo. Na sala de
estar, Allie passou os dedos pelas teclas de um piano vertical. Havia três retratos de homens de uniforme
em cima de naperãos no tampo do piano.

– Reconheces o Walt – comentou Betty. – Estes são os irmãos. Não são lindos?
Nenhum deles tinha o nariz estranho do pastor Novak ou as bochechas redondas de Mrs. Novak.

Walter, no entanto, herdara ambos os atributos. Tendo em conta que Allie também sofria de uma mistura
infeliz de feições de família, sentiu afinidade com ele.

– Está a admirar os meus rapazes, não está?
Allie olhou para cima e sorriu ao pastor Novak.
– O senhor tem uns belos filhos.
– Estamos orgulhosos deles. – Pegou no primeiro retrato. – Este é o Raymond, o mais velho. Seguiu as

pisadas do pai e entrou para o clero, mas alistou-se quando viu a guerra a aproximar-se. Treina pilotos
em Kelly Field, no Texas.

O pastor Novak passou para a fotografia seguinte.
– O Jack também seguiu o clero, mas entrou para a Força Aérea assim que saiu do seminário. Está na

Austrália agora. É um herói de guerra, esteve no esquadrão de B-17 que participou no ataque de Pearl
Harbor.

– Oh, céus!
– Oh, sim – disse Betty. – Falaram dele no Ledger e tudo o mais.
– Depois temos o Walter. – O pastor Novak fez um gesto para o último retrato. – Escolheu ingressar em

Engenharia e não seguir o chamamento de Deus. Até se saiu bem, tendo em conta as circunstâncias.
Que circunstâncias? Allie já sabia a resposta… tendo em conta que não era Raymond ou Jack e não

correspondera às expectativas do pai… assim como ela não correspondera às da mãe.
Ouviram-se passos no soalho de madeira e ela desviou os olhos do retrato de Walter para o seu rosto.

No alto da sua cabeça abundavam caracóis negros, embora os dos lados estivessem cortados muito
curtos. Ela sentiu-se contente por a Força Aérea não rapar o cabelo aos militares.

– Olá, Allie. – O tom dele era tão caloroso que mais uma vez ela se arrependeu de ter sido tão
suscetível no comboio.

– Olha para ti. Olha-me essas asas. – Betty saltou para a frente e agarrou nas asas prateadas presas à
camisa caqui de Walter. – Mas onde está o casaco? O boné?

Ele recuou, mas sorriu.
– Uh-uh. Estou de licença.
O riso de George Anello soou da entrada.
– Devia ter calculado. A Betty viu o uniforme e esqueceu-se de mim.
– Que disparate, querido. Sabes que te adoro. – Betty, voluptuosa e loura, apressou-se a beijar o noivo

magricela e de cabelo escuro.
George apertou a mão a Walter e aproximou-se depois de Allie no seu passo irregular. Uma perna era

maior que a outra, o que fazia dele um 4-F: «Inapto para o serviço militar.» O seu aperto de mão fez o
braço de Allie agitar-se como no jitterbug2.

– Olá, Allie. Como foi o grand tour? O que achas de Antioch?
Ela procurou a solução certa para o seu dilema.
– Nenhuma cidade pode corresponder às descrições da Betty.
George riu-se.
– Lá isso é verdade!
Walter cruzou os braços, a sugestão de um sorriso nos lábios.



– Do que gostaste mais?
Ele sabia o que ela estava a tentar fazer. Edifícios desinteressantes passaram-lhe pela cabeça, em

contraste com os exemplos de arquitetura neoclássica de estilo colonial hispânico e de renascimento
espanhol em Riverside.

– As colinas… as árvores são encantadoras. – A sua resposta insuficiente intimidou-a. – Oh, e pastor
Novak, a sua igreja é encantadora e parece retirada da Nova Inglaterra.

Ele sorriu orgulhosamente.
– Obrigado. A minha mulher é de Rhode Island e não consegue imaginar uma igreja sem tábuas de

madeira por fora e um campanário.
Allie ouviu-o contar a história da igreja. Recusou-se a olhar furiosa para Walter ou a esboçar um

sorriso triunfante, embora qualquer um deles tivesse sido merecido.
Pouco depois, o pastor Novak retirou-se e Allie deu consigo sozinha numa sala cheia de pessoas.

Quando tinham chegado os amigos de Betty? Fundir-se com o papel de parede era impossível, mas
juntar-se a um grupo não era menos assustador.

Betty e Dorothy conversavam com a irmã de Betty, Helen Carlisle, bonita, loura e ainda com excesso
de peso depois do nascimento do filho. Se, ao menos, Helen tivesse trazido o bebé, Allie poderia ter uma
desculpa para entrar naquele círculo.

O riso ecoou no grupo de homens. Um deles usava fato azul de marinheiro que combinava com a sua
beleza loura… devia ser Jim, o marido de Helen. O quarto homem, um civil atarracado, com cabelo
castanho e bigode, lançou um olhar a Dorothy. Qual era o nome do admirador de Dorothy? Oh, sim, Art…
Art Wayne.

Allie sentiu um aperto no estômago. Ela apreciava a solidão, mas não numa cheia sala de gente. Passou
os dedos nas teclas do piano atrás dela e sobressaltou-se quando pressionou uma acidentalmente.

Walter olhou para ela com as sobrancelhas arqueadas. O sangue afluiu às faces de Allie. O que seria
mais constrangedor… o seu faux pas musical, o isolamento, ou a piedade dele?

– O jantar está servido.
Allie deixou escapar um suspiro que não se dera conta de estar a reter. Na sala de jantar, sentou-se no

lugar que lhe fora reservado, entre Jim Carlisle e Art Wayne. Que embaraçoso… dois desconhecidos.
Para evitar que a atenção recaísse sobre ela, observou a louça… um pouco grossa, mas simples, elegante
e apresentada sobre uma toalha de linho bordado.

Depois da oração de graças, Walter abriu o guardanapo e pousou-o no colo.
– Rosbife. És a melhor mãe do mundo.
– Não te via há um ano, por isso planeio encher-te de mimos.
O pastor Novak sorriu e cortou o rosbife.
– Da maneira que este menino anda a comer, até parece que o Exército deixa os seus aviadores passar

fome.
– Ele não parece ter passado fome. – Dorothy Carlisle beliscou Walter na face. Ele afastou-lhe a mão

enquanto olhava para Allie.
Ela olhou para baixo para alisar o guardanapo e reduzir o seu embaraço. O comentário de Dorothy não

era nem simpático, nem verdadeiro. Ele era magro e apresentava-se em forma.
– Então, Allie – disse Jim Carlisle da sua esquerda –, a Betty já te mostrou a nossa cratera?
Todos se riram e Allie olhou em volta.
– Cratera?
Betty espreitou pelo outro lado de Jim.
– Não chegámos assim tão longe, querida Allie. Além disso, está a ser preenchida.



– Nós, os quatro rapazes… éramos uma equipa. – George encostou o punho ao peito. – O Jim tinha as
ideias e o Art o material da loja de ferragens do pai.

Art passou a Allie o seu prato. O seu bigode agitou-se.
– Ferro velho, coisas abandonadas…
– Claro que eram. – George piscou o olho a Allie. – Depois, o Walt fazia os esboços… esboços

incríveis.
– O que é incrível é terem funcionado. – Walter partiu um pedaço de pão.
– O Walt teve outro papel importante – explicou Jim. – Como é o inocente filho do pastor… despistou

as pessoas, disse-lhes que não estávamos a fazer nada de mal.
Allie espalhou manteiga na sua batata assada.
– Betty, nunca me contaste que os teus amigos eram um bando de ladrões e mentirosos.
Sorveu o ar. Que coisa horrível para dizer. Olhou em volta da mesa, mas todos se riram.
– Estão a ver – disse Betty. – Não vos disse sempre que ela era a pessoa que faltava ao nosso grupo? É

muito calada, mas depois…
Várias pessoas olharam para ela. Allie tirou um pouco de feijão verde.
– E, então, a cratera?
– Oh! – Walter bebeu um gole de água. – Não compensei o ímpeto…
– Ninguém está interessado numa aula de engenharia? – perguntou Jim. – Sabem, recebi um estojo que

era de um tio míope e o Walt desenhou um carro movido a combustível. Ainda bem que usámos a boneca
da Dodo como piloto de teste.

– Não me chames Dodo. – Dorothy olhou para o irmão. – E eu adorava aquela boneca.
– Bastava um pouco de cola – disse Walter entre risos. – Podias tê-la colado novamente. Só que nunca

encontrámos a cabeça.
– Encontrámos, sim. – George inclinou-se para a frente, olhos brilhantes. – Como pudeste esquecer?

Naquele verão, ao trepar a árvore à frente do meu quintal, os pássaros…
– Oh, sim. – Walter soltou uma gargalhada. – O ninho. O cabelo da boneca estava entrelaçado no

ninho… e a cabeça saía para fora, de lado…
Allie juntou-se ao coro de gargalhadas. Como teria sido crescer com um grupo de amigos como

aquele? Apertou os talheres com menos força enquanto ouvia as suas histórias de infância. Quando Mrs.
Novak serviu a tarte de morango, os planos para a semana seguinte começaram a ser ouvidos em torno da
mesa e Allie formigava de antecipação.

Se pelo menos aquilo pudesse durar para sempre. Após essa semana, uma eternidade de isolamento
estendia-se à sua frente. Baxter jantava todos os dias com os Miller e depois passavam os serões de
inverno na sala de visitas e os de verão no alpendre. Nada de filmes, piqueniques ou convidados. O
casamento não mudaria nada. O formigueiro de Allie desvaneceu-se, substituído por uma tristeza
asfixiante.

Sacudiu a cabeça e riu-se da última piada, embora não a tivesse ouvido. Recusava-se a permitir que a
autocomiseração lhe estragasse aquele dia, aquela semana.

Depois da sobremesa, as senhoras levantaram a mesa, mas Mrs. Novak recusou a ajuda para lavar a
louça. Quando chegaram à sala de estar, Walter já estava sentado ao piano.

Sorriu para Allie.
– A Allie é a nossa convidada de honra. O que queres ouvir?
Ela teria gostado de tocar, mas esforçou-se por sorrir.
– A tua especialidade, por favor.
Ele começou a tocar a «Chattanooga Choo Choo» e Betty deu o braço a Allie e arrastou-a para o



círculo. Allie ansiava pelas teclas. Walter tinha uma técnica excelente, mas tropeçava nas partes rápidas.
Quando terminou, ele suspirou profundamente.
– Bolas, estou mesmo enferrujado. E se tocássemos algo mais lento?
Allie ficou tensa aos primeiros acordes de «Green Eyes». Quando a canção aparecera, no verão

anterior, esperara que Baxter lha dedicasse ou, pelo menos, lhe deitasse um olhar significativo quando
tocava no rádio. Mas revelara-se uma esperança vã.

Depois de a música terminar, Jim envolveu a cintura da mulher com um braço.
– «Don’t Sit under the Apple Tree with Anyone Else but Me.»
Helen encostou a cabeça ao seu ombro.
– Nunca, meu amor.
Walter abanou a cabeça.
– Nem pensar. A canção é nova e não tenho a partitura. Tenho andado demasiado ocupado com os

bombardeiros para praticar.
Ouviram-se gemidos dececionados pela sala e Allie não conseguiu conter-se.
– A música até é muito simples.
Betty sacudiu o braço de Allie.
– É isso mesmo. A Allie sabe-a.
Walter deitou-lhe um olhar por cima do ombro.
– Não consegues tocar nada mais recente do que Beethoven.
– Ooh! – exclamou Betty. – Ora vê.
Beethoven, de facto. Allie trocou de lugar com ele e alisou a saia do vestido solene de crepe verde

com um lírio aplicado que percorria um dos lados e florescia no seu ombro direito. Depois, mergulhou na
canção. Sem hesitações, sem notas desafinadas. Quando terminou, esboçou um sorriso na direção de
Walter.

Ele franziu o sobrolho.
– Não te ponhas já à vontade. O piano é meu.
– Deixou de ser. – As suas faces enrubesceram devido à sua própria ousadia e aos risos do grupo.
Betty pediu «Tangerine» e Allie fez-lhe a vontade com um toque latino. Tinha desejado e ganho aquela

posição, mas o sobrolho carregado de Walter intimidava-a. Talvez o banco do piano fosse também o seu
refúgio.

Ele pigarreou quando a música terminou.
– Consegues ler bem partituras?
– Muito bem. Porquê?
Fez-lhe sinal para ela se levantar do banco, abriu-o e tirou de lá uma pilha de papéis.
– Bom, aqui estão elas. A noiva do meu irmão Ray… toca piano, por isso ele arranja duetos.

Consegues dar conta do recado?
Embora ele a tivesse desafiado, Allie viu nisso uma conciliação.
– Vou tentar.
– Ótimo. – Sentou-se à esquerda dela e colocou à frente a folha da música «Little Brown Jug». Tiveram

algumas dificuldade iniciais com o ritmo rápido e sincopado, mas rapidamente apanharam o jeito.
– Que pena teres falhado aquele acorde – disse Walter.
Allie franziu o sobrolho para a partitura.
– Que acorde?
– Aquele. – Ele esticou a mão dela nas teclas, com um resultado dissonante.
– Walter Novak! – exclamou Betty. – Deixa a Allie em paz. Ela é filha única. Não está habituada a



provocações.
Walter contraiu o rosto.
– Desculpa. Vamos tentar outra vez. – Ele começou do início.
Céus. Allie não queria que ele se sentisse culpado, mas como podia ela aliviar o seu desconforto?

Virou a página e a inspiração atingiu-a.
– Que pena teres falhado aquela página.
– Página?
– Sim. – Deslizou a partitura para a direita e inclinou-se para a frente bloqueando-lhe a visão.
Ele desatou às gargalhadas.
– Veem? Vocês estão errados. Ela consegue lidar com provocações.
Allie sorriu-lhe por cima do ombro, grata pela sensação desconhecida de inclusão e por ter

aproveitado a oportunidade que ele lhe dera.
– Oh, Walt – disse Helen. – Porque não começas outra vez para podermos dançar?
– Boa ideia! – Jim agarrou numa ponta da mesa de café, Art levantou a outra e George enrolou o tapete.
– Ainda bem que estou ao piano – disse Walter. – Odeio dançar.
Allie estremeceu.
– Eu também.
– A sério? Hmm. – Ele experimentou um ritmo, depois tentou um dedilhado diferente. – Sabes que a

Betty nos juntou para fazermos par no casamento… os dois que sobravam. Não te importas… bem, de
não dançar?

Ela riu-se.
– Nunca na minha vida tinha sido convidada para dançar e agora pedem-me para não dançar.
Ele fez uma careta.
– Eu… desculpa. Isso não…
– Não, não. Não podia estar mais satisfeita. – A maior ansiedade que tinha em relação àquela semana

prendia-se com a festa do casamento.
– Podemos não dançar?
Walter sorriu e estendeu-lhe a mão.
– Combinado.
Allie apertou-lhe a mão… ele tinha um aperto de mão agradável com a força certa, não avassalador

como o de George ou insubstancial como o de Baxter.
Quando voltaram à música, Walter ganhou velocidade e vivacidade. A sua vitalidade deu energia a

Allie, juntamente com o riso, o ruge-ruge das saias e o arrastar dos sapatos no soalho.
– Isto é tão divertido – disse ela quando a música terminou. – Tens mais duetos?
– Claro que sim. O Ray é prolífico quando está apaixonado. – Recuperou o monte que estava no chão.

– Vamos ver o que tem mais. Escolhi a mais difícil para começar.
As rugas em torno dos olhos dele fizeram Allie rir-se.
– Querias embaraçar-me.
– Não, queria meter-me contigo. Se quisesse embaraçar-te, teria dito «rolamentos de esferas».
Allie comprimiu os lábios. Porque tinha aquilo de vir à baila?
– Oh, descontrai-te, Miss Miller. O enigma não era difícil de resolver. O teu pai é rico, mas não estás

orgulhosa da sua riqueza; sentes-te envergonhada dela.
– Bem, sim. – Quantas vezes tinha ela tentado explicar aquilo a Betty em vão? Betty amava-a, mas não

a compreendia.
– As pessoas pensam que és uma snobe. – Walter folheava com o polegar a partitura no seu colo. –



Ainda mais porque és uma pessoa reservada. Toda a tua vida ouviste dizer: «Aquela é a Allie Miller.
Sabes, Miller Ball Bearings. Ela acha que é melhor do que os outros.»

– Exatamente – disse ela, olhos fixos no perfil de um homem que mal conhecia, mas que a
compreendia. Ele compreendia-a realmente.

– Eu tenho o mesmo problema. – Walter franziu o nariz. – Não porque seja rico, obviamente. Mas
porque sou filho de um pastor. As pessoas acham que tenho alguma espécie de ligação sagrada com Deus,
que faço espionagem para Ele ou julgo os outros.

– E interpretam a tua timidez como presunção.
– Sim. – Ele virou-se para ela, as sobrancelhas arqueadas. – No grupo de bombardeiros, os meus

colegas chamam-me Pregador porque não bebo, não fumo, não praguejo, não participo em jogos de azar
nem ando atrás de mulheres. Acho que têm medo de mim.

Allie riu-se. Como podia alguém temer um homem com um rosto tão amigável?
– Ei, Novak – gritou Jim. – A minha licença está a terminar. Escolhe lá uma música para eu poder

dançar com a minha mulher.
Walter selecionou «Moonlight Serenade», uma música com a qual estava suficientemente familiarizado

para poder manter uma conversa enquanto tocava.
– Obrigada por partilhares o banco do piano – disse Allie.
Walter gemeu.
– Eu é que agradeço.
Ela inclinou a cabeça. Até onde podia aguentar a provocação dele?
– Não foi delicado da minha parte invadir o teu refúgio. De que te escondes? Da dança ou da interação

social?
Ele riu-se.
– De ambas. Mais da dança. Tenho dois pés esquerdos. E tu?
– Oh, não, eu danço bem. Só que tenho más recordações.
– Recordações?
Falara de mais. Estremeceu e concentrou-se no seu dedilhar. No entanto, teve a sensação que Walter a

iria entender.
– Do cotilhão. Os rapazes… bem, eles só queriam dançar com as raparigas bonitas. A forma como

rolavam os olhos quando tinham de fazer par comigo…
– Livra. – Os ombros dele ergueram-se, mas não errou uma nota. – Eu tive a mesma reação, mas as

raparigas também rolaram os olhos de dor. Quando lhes pisava os dedos. Sabes, faltei às aulas de dança.
– Oh, eu gostava tanto de ter podido faltar, mas a minha mãe insistia que fosse. Ela foi a belle de todos

os bailes, de maneira que não me compreendia. Pelo menos, o meu pai teve pena de mim e conseguiu
arranjar-me um par no meu último ano. Mas depois o Baxter passou a noite a conversar com Mister
Jessup, o diretor, por isso continuei sem dançar.

– Hmm. De parte outra vez. – Ele passou para a última página. – Bem, na festa, no sábado, não terás de
dançar, mas também não terás de ficar sozinha. – Deitou-lhe um olhar hesitante. O candeeiro na parte
superior de piano realçava a cor de avelã dos seus olhos.

– Ainda bem. – Allie esboçou-lhe o sorriso mais caloroso de agradecimento.
Tocaram o acorde final em conjunto. Os tons fundiram-se, complementando-se e prolongando-se.

2 Tipo de dança que acompanha música de jazz rápida ou de swing, muito popular na década de 1940, na qual os dançarinos (geralmente
um casal) executam passos mais ou menos padronizados, balançando e sacudindo o corpo e executando piruetas ou outros movimentos
acrobáticos. (N. da T.)
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Que acordo mais estúpido. Walt tinha finalmente conhecido uma rapariga com quem podia falar e fizera
um acordo para não dançar com ela. Estúpido, estúpido, estúpido.

Deitou um morango para dentro do balde, sem saber se já estava maduro, apenas consciente da
presença de Allie na fila seguinte de morangueiros. Normalmente, não gostava de ver as mulheres de
calças, mas gostava de as ver em Allie. Usava uma coisa cor de rosa amarrada à cabeça para manter os
cabelos presos, mas não estava a resultar e, ao afastar os pequenos caracóis do rosto, ficava com riscas
de sumo de morango na face. Estava amorosa.

Sim, um acordo estúpido. Dois pés esquerdos? Nem sequer era verdade. Ele safara-se muito bem
quando aquela rapariga da USO3 o arrastara para dançar e nem uma única vez pisara os dedos de
ninguém.

Tinha de se livrar daquele acordo.
Para ele, o pior da dança era convidar a rapariga, mas podia falar com Allie… mesmo com aqueles

olhos. Os teus olhos verdes com o seu brilho suave…
Naquele dia não tivera oportunidade para falar com Allie, mas, se conseguisse que Dorothy o deixasse

em paz, teria Allie só para si.
Walt pôs-se de pé, esticou bem os braços e agarrou as mãos atrás da cabeça para um melhor

alongamento. Allie dirigiu-lhe um pequeno sorriso.
Ele acenou com a cabeça em direção ao seu balde.
– Como vai isso, menina da cidade?
O seu riso era suave e baixo, não ruidoso como o de Betty ou infantil como o de Dorothy.
– Muito bem, rapaz do campo.
Ele sorriu e pôs as mãos nas ancas.
– Rapaz de cidade pequena. Gostava de ser um rapaz do campo. A quinta do meu avô é o melhor lugar

do mundo.
– Isto aqui é lindo. – Ela protegeu os olhos do sol do meio-dia.
Ele seguiu o olhar dela para sudoeste, onde colinas douradas se alinhavam em direção a Mount Diablo.
– Sempre pensei que as colinas pareciam uma cáfila de camelos. Sabes, a erva parece-se com pelo de

camelo e os carvalhos… com condutores de camelos nómadas com vestes verdes.
Outro sorriso lento.
– Tens cá uma imaginação para engenheiro.
– Não fazes ideia de como ele pode ser imaginativo. Oh, as histórias que conta! – Dorothy endireitou-

se para passar por Walt. – Oh, Allie, tens qualquer coisa na cara.
Walt olhou furioso para a nuca de cabelo escuro de Dorothy. Dorothy Carlisle tinha o condão de dar

cabo das coisas.
– Oh, céus. – Allie olhou para a mancha vermelha no lenço. – Pergunto-me há quanto tempo teria isto.
– Nem sequer reparei – disse Walt. As rugas da sua testa descontraíram-se. Será que ela se preocupava

com a sua aparência à frente dele? Baixou mais o boné sobre a testa para conter os cabelos curtos
encaracolados.



Acocorou-se em frente a Allie.
– Estás a ir bem. Não te esqueças de uma coisa… tens de deixar a parte verde no morango. Mantém-

nos frescos. Olha para este. Não vai durar.
– Tirou o morango mais vermelho e mais brilhante do balde dela e enfiou-o na boca.
– Nenhum deles vai durar contigo por perto. – Ela afastou o balde, o seu riso tão doce como o fruto que

se dissolvia na boca de Walt.
– A minha avó não se vai importar. Ela adora-me.
Allie colheu um morango, desta vez com a parte de cima intacta.
– Que bom ter os avós por perto. Os meus estão na costa este.
– Uau. Só tu e os teus pais no Oeste?
– Hum, hum. A Betty queria que eu viesse para cá nas férias, mas eu não conseguia deixá-los sozinhos.

E tenho a certeza de que ouviste a Betty protestar sobre a visita que fez a minha casa.
Walt tentou recordar-se de milhões de palavras de Betty às quais não prestara atenção.
Allie riu-se.
– Eu sei. Também não me consigo lembrar de metade do que ela diz. De qualquer forma, a minha

família prefere noites calmas em casa. Devias ver a Betty impaciente. Ela precisa de atividade como nós
precisamos de ar.

– Pois é. – Atirou um morango demasiado maduro para as plantas. – Às vezes volto à base para
descansar.

– Para mim, a casa é quase demasiado tranquila.
– É? – Ele estudou o seu rosto cabisbaixo. – Ajuda-los no negócio?
Ela abanou a cabeça e os caracóis deslizaram-lhe para o rosto novamente. Desta vez, afastou-os com

as costas da mão.
– Os meus pais pensam que é vergonhoso uma mulher trabalhar, mas, com a escassez de trabalho,

talvez seja vergonhoso não trabalharmos.
– Especialmente quem estudou gestão. – Sorriu do olhar surpreendido que ela lhe deitou. – Às vezes

presto atenção à Betty.
Allie baixou as longas pestanas e sorriu. Era linda. Ele desconfiava que ela não sabia isso, o que a

tornava mais atraente, como se ele tivesse descoberto um tesouro desconhecido.
– Então porque escolheste gestão? – perguntou.
– Bem, eu… eu vou herdar a empresa um dia. – As suas faces ficaram vermelhas outra vez, agora sem a

ajuda de sumo de morango. – O Baxter… que é o gestor do meu pai… está qualificado para gerir a
empresa, mas continuo a achar que devo perceber o negócio.

– Faz sentido. – Ele tateou uma planta, mas já estava limpa. Era estranho ela tratar o tipo pelo apelido.
– Deves pensar que sou mimada e preguiçosa.
– Hum? – Walt voltou ao presente. – Por não teres um emprego? Não, claro que não. Além disso,

podes oferecer-te como voluntária.
– Quem me dera. – Avançou para a frente. – A minha mãe não me dispensa em casa. A nossa

empregada… bem, ela é japonesa e foi enviada para um campo de concentração.
Ele avançou depressa para se lhe juntar e o seu balde deixou um círculo no solo castanho e fértil.
– O meu melhor amigo da Universidade da Califórnia também foi deportado. Que vergonha.
– Achas mesmo? – O tom dela era baixo e olhou-o com os olhos arregalados. – Eu… suponho que seja

antipatriótico dizer isto, mas acho que é horrível. A Mariko é tão cidadã americana como qualquer um de
nós.

– Sem dúvida. A única sabotagem que o Eddie fez foi impedir-me de ser um dos melhores na nossa



turma de engenharia.
– Pensava que era a única a sentir-me assim. Os meus pais dizem que é para a segurança da Mariko. A

cidade despediu o marido dela, ninguém lhe vende nada e o leiteiro nem sequer lhe entregava leite.
Walt abanou a cabeça e também manteve a voz baixa.
– Nem sequer podem ajudar no esforço de guerra. O Eddie queria entrar para a Força Aérea comigo,

mas não o aceitaram.
Ela olhou para a fila de morangueiros.
– É triste quando aqueles que querem servir o país são impedidos de o fazer.
– Pois é. – Ele seguiu o olhar dela e a sua linha de raciocínio. – Não há nada de errado com a mente do

George. Ele seria ótimo a trabalhar à secretária, libertaria outro homem para voar.
Allie inclinou-se para ele.
– Hesitei em perguntar, mas e o Art? Ele também é um 4-F?
– Não. Está apto e ansioso por ir. O pai precisa dele na loja, fê-lo prometer que não se alistaria. O Art

mal pode esperar pela convocação.
– O pai dele deve sentir-se orgulhoso de ter um filho tão obediente.
Walt encolheu os ombros e olhou para a casa branca da quinta. A avó estava no alpendre e acenou

através do círculo de carvalhos que protegiam a casa do vento. O almoço devia estar pronto. Walt
acenou-lhe de volta.

– Sim, o Art é obediente… demasiado obediente.
– Demasiado obediente? Como pode ser isso?
– Bom, temos de honrar os nossos pais, mas devemos honrar Deus em primeiro lugar. – Levantou-se e

estendeu a mão para o balde de Allie. – Ei, pessoal. Hora do almoço.
Em vez da sensação fria da asa do balde em contacto com a palma da mão, sentiu uma pressão morna a

envolver-lhe a mão. Allie… achou que ele estava a ajudá-la a levantar-se.
A sua garganta contraiu-se. Oh, Deus, agora não. Não me deixes paralisar agora.
Allie levantou-se e libertou a mão.
– Os meus pais não são cristãos.
– Hum? – Ele engoliu em seco. Talvez o acordo não fosse estúpido se afinal ele não conseguia falar

quando lhe tocava.
– Eles pensam que são, mas não são.
Não eram o quê? Retrocedeu no pensamento.
– Não são cristãos?
– Acham que ser membros da igreja os torna cristãos, mas em dezoito anos em Saint Timothy, ninguém

falava sobre Deus como a Betty… e não eram apenas as suas palavras, mas a forma como as vivia.
– E querias o que ela tinha. – Gostava de saber mais sobre ela, mas o que tinha aquilo a ver com Art e

o seu pai?
– Sim, a certeza dela em relação ao amor de Deus, a alegria dela na sua presença. Era o que eu queria,

o que eu precisava. – Allie dirigiu-se para a quinta.
Oh, sim, almoço. Walt estendeu outra vez a mão.
– Deixa-me levar o teu balde.
– Obrigada.
Ela emudeceu e a distância entre as faixas do campo verde e do castanho parecia maior do que quando

ele era um menino desejoso de comer a tarte da avó. Devia dizer qualquer coisa, mas o quê?
– Saint Timothy. – Allie tinha os olhos fixos num ponto qualquer para lá da casa. – Parece muito

claustrofóbico e mesquinho, não alegre e pacífica como a minha igreja em Claremont.



Walt fez uma careta.
– Parece que precisas de uma nova igreja.
Ela virou-se para ele.
– Esse é o meu dilema. Como posso desobedecer aos meus pais?
Percebeu então qual a ligação com a história de Art.
– A verdadeira questão é: como podemos desobedecer a Deus? Temos de rezar e descobrir o que Ele

quer que façamos.
– Quero estar onde possa servir Deus e fazer algo de bom, mas uma família deve adorar Deus junta.

Além disso, não me consigo imaginar a entrar sozinha numa igreja estranha. Ora, nem sequer saberia
onde procurar uma nova igreja.

– Se quiseres, rezo por ti.
– Farias isso? Nem sabes o quanto te ficaria grata.
O chapéu de Walt deslizou para trás e um fio encaracolado caiu-lhe sobre a testa. Com um balde em

cada mão, não podia fazer nada para o afastar, mas não se importava. Allie sorrira-lhe, confiara nele e
queria que ele rezasse por ela.

*

– Ei, Walt. – George apontou para o velho celeiro de madeira e piscou o olho.
Walt atirou ao amigo um olhar de advertência.
Betty puxou o braço do noivo.
– Georgie, quando estivermos casados, tens de me contar. Essa história já é do tempo do secundário.
– Desculpa, querida, prometi que não contava. – George assentiu para Walt.
Ele respondeu da mesma forma e encostou os antebraços à cerca. Podia confiar nos amigos

relativamente a manterem segredo sobre histórias contadas em regime de confidência, mesmo as
gabarolices mais tolas.

Do outro lado do cercado, Allie inclinou a cabeça com uma expressão curiosa. Walt rolou os olhos e
ela sorriu. Ótimo. Ela percebia.

Uma vaca velha castanha e branca aproximou-se dele a passo lento. Walt ofereceu-lhe um pouco de
erva.

– Olá, Flossie.
O avô Novak abriu o portão do cercado.
– Ela já não consegue ouvir, sabes. É surda que nem uma porta.
Walt afagou o focinho felpudo de Flossie.
– Ela consegue ler os meus lábios. Ainda és a rapariga mais bonita da cidade, Floss. Vês, ela conhece-

me. Acho bem que conheça. Foi eu que lhe dei o nome.
– Pois foste. Muito original – comentou Art com um sorriso.
Outra inclinação de cabeça da parte de Allie. A essa ele podia responder.
– O Hiram Fortner tem uma fábrica de lacticínios aqui perto. Tem a estátua de uma vaca no portão.

Todos lhe chamam Fortner’s Flossie.
– Só que ela desapareceu no dia anterior a Pearl Harbor ter sido bombardeado – disse o avô. – Uma

partida de crianças, sem dúvida.
– Sim – disse Walt. – Se o Jack não estivesse em Pearl Harbor, eu teria desconfiado dele.
O avô riu-se e destrancou as portas do celeiro.
– Aquele rapaz não consegue afastar-se dos sarilhos. Por falar nisso, recebi uma carta dele no outro



dia.
– Recebeu? Já não tenho notícias dele há um tempo. – Walt deixou o grupo para trás e seguiu o avô até

ao celeiro. Saboreou o cheiro do feno, da madeira velha e do gado.
– Aquele rapaz pensa que ele e o seu B-17 conseguem arrumar os japoneses sozinhos.
– Grande avião. Agora, precisamos de pôr o Ray também num desses.
O avô resmungou e coçou o nariz… o nariz típico dos Novak. A única altura em que Walt gostava do

seu nariz era quando estava com o avô.
– O quê? – perguntou Walt. – O Ray tem de sair daquele trabalho de treino fácil.
O avô abanou a cabeça.
– Não. O Ray é uma alma pacífica. Não foi feito para o combate como tu e o Jack.
Walt sentiu os ombros aprumarem-se e ficarem mais robustos. O avô achava que ele podia lidar com o

combate.
– Okay, rapaz, põe esses músculos do Exército a trabalhar. Vamos tirar o oleado da velha Jenny.
Walt saltou para a frente, ansioso por preparar o biplano para o voo. Os homens trabalharam em

silêncio, outra razão por que Walt adorava a quinta. O avô nunca falava muito. Na opinião de Walt, os
seus pais tinham dado nomes apropriados aos três rapazes. Ray em honra do avô Garlovsky, emotivo e
músico. Jack em honra do pai, sociável e empenhado. E Walt em honra de Jacob Walter Novak, embora
estivesse grato aos pais por terem trocado os nomes. Jacob era tão antiquado.

– A Jenny não voa desde a última licença do Ray. Ajudou a espalhar inseticida.
O leme parecia preso, por isso Walt oleou a dobradiça.
– Não acha que o Ray quer ir para o combate?
O avô bufou.
– O Ray quer ir tanto para o combate como tu e o Jack querem ser pastores.
– O Jack quis ser pastor a vida toda.
– Não, o teu pai quis que ele fosse pastor. Quanto mais cedo o Jack perceber isso, melhor.
Walt limpou a mão a um pano. Era verdade, não conseguia imaginar Jack no púlpito… ele que estava

sempre a arranjar esquemas e a pedir a Walt para lhe cobrir a retaguarda. No entanto, Jack era um homem
adulto e podia escolher a sua própria carreira. E tinha a aprovação do pai, enquanto Walt não. O avô,
porém, compreendia.

– Sabe, nunca lhe agradeci por me incentivar e me defender.
O avô resmungou… mas foi um resmungo de reconhecimento.
– Não creio que o Exército tenha treinado um bando de idiotas sentimentais. Anda, rapaz, vamos pôr a

Jenny no ar.
E em pouco tempo o avião estava lá fora no pasto e Walt vestiu o seu blusão de aviador de cabedal.
– Quem quer boleia?
Art foi o primeiro, como sempre. Os homens subiram para o biplano e Walt ligou-o. O ruído do motor

soava quase tão doce como os duetos com Allie. Olhou para ela e fez-lhe continência, esperando parecer
elegante e competente.

– Anda lá, Novak, vamos – incitou Art por cima do barulho do motor. – Pelo menos posso fingir que
combato o inimigo.

Walt levou o avião para o campo e depois para o céu. Era assim que se voava. Claro que os
bombardeiros eram poderosos, mas na velha Jenny ele passava por cima das correntes de ar com o vento
a bater-lhe no rosto.

Assim que se encontrou sobre a cidade, bateu no ombro de Art, abanou a alavanca de comando e
apontou para Art.



– Assume o comando! – gritou.
Art fez-lhe um sinal de concordância elevando o polegar. Walt pegou na máquina fotográfica e

inclinou-se para tirar fotografias aéreas da sua cidade natal. Recebera a máquina fotográfica de presente
por se ter formado na faculdade e usara o primeiro rolo em aviões. Estivera fora um ano e agora queria
mais fotografias… da sua família, dos amigos e da casa.

Voltou a assumir o controlo do avião e fez  Jenny dar meia volta em direção à quinta para que George
pudesse voar também. Um vento cruzado na aterragem permitiu a Walt exibir a sua perícia aos comandos.
Que pena Allie não saber como um vento cruzado podia ser complicado.

Walt e Art saltaram para a erva.
– Bolas, estou cheio de inveja! – disse Art. – Pagam-te para fazeres isto.
Walt tirou os óculos.
– Acreditas que me pagam um extra? É um dever perigoso, dizem eles. Não lhes digas nada, mas eu

voaria de borla. Estás pronto, George?
– Mais que pronto.
– Não. – Betty puxou o braço de George. – Oh, querido, hoje não, três dias antes do casamento, não.

Não podia suportar perder-te agora.
– Eu não…
– Mas, querido, o Exército diz que isto é perigoso por alguma razão. Por favor, hoje não.
George suspirou e abraçou Betty.
– Está bem. Mas só desta vez.
Oh, bolas. Walt queria dar mais uma volta, mas o avô estava ocupado com os trabalhos da quinta,

Dorothy nunca tinha voado e Allie era muito certinha para uma aventura. Ou talvez não fosse?
Allie não tirara os olhos do avião. Walt reconhecia aquele olhar. Vira-o no rosto dos seus

companheiros cadetes no primeiro dia de aulas de voo. Colocou-se à frente dela.
– Estás a pensar voar, não é?
Os olhos de Allie arregalaram-se, verdes como os dos cadetes.
– Nunca voei.
– Queres fazê-lo?
– Talvez. – Os lábios dela mal se mexiam.
Ele sorriu. Sim, ela podia muito bem ser a rapariga certa para ele.
Betty soltou um grito.
– Não, Allie. Preciso de ti no casamento!
Apesar de Betty lhe puxar o braço, Allie não desviou o olhar de Walt.
– Seria como o voo do Art? Sem acrobacias?
– Sem loopings, sem rolos, sem mergulhos, prometo.
Betty prendeu o braço de Allie.
– Não acredites nele. Ele fê-lo ao George.
– Só uma vez – disse George – e fui eu que pedi.
Walt estremeceu.
– Sim e tive de limpar o avião depois. Nunca mais. Só quando estou sozinho.
– Está bem – disse Allie.
Walt olhou fixamente para ela.
– Vens? Uau. Então vamos lá equipar-te antes que esta medrosa te faça mudar de ideias.
O sorriso dela disse-lhe que daquela vez Betty não iria ganhar. Ótimo. Aquela rapariga tinha alguma

genica. Tirou o blusão e entregou-lho.



– Não vais precisar disso?
– Não. Tenho de me habituar ao frio. Os B-17 voam a mais de seis mil metros de altitude. São menos

vinte graus lá em cima, às vezes até menos.
Ele ajudou-a a pôr o capacete de couro, tendo o cuidado de se concentrar na fivela e não na pele macia

debaixo do queixo dela. Depois recuou para inspecionar o trabalho. O blusão chegava-lhe às ancas, os
óculos de proteção cobriam os seus lindos olhos e os cabelos encaracolados apareciam sob o capacete.
O copiloto mais giro que alguma vez vira.

– Okay, Allie, estás pronta para voar. – Juntou as mãos, entrelaçando-as, para ela pousar o pé e ajudá-
la a subir. – Upa!

Ela riu-se e subiu para o banco da frente.
– Se eu escorregar, não vai ser upa!
Caramba, como gostava dela. Subiu para a cabina, fez avançar o avião pelo pasto dourado e levantou

voo. As mãos de Allie apertavam a borda da cabina e os seus caracóis ondeavam em torno do pescoço.
Depois de o avião estabilizar, ele pousou a mão no ombro dela.

– Como te sentes? – gritou.
O sorriso de Allie era tão brilhante como as esperanças de Walt.
– Adoro isto.
Sim, ela podia ser a tal. Não só era uma mulher atraente e inteligente, como tocava piano e gostava de

voar. Gostava realmente de voar. E o mais surpreendente… ele conseguia falar com ela mesmo sendo ela
solteira. Não havia dúvidas sobre isso. Nunca ninguém a convidara para dançar e ele calculava que
também ninguém lhe dissera que era bonita. Queria ser o primeiro. Que pena não ter jeito para as
palavras como Ray ou o sorriso e a piscadela de olho de Jack.

Tinha de ir ao sabor do vento. Walt riu-se do seu trocadilho involuntário. Tocou no ombro de Allie e
apontou para baixo, para Antioch. Ela esticou o pescoço para olhar lá para baixo, depois virou-se e
gritou qualquer coisa que ele não conseguiu ouvir. Ele encolheu os ombros assinalando não ter percebido
e Allie fez uma concha com as mãos.

– É verdade. Parecem brinquedos! – exclamou ele.
Ela assentiu e olhou para baixo para a cidade em miniatura ao longo do rio. Claro que seria bom levá-

la para as colinas ou até ao rio. Ainda tinha muito combustível. Como agricultor, o avô receberia
combustível ilimitado assim que fosse racionado, mas Walt não queria abusar do privilégio.

Dirigiu-se até à margem do rio e tocou novamente no ombro de Allie.
– Queres dar um mergulho? – Puxou a alavanca de comando para a direita e baixou o pedal do leme

direito. O leme de inclinação da direita foi para cima, o da esquerda para baixo e Jenny descreveu uma
curva apertada para a direita.

Allie gritou, mas o riso no seu grito fez Walt sorrir.
Agora, podia impressioná-la com a aterragem com ventos contrários. Circundou a casa branca e o

celeiro cinzento desgastado para se aproximar pelo sul. O vento vindo do oeste começara a soprar, mas
não o suficiente para o preocupar.

Walt baixou a asa esquerda e aplicou pressão no leme direito para impedir  Jenny de virar à esquerda.
Certamente Allie conseguia sentir a luta do pequeno avião contra o vento. Céus, como era fantástico.

Com os freios aéreos para baixo e a alavanca de comando para a frente, baixou o avião com facilidade,
compensando as mudanças nas correntes de ar.

Agora a parte divertida… a aterragem momentânea a uma roda que era necessária com os ventos
contrários. Isso faria Allie vibrar de emoção. A três metros do chão, Walt puxou a frente para cima para
perder velocidade e aterrar.



Foi então que viu Flossie.
– Walt! – gritou Allie. – Uma vaca!
– Estou a vê-la. – Do lado esquerdo, aproximando-se do seu caminho e surda… surda que nem uma

porta.
Tarde de mais para subir novamente. Muito pouca velocidade, campo muito curto. A roda esquerda

tocou no chão. Se ele virasse para evitar a vaca, podiam capotar, talvez virar o avião. Mas se batesse na
vaca…

– Meu Deus, preciso da tua ajuda aqui.
A roda direita tocou no chão. O dorso de Flossie apareceu à sua frente. Walt aliviou o leme esquerdo

para baixo o suficiente para afastar a frente do avião da vaca, mas não o suficiente para os fazer
rodopiar.

– Meu Deus, desvia a vaca ou para este avião.
Allie gritou. O avião estremeceu e chocou contra o campo.
Puxou os freios com toda a força que conseguiu sem fazer o avião afocinhar. A asa traseira direita

bateu no rabo de Flossie. Ela mugiu furiosamente e o avião balançou até parar.
Walt apertou a alavanca de controlo. A sua respiração era difícil e rápida. Oh, fantástico. Queria

impressionar Allie e quase a matara. Agora ela nunca mais quereria voar. Nunca mais falaria com ele. E
tudo acontecera porque estava a olhar para ela e não para o campo de aterragem. Um erro estúpido,
amador, quase fatal.

Allie voltou-se lentamente para ele, o rosto pálido.
– Estás bem? – Ele temia a resposta dela.
Ela assentiu com a cabeça.
– Como está a vaca?
A vaca. Walt olhou para Flossie, que trotava para longe a mugir alto de indignação.
– Está muito zangada!
Allie riu-se, prolongando o sorriso.
Walt juntou-se a ela, aliviado por estarem vivos e intactos, e espantado com o bom humor de Allie.
Betty correu para o avião.
– Allie! Allie! Estás bem?
Ela assentiu, ainda a rir.
– Oh, Walt, a vaca… a forma como mugiu.
Novas ondas de riso partilhado elevaram-no mais alto do que qualquer aeronave. Desceu do avião e

ergueu os braços.
– Vamos, Allie. Tens de parar de rir só o tempo suficiente para saíres dessa armadilha mortal.
– Acho que não consigo parar. – Desceu para a asa mais baixa.
Ele colocou as mãos em torno da sua cintura fina e pousou-a no chão. O seu riso doce banhou-lhe o

rosto e foi a custo que não a abraçou para nunca mais a largar.
– Ei, Walt – disse George. – Dá-me a tua máquina. Eu tiro uma fotografia.
– Grande ideia. – Tirou os óculos e depois os de Allie.
– Oh, eu não.
– Sim, tu. Tu és o meu copiloto.
Um sorriso breve passou-lhe pelos lábios.
– Prometes nunca a mostrar aos meus pais? Não quero que eles saibam que a sua única filha andou a

armar-se em Amelia Earhart4.
– Vês, fizeste algo que os teus pais não aprovariam e sobreviveste.



– Por um triz. – O brilho nos seus olhos despertou todo o tipo de coisas estranhas e maravilhosas no
peito de Walt.

Descansou o braço na fuselagem atrás de Allie. Talvez quando os colegas de Wendover vissem a
fotografia pensassem que ela era a sua namorada. Quem sabe? Talvez até lá ela fosse realmente a sua
namorada.

3 A United Service Organizations Inc. é uma organização privada que fornece serviços recreativos a militares dos Estados Unidos. (N. da
T.)

4 Amelia Mary Earhart (nascida a 24 de julho de 1897, desaparecida a 2 de julho de 1937) foi pioneira na aviação dos Estados Unidos,
autora e defensora dos direitos das mulheres. Earhart foi a primeira mulher a receber a Medalha de Mérito de Aviação, condecoração
entregue por ter sido a primeira mulher a voar sozinha sobre o oceano Atlântico. (N. da T.)
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– Oh, que bom – disse Betty. – Os rapazes já aqui estão.
Allie alcançou o cume de uma duna coberta de erva e o rio San Joaquin estendia-se perante ela vasto,

cintilante e azul-acinzentado.
Numa pequena enseada, um salgueiro solitário arrastava ramos delicados sobre a praia.
Betty e Dorothy estenderam um cobertor na areia e Allie pousou o cesto do piquenique em cima. Olhou

de soslaio para os dois homens num barco a remos não muito longe da costa. George, alto e magro,
acenou para as senhoras. Art, mais baixo mas mais robusto, protegeu os olhos antes de fazer a sua
saudação. Uma ondulação de prata formou-se na água por trás do barco e Walt apareceu. Afastou o
cabelo da testa, acenou e nadou em direção à costa.

Allie ajudou Betty e Dorothy com outro cobertor. Walt tinha sido tão simpático nos últimos dias. Betty
andava naturalmente absorvida com o noivo, Jim e Helen tinham-se isolado por causa do bebé, e
Dorothy, apesar de todos os seus protestos de não se importar nem um bocadinho com Arthur Wayne,
permanecia afeiçoadamente ao seu lado. A companhia de Walt protegia Allie da solidão.

Betty e Dorothy tiraram a roupa para ficarem em fato de banho e Allie despiu também a blusa que
cobria o seu fato amarelo de algodão às riscas. A ondulação provocada por Walt aproximou-se da costa.
Allie parou. Não lhe pareceu adequado tirar a saia à frente dele.

Ele emergiu, ofegante, da água e penteou o cabelo para trás com os dedos.
– Olá – disse esboçando um sorriso na direção de Allie.
Ela lutou para afastar o olhar do gotejar da água que escorria sinuosamente através dos pelos do peito

maciço e o seu abdómen contraiu-se de uma maneira estranha.
Betty sentou-se no cobertor e cruzou os tornozelos à sua frente.
– Trouxeste a tua máquina fotográfica, Walt?
– Trouxe. – Caminhou até um amontoado de roupa mais abaixo na praia.
Allie aproveitou o momento para tirar a saia, sentar-se ao lado de Betty e recompor-se. Nunca tivera

aquela reação com Baxter, mas também nunca tinha visto Baxter em fato de banho. De facto, ele nunca
tirava o casaco, muito menos a camisa.

Betty rodeou os ombros de Dorothy e de Allie com os braços.
– Sempre quis estar numa fotografia em fato de banho.
Allie afastou o braço de Betty.
– Oh, não. Eu não.
– Tu também. – Betty puxou-a para baixo novamente.
– Somos um trio. Cuidado, Rita Hayworth, aqui estão a Dorothy, a Betty e a Allie.
– Vá lá, Allie. – Walt agachou-se e ajustou a lente da máquina fotográfica. – Um homem precisa de

papel de parede para o seu quartel.
A ideia de ter a sua fotografia num quartel era tão ridícula que ela não pode deixar de rir.
A máquina fotográfica fez clique. Walt olhou para cima e sorriu.
– Correu bem.
À sombra do salgueiro, a comer frango frito e morangos frescos, Allie participou em conversas acerca



de planos de casamento e os avanços dos Aliados no Pacífico, surpreendida com o seu à-vontade com
aquelas pessoas, a maioria dos quais acabara de conhecer apenas alguns dias antes.

Passada uma hora, George e Betty apropriaram-se do barco a remos, Art e Dorothy foram dar um
passeio, Walt correu para a enseada para dar um mergulho e Allie seguiu-o.

A água do delta era mais salgada do que a água do lago Arrowhead e, depois de algumas braçadas,
Allie começou a sentir os olhos a arder e regressou à praia. Secou-se e sentou-se com as pernas esticadas
para a frente. De início, o sol causou-lhe arrepios enquanto a humidade residual evaporava, mas depois
aqueceu-a completamente.

Allie fechou os olhos e inclinou o rosto para o sol, que pintava padrões brilhantes por detrás das suas
pálpebras. Meu Deus, obrigada por este dia, por esta semana. Estou a divertir-me ainda mais do que
me diverti em Scripps. Se ao menos…

Respirou fundo e expeliu a tristeza do pensamento incompleto. Obrigada pela amizade da Betty, pela
bondade do Walt para com uma estranha…

– Olá, Allie.
Mais uma vez, Walt aparecera em seu auxílio. Betty devia tê-lo enviado para manter debaixo de olho a

pobre e tímida Allie, abandonada pelo seu namorado. Virou-se para ele e sorriu.
A máquina fotográfica fez clique.
– Walter Novak!
Ele saltou para o cobertor ao lado dela, a sua expressão demasiado inocente.
– Como já tinha dito, um soldado precisa de fotos de raparigas em fato de banho. Fá-lo lembrar-se

porque está a lutar, inspira-o.
Ela torceu o nariz.
– A minha foto nunca inspiraria ninguém.
– Eu ouvi isso – disse Betty do barco. – Ela não suporta elogios, Walt, especialmente sobre a sua

aparência.
Allie não se ficou.
– Fui educada para ser modesta.
– Não. – A água parecia aumentar o brilho no olhar penetrante de Betty. – Foste criada para acreditares

que eras feia. Um absurdo. Sempre pensei que eras encantadora e, por mais que me revires os olhos, vou
continuar a dizê-lo.

Ela fechou os olhos para se impedir de os revirar. Aquilo era sempre doloroso, mas com homens por
perto, era insuportável.

– Walt – disse Betty. – Não concordas? Ela não tem os olhos verdes mais lindos do mundo?
Oh, não. Como podia Betty fazer aquilo com ela?
– Hum? – Walt lançou-lhe um olhar rápido. – Oh! Hum, sim, tem.
– Betty – gemeu Allie. O pobre homem provavelmente nunca reparara neles.
– Quem me dera ter olhos como os teus – disse Betty. – Os olhos azuis são tão comuns e, com o meu

cabelo louro, pareço uma fräulein alemã. Tenho medo que me expulsem do país.
George sorriu-lhe.
– E vais casar-te com um italiano.
Betty riu-se.
– Se eu disser sayonara, nunca mais verei solo americano.
– Espia das potências do eixo! – Walt saltou para a água e nadou até ao barco. Com um gigantesco

puxão, virou-o e atirou os passageiros para a água.
Allie riu-se e sacudiu a areia que Walt lhe tinha atirado para cima, aliviada com a mudança de



situação.
Betty deslizou para a enseada.
– Anda, George. Tu querias nadar.
Walt atirou os remos para o barco e empurrou a embarcação para terra.
– Então, Allie, ainda não saíste daí. Queres boleia?
– Quero. – Levantou-se.
A expressão dele animou-se tanto como quando ela aceitara o passeio de avião.
– Porém, pensando melhor – disse ela –, a última vez que andei à boleia contigo fomos contra uma

vaca.
– Okay, espertinha. Só por causa disso, vais remar. – Com os músculos retesados, ele manteve o barco

estável enquanto ela entrava e se sentava no assento húmido. Depois, Walt deu um empurrão ao barco e
saltou lá para dentro. Allie agarrou-se à borda até ele se ter sentado e os balanços pararem.

Walter cobriu a popa com os braços.
– Okay, Miss Miller, é todo seu.
Ela mordeu os lábios para não desatar a rir. Ele achara que ela só tocava música clássica e agora

pensava que também não conseguia remar. Allie estudou os remos fingindo-se confusa, depois voltou o
barco e dirigiu-se para a enseada.

– Para onde deseja ir, tenente Novak?
– Bem, quem havia de dizer! – Um sorriso surgiu-lhe no rosto. – Nunca deixas de me surpreender.
– Só me conheces há… quatro dias.
– Mal posso esperar pela surpresa de amanhã. – Instalou-se melhor no seu assento. – Resta-me apenas

abrir o guarda-sol, brincar com os dedos na água e assobiar uma canção romântica. – Olhou para o céu
azul, franziu os lábios e assobiou «Olhos Verdes».

Ela suspirou e deixou os remos sulcar a água.
– Walter Novak, estás a provocar-me.
Um dos lados da boca dele elevou-se.
– Por causa da canção. O verde é a minha cor favorita. Tu és suficientemente forte para sair da

enseada. Não vás a jusante… o Estaleiro Fulton fica nessa direção. Vai rio acima em direção à ponte de
Antioch. A maré deve estar a subir por isso não será má ideia remar. Eu remo no regresso.

Allie olhou por cima do ombro para ver o caminho a seguir. Fez recuar os remos, ignorando a sua
resistência e libertou-os deixando-os subir em arcos brilhantes.

– Onde aprendeu a remar, Miss Miller? Não é uma atividade típica de debutante.
– Eu não sou uma debutante. – Sorriu à sua provocação. – A minha família vai para o lago Arrowhead

todos os verões. Nadei, remei, sonhei na floresta.
– Fizeste bons amigos lá?
– Amigos? Oh, céus, não. Mas mesmo assim adorei.
Walt tirou um pedaço de madeira flutuante da água.
– E esta semana?
– Estou a divertir-me imenso. Tens sorte em ter um grupo assim. Pergunto-me… como seria eu se

tivesse crescido num grupo como este.
– Hmm. – Ele inclinou-se para a frente, os cotovelos sobre os joelhos, e estudou o pedaço de madeira

que tinha nas mãos.
– Não tens muitos amigos em casa, pois não?
Allie conduziu o barco para perto da costa para evitar a corrente.
– Os meus pais são muito caseiros. Gostamos de estar sozinhos, só que…



– Só que o quê?
Ela olhou para os olhos escuros de Walt e soube que ele iria entendê-la.
– Desde que conheci a Betty que já não me sinto assim tão feliz em casa e agora já não tenho nenhum

ano letivo por que ansiar.
– Bom. – Ele franziu as sobrancelhas negras. – Eu não gosto de deixar os meus amigos, mas eles

estarão aqui na minha próxima licença. E o Frank é um bom amigo.
– O Frank – Allie aproveitou a mudança de assunto – está no teu grupo no Exército?
– Está. É um ótimo tipo. É casado, tem três filhos e um quarto a caminho. Fizemos a nossa formação em

Brooks Field. Tive uma noite difícil na cidade e depois fiquei realmente contente em conhecê-lo por
encontrar alguém com quem partilhar os meus valores.

Como podia um homem que não bebia, não jogava, nem andava atrás de mulheres ter tido uma noite
difícil na cidade?

– Posso perguntar-te o que aconteceu?
Walt fez uma careta.
– Só contei ao Frank. É constrangedor.
– Mais constrangedor do que admitir que não tens amigos em casa?
– Suponho que não – concordou ele e revirou a madeira que tinha nas mãos. – Eu conto-te, só te peço

que não digas aos outros, está bem? Se o fizeres pões-me em xeque.
– Combinado. – Ela viu-o corar. Talvez não devesse ter perguntado.
– Na primeira semana em Brooks, três dos meus colegas convidaram-me para ir ao United Service

Organizations. Sabes o que penso sobre dançar, mas estava tão aborrecido que fui. Bem, eles conheceram
quatro raparigas. Fiquei paralisado… não consegui falar. Mas uma rapariga falava ela própria tanto que
nem se deu conta disso. Ficou contente por estar com um homem de uniforme, acho eu. – Walt partiu um
galho e examinou o ramo liso que restava. – Acompanhei as raparigas a casa. Estava ansioso para sair
dali, mas, de repente, ela beijou-me.

– Oh, céus. O que fizeste?
Walt olhou para ela.
– Não sou nenhum idiota. Retribuí o beijo.
Allie riu-se e observou o contraste entre as ervas secas e os juncos exuberantes ao longo da margem do

rio. A avaliar pelo formigueiro que sentia na face, percebeu que estava tão corada como ele.
– Mas depois… hum, ela queria… bem, eu fui para casa. Fui o único homem que foi para casa.

Fizeram-me passar um mau bocado. O Frank diz que eu devia inventar uma namorada para deixarem de
me chatear. Imagina o que diriam se soubessem que aquela fora apenas a segunda mulher que beijei. – As
suas faces contraíram-se como no dia anterior quando George falara do celeiro.

– Será que o primeiro beijo teve alguma coisa a ver com o celeiro dos teus avós?
Walt ficou de boca aberta.
– Como é que… oh, ótimo. Descobriste todos os meus segredos.
Era melhor descobrir os dele que ele os dela. Allie sorriu e afundou os remos na água.
– Tenho razão?
– A minha prima.
Allie engoliu em seco.
– A tua prima?
– Não é assim tão mau quanto possa parecer. A minha prima em segundo grau. – Ele gemeu, longa e

profundamente. – Ideia dela. Tínhamos dezassete anos. Ela tinha um grande encontro a aproximar-se e
queria praticar. Eu tinha a altura certa, por isso ela arrastou-me para o celeiro.



A sugestão de um sorriso no seu rosto fez Allie sorrir também. Remou em torno de um grupo de juncos
que sobressaíam da costa.

– E gabaste-te aos teus amigos, porque eles acham que és um caso perdido com as mulheres.
– Sou um caso perdido – disse ele sorrindo. – Mas fui o primeiro a beijar uma rapariga. A Betty ainda

se mantinha à distância do George, o Jim não falava com a Helen porque não gostava dela e o Art e a
Dorothy… limitavam-se a sorrir um para o outro.

– Eles ainda se limitam a sorrir um para o outro.
Walt suspirou.
– Eles são um bico de obra! O Art é demasiado tímido para a convidar para sair e a Dorothy… gosta

de se atirar a ele, depois despreza-o, namorisca outros homens para lhe fazer ciúmes. Não suporto os
joguinhos dela.

Isso explicava a tensão entre Walt e Dorothy.
– Bom. – Ele apontou os ramos para Allie. – Contei-te duas histórias constrangedoras em que andei aos

beijos. É a tua vez.
Ela atirou-lhe um sorriso presunçoso e mergulhou os remos a grande profundidade.
– Não tenho uma história constrangedora dessas porque nunca andei aos beijos. – O seu pescoço ficou

tão quente como o sol nos seus ombros despidos. Oh, céus, o que pensaria ele de Baxter?
– Nunca foste beijada?
Allie endireitou-se.
– Fui sim. Dez vezes.
O calor subiu-lhe ao rosto. Porquê? Porque admitira ela… que só tinha sido beijada dez vezes em

quatro anos e meio?
Os lábios de Walt comprimiram-se, depois esboçaram um meio sorriso.
– Como conseguiste contá-los? A não ser que tivessem sido beijinhos. Caso contrário… como

conseguiste contá-los?
Não só ela conseguira contá-los, como podia dizer quando… no aniversário dele, no aniversário dela,

quando se formara.
– Só beijinhos – disse ela. Fechou os olhos e desejou ter ficado de boca calada.
– Bom. Então, não foram realmente beijos?
– Não como nos filmes. – Não como duas pessoas apaixonadas. Sacudiu a cabeça, como se pudesse

livrar-se da tristeza e da humilhação do seu segredo, revelado pela primeira vez. – Agora estamos mais
do que quites. Estou envergonhada.

Ele franziu o sobrolho.
– Porque dizes isso? Reflete bem o teu caráter.
Ela parou a meio da remada. Era assim que ele via a questão? Que Allie era uma senhora com caráter e

Baxter um cavalheiro de contenção nobre, capaz de resistir à mulher que amava? Ótimo. A versão de
Walt era bem melhor do que a verdade.

– Estás cansada? – Ele fez um gesto para os remos. – Queres que eu reme?
– Oh, não. – Apesar de os seus ombros terem começado a doer, Allie inclinou-se para trás e

impulsionou o barco rio acima. – Prefiro continuar. Isto aqui é lindo.
– Sim. É um ótimo lugar.
Ela olhou para as colinas de âmbar e para os juncos à beira do rio largo, qualquer coisa que a

distraísse do seu relacionamento com Baxter.
– Quanto podemos aproximar-nos da margem?
– Alguns metros. Vamos.



Ela aproximou-se e procurou por entre os juncos um pássaro ou um ninho. Pequenas borboletas brancas
esvoaçavam por ali como que a ajudá-la na sua busca.

– Quando éramos miúdos, o George e eu costumávamos vir para aqui, fingir que éramos piratas,
exploradores no Nilo, o Huck Finn, era só imaginar.

Walt arrancou um junco e bateu na cabeça de Allie com ele.
Ela riu-se.
– Que estás a fazer?
Ele acariciou-lhe o queixo com o junco.
– A tentar lembrar-me de um versículo bíblico para poder impressionar-te com a minha santidade.
– Ficaria mais impressionada se não me agredisses.
– Salmo um. – Walt sorriu e tamborilou um ritmo nos joelhos de Allie. – «É como a árvore plantada à

beira da água corrente: dá fruto na estação própria e a sua folhagem não murcha; em tudo o que faz é bem
sucedido.»

Walter era encantador. Porque pensaria que não tinha jeito com as mulheres? Se ela não tivesse
namorado…

Tum!
Allie inclinou-se para trás no assento e escorregou com um gritinho. Olhou para cima e viu Walt de

gatas.
– Será que me aproximei muito da margem?
– Não. Parecia um barulho sólido, metálico. – Levantou-se, ofereceu-lhe a mão e um sorriso. – Para

que conste, desta vez a culpa foi tua.
Se ela não tivesse namorado…
Ela pegou-lhe na mão e o calor dele inundou-a. A concavidade triangular na base do pescoço de Walt

intensificou-se quando a ajudou novamente a sentar-se no seu assento e os seus lábios pareciam macios.
Como seria se…

– Em que teríamos batido?
– O quê? – Allie olhou fixamente para Walt, que estava acocorado diante dela. – Oh, não sei. –

Avançou para a proa. O barco inclinou-se e Allie agarrou-se à borda.
– Cuidado aí.
– Desculpa. – A costa descrevia uma curva, formando uma reentrância protegida das correntes e a

superfície amainou rapidamente.
Através da água escura, ela conseguiu discernir manchas pretas e brancas e uns grandes olhos bovinos.
– Walt, é uma vaca.
Ele riu-se e pescou os remos da água.
Quem é que está a provocar agora?
Ela chamou-o com um gesto, incapaz de quebrar o contacto visual com a imagem distorcida.
– Não, estou a falar a sério. Vem ver. É uma vaca… uma vaca gigante de metal.
Trocaram de posições. Walt olhou primeiro para a água e depois para trás, para Allie, com os olhos

tão arregalados como os da vaca.
– É a Flossie.
– A Flossie?
– É a Flossie do Fortner. Falei-te dela ontem. Os miúdos que a roubaram devem ter entrado em pânico

e deixaram-na aqui. – Sentou-se, fez recuar o barco para se libertar e abalroou os juncos.
Ela segurou-se com firmeza enquanto ele saía.
– O que estás a fazer?



Ele moveu-se dentro de água.
– Tenho de tirá-la dali.
– Estás a brincar. É enorme.
Ele sorriu-lhe por cima do ombro.
– Aproximadamente do tamanho de um bezerro. Se Mister Fortner não a quiser de volta, pensa no metal

para reciclar que isto tem. Dá para um monte de metralhadoras ou de capacetes.
Allie desceu do barco e a lama escorreu-lhe por entre os dedos dos pés.
Walt olhou para ela.
– Vais ajudar-me?
– É o meu dever patriótico. – Ela desatou uma corda amarrada à popa. – Será que isto ajuda?
– Ajuda. Boa ideia. Está presa na lama.
Entretanto Allie ficou com a água pela cintura e entregou a corda a Walt.
Ele amarrou-a ao pescoço da vaca.
– Agora, vou mergulhar e soltá-la. Tu puxas.
– Está bem. – Quando ele mergulhou, ela puxou com força, mas a vaca não se mexeu.
Walt veio à superfície e sacudiu a lama das mãos.
– Devia ter escolhido alguém com mais músculo. Tu és fraquinha que nem um galho.
Mas era evidente a ternura no sorriso de Walt que lhe garantia que estava a brincar. Ela enrolou a

corda em torno da mão.
– Vê o que esta fraquinha consegue fazer.
Voltou a mergulhar e Allie puxou com toda a sua força. Desta vez,  Flossie mexeu-se e na segunda

tentativa a vaca rolou para o seu lado. Allie escorregou e a água passou-lhe por cima da cabeça, mas ela
conseguiu manter os pés assentes na lama escorregadia, sem perder a corda.

Uma mão firme no seu cotovelo ajudou-a a erguer-se. Ela sacudiu a água que lhe escorria pelo rosto.
– Obrigada.
– Não tens de quê. – Ele sorriu e apontou para a corda que ela tinha na mão. – Esse galho pode dobrar,

mas não quebra. Vamos, temos de levar a velha Floss daqui para fora.
– E como vamos fazer? – Ela voltou a enrolar a corda à volta da mão, mas numa zona menos magoada.
Walt envolveu a barriga da vaca com os braços.
– Não estamos muito longe da ponte. Tem de haver uma estrada perto. Os miúdos que a largaram aqui

chegaram de alguma forma.
Arrastaram-na, riram-se, escorregaram e entrechocaram, braços molhados, flancos e pernas… e tudo

aquilo provocou em Allie uma sensação perturbadora.
Os juncos roçavam-lhe as costas.
– Bolas, é pesada.
– Não será tão pesada… – Ele empurrou-a para os juncos – … assim que esvaziarmos a água que tem

dentro.
Allie sentiu terra firme debaixo dos pés e rapidamente os juncos deram lugar a ervas secas. Flossie

deslizou para fora e a água jorrou pelas fendas nos rebites. Allie caiu de rabo, Walt de costas ao lado
dela e ficaram a ofegar ao sol.

– Está enlameada, Miss Miller. – Walt tocou-lhe na barriga da perna suja com um dedo do pé castanho.
Ela sorriu-lhe. Além da lama nos braços e pernas, ele tinha também manchas de ferrugem no peito.
– O senhor também, tenente Novak.
Ele limpou as mãos ao fato de banho e colocou-as atrás da cabeça.
– Temos vivido muitas aventuras, não temos?



Ela inspecionou as mãos… o verniz das unhas estalado e as queimaduras vermelhas da corda.
– Não posso acreditar que demos de caras com outra vaca.
O riso de Walt soou profundo e melodioso e Allie juntou-se a ele num acompanhamento sonoro

perfeito.
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Sexta-feira, 26 de junho de 1942

Pela quinta vez, Walt passou à porta do edifício Belshaw.
– Da próxima vez entro. Sim, da próxima vez. És um piloto de bombardeiros. Será assim tão difícil

abrir uma porta?
Do outro lado de Second Street, Mrs. Llewellyn acenou-lhe. A velhota coscuvilheira iria contar a toda

a cidade que o vira ali. Pior, viria ter com ele para saber todos os pormenores sobre a operação de
resgate de Flossie para poder dizer que ouvira a história diretamente de Walter Novak. Todos os
pormenores… como ele e Allie tinham recuperado Flossie, como haviam encontrado a estrada e
mandado parar uma pickup para se depararem com o próprio Mr. Fortner ao volante. É claro que o que
Mrs. Llewellyn queria realmente saber era por que motivo Walt e a desconhecida andavam a vadiar pelo
campo de fato de banho.

Walt acenou a Mrs. Llewellyn, escondeu-se dentro do edifício Belshaw e subiu as escadas que
levavam à sala onde iria decorrer o copo-d’água. Fitas brancas pendiam do centro do teto como um
polvo gigante. Mrs. Jamison e Mrs. Anello punham uma toalha na mesa do outro lado da sala, Betty e
Dorothy entretinham-se com algo que continha flores do outro lado e Allie encontrava-se em cima de um
escadote à direita de Walt com uma fita na mão.

– Walt, querido! – exclamou Betty. – O que estás aqui a fazer?
– Olá. – Ele tentou tirar a mão do bolso das calças de caqui, mas ficou presa. Libertou o objeto que

estava a agarrar e acenou.
– Estou aborrecido. O meu pai está a escrever o sermão, a minha mãe anda nas limpezas, o Art está a

trabalhar, o Jim e a Helen saíram e o George está ocupado… o casamento é amanhã.
– Nós sabemos. – Ouviram-se risos por toda a sala.
Ele estremeceu. Estúpido, idiota…
– Podemos arranjar qualquer coisa para fazeres – disse Betty. – Allie, precisas de ajuda?
– Preciso. Seria muito mais rápida se alguém me cortasse as fitas.
Ficaria a trabalhar sozinho com Allie… exatamente o que ele esperava. Aproximou-se devagar.
– Devia ir eu para cima do escadote.
Ela arqueou uma sobrancelha.
– Sabes fazer laços?
– Laços?
– Bem me pareceu. – Ela inclinou-se e entregou-lhe um rolo de fita. – Basta cortares a fita, aviador.
– Fico feliz por poder exercitar o meu treino militar. – Sorriu, cortou um pedaço de fita e entregou-lho.

Um trabalho monótono, mas com vantagens… A barriga das pernas de Allie ficava mesmo ao nível dos
seus olhos. Porque é que as mulheres faziam tanto alarido sobre a escassez de meias? As pernas
desnudadas eram lindas.

– Bela vista – comentou ele. Desviou rapidamente o olhar para a janela e fez uma careta. Bonito, tinha
sido apanhado a olhar-lhe para as pernas.

– Hmm? – Ela baixou-se e olhou para o exterior para as copas das árvores ao longo da rua lá em baixo.
– Oh! Oh, sim. – Não parecia convencida.



Walt apontou para a janela.
– Gosto de árvores. Do verde. – Gostava dos olhos dela quando lhe sorria. Porque estava tão abafado

ali dentro? Atirou o chapéu para cima da mesa e arregaçou as mangas. Porque se sentiria com a língua
presa? No dia anterior tinha sido incrível. Nem conseguia acreditar que haviam falado sobre beijos.
Incrível, tinham falado de beijos e ela parecera recetiva à ideia.

Allie deu um laço no fim da fita, até ela parecer uma espécie de flor.
– Não posso acreditar que já estamos a meio da semana.
Ela estendeu a mão para a fita, suspirou e fez um trejeito com a boca.
– Estás bem, Allie?
– Sim, estou ótima. – O seu sorriso vacilou. – Estou a tentar não pensar no regresso a casa. Oh, deves

pensar que sou horrível. Adoro os meus pais, a sério que sim, e a minha casa, e Riverside, e…
– Eu sei. Sem amigos, sem diversão, sem trabalho, nem mesmo uma boa igreja.
Ela olhou-o fixamente por um momento, depois voltou aos seus laços.
– Gostaria que as coisas fossem diferentes.
– Faz com que sejam diferentes.
Ela lançou-lhe um olhar por cima do ombro.
– Eu sei que és tímida, mas podes fazê-lo. Visita uma igreja nova, vai a uma delegação da Cruz

Vermelha. – O que tinha aquela mulher que despertava o seu lado mais ousado?
Ela abriu o laço de modo a torná-lo mais viçoso.
– Não é assim tão simples. Quero dizer, tu… tu entendes-me. Nem consigo acreditar que me entendes

tão bem, mas não conheces os meus pais.
– Não conheço, mas devias ter ouvido o meu pai quando lhe disse que não tinha vocação para ser

pastor. Foi difícil, mas eu rezei, e procedi conforme a vontade de Deus, e Ele deu-me força. Queres
servir Deus. Ele vai respeitar isso. Reza com essa intenção, e lembra-te, vou rezar por ti também.

– Obrigada. – O laço estava feito, ela sentou-se num degrau do escadote. – Precisas muito mais de
orações do que eu. Eu vou para casa. Tu vais para a guerra. – As rugas na sua testa mostraram-lhe que
estava preocupada com ele… e embaraçada por chamar a atenção para os seus próprios problemas.

Walt prendeu o rolo de fita nos polegares, como se fosse o volante de um bombardeiro.
– Há um certo tempo, o meu irmão Jack escreveu que preferia enfrentar um esquadrão inteiro de caças

do que confrontar o nosso pai.
O sorriso de Allie fez desaparecer as rugas na testa.
Ele diminuiu a pressão sobre o rolo de fita, como se estivesse pronto para a descolagem.
– Que tal uma troca justa de orações?
– Parece-me ótimo – disse ela com um olhar terno e longo.
Sim, aquele avião estava pronto para descolar. Estava tudo ali… amizade, compreensão, atração e as

coisas boas… e tinham a fé em comum. Ela iria rezar por ele. Enquanto ele estivesse em combate a
bombardear o inimigo e a ser bombardeado, aquela jovem encantadora rezaria por ele.

– Hum… devíamos voltar ao trabalho. – Olhou para as outras mulheres e desceu do escadote. – Podias
fazer o favor de trazer a próxima fita, enquanto eu monto isto aqui?

Ele hesitou ante a ideia de andar de um lado para o outro com uma fita. Mais valia atarem-lhe um laço
cor de rosa à cabeça.

– Nem pensar. Eu levo o escadote. Tu vais buscar a fita. – Walt pousou a mão na zona inferior das
costas dela para a guiar em direção ao polvo, carregou o escadote até ao canto seguinte, tirou o objeto do
bolso e colocou-o sobre o degrau de cima. Olhou para Allie. Realmente, ela ficava melhor com a fita do
que ele.



Ela subiu para o escadote e hesitou quando viu o presente de Walt.
– O que é isto?
– Lembras-te do galho que encontrei ontem?
– Fizeste isto? – Sentou-se num degrau do meio e prendeu a fita debaixo da perna. – Oh, Walter, que

vaquinha tão querida.
– Esculpir é um passatempo meu. Costumo fazer aviões.
– Como tiveste tempo? – Ela seguiu o dorso da vaca com os dedos onde os de Walt haviam estado

apenas momentos antes.
– A noite passada. Depois de termos visto o  Canção Triunfal. Não conseguia dormir. – Como poderia

dormir com tantas memórias… remar, chapinhar na lama, sentarem-se perto um do outro no filme, tocar
mais duetos ao piano, ficando cada vez mais à vontade em cada música?

– Dizes que te surpreendo. – Ela acariciou o focinho da vaca. – Agora surpreendeste-me tu. Está tão
bem feita.

– Bem feito5? Eu não diria isso a uma vaca.
Allie riu-se e cobriu as pequenas orelhas de madeira.
– Desculpa, Flossie. – Depois, estendeu-lha.
– Não, é para ti.
– Para mim? – Um sorriso iluminou-lhe o rosto. Porque raio pensaria ela que era feia?
– Sim é para ti. Para te lembrares desta semana.
– Oh, obrigado, Walt. Gostarias de vir para casa comigo,  Flossie? – Ela beijou a vaca na cabeça e

enfiou-a no bolso da saia.
E que tal um beijo ao homem que a fizera? Ele desviou o cabelo da testa.
Ela estendeu o braço e voltou a colocar-lhe os cabelos encaracolados na testa.
– Não sei porque afastas sempre o cabelo da testa. É bonito assim. Ficas um piloto muito elegante.
Bonito? Elegante? Bom, se as outras mulheres não estivessem presentes, ele tê-la-ia puxado para baixo

e ter-lhe-ia dado o primeiro beijo de verdade ali mesmo.
Allie corou, como se tivesse lido os seus pensamentos.
– Estão a fazer uma pausa? – Betty aproximou-se e franziu o sobrolho para Allie. – Parem de conversar

e comecem a trabalhar.
Allie explodiu num sorriso.
– Esperaste quatro anos para dizer isso.
– Absolutamente. – Betty fez uma festa na mão de Allie. – Nunca pensei dizer isto a ti e ao Walt. E eu

preocupada contigo pelo facto de não te poder fazer companhia muito tempo esta semana. Nunca pensei
que a pessoa mais tímida que conheço se fosse integrar tão bem. Bom, vocês os dois têm sido
inseparáveis.

Walt cortou uma tira de fita. Se o deixassem fazer o que queria, seriam inseparáveis para o resto da
vida.

5 No original well done, que pode significar também «bem passado». (N. da T.)
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– Estás com medo, Betty? – perguntou Dorothy.
Betty enrolou um caracol louro em torno de um frisador.
– Vou-me casar com o homem mais meigo do mundo e ambos amamos Deus, por isso como poderia eu

estar com medo? E tenho as minhas melhores amigas para me fazerem companhia esta noite no caso de
me esquecer disso.

Na beira da cama de Betty, Allie aplicou uma camada vermelha de verniz na última unha que lhe
faltava. Porque achava Betty tão importante casar-se com alguém que partilhava as suas crenças? Poderia
a influência de uma mulher cristã influenciar o marido para que este se convertesse à fé? A salvação de
Baxter valeria a pena o sacrifício dos seus sonhos românticos tolos.

Dorothy sentou-se ao lado de Allie já penteada.
– Estás entusiasmada por ires casar com o Baxter?
Ela fechou a tampa do frasco de verniz e soltou um murmúrio sem expressar opinião.
Betty fez estalar a língua.
– Não lhe vais conseguir sacar nada, Dorothy. Ela nunca fala sobre o Baxter.
O olhar de Dorothy perfurava o rosto de Allie.
– Sabes, nunca te ouço falar nele.
– Sou uma pessoa reservada. – Allie agitou a mão esquerda para secar o verniz. Franziu o sobrolho.

Agora que pensava nisso, também não tinha falado muito sobre ele a Walt.
– Tens um namoro estranho. – Betty olhou de relance para Allie através do espelho da cómoda e

enrolou outro caracol. – Tinhas a fotografia do Baxter na secretária do nosso dormitório mas nunca
suspiravas sobre ela. Não ficavas louca com o correio. Quando ele te ia visitar, não ficavas agitada antes
de ele chegar, nem te sentias tonta quando ele lá estava, ou deprimida quando ele se ia embora. Céus,
sabes como eu sou. Sempre quis ser tão calma como tu.

Allie conseguiu devolver o sorriso refletido de Betty. Sempre quisera estar apaixonada como Betty.
– Não concordo. Acho que sentirmo-nos tontas faz parte da diversão – afirmou Dorothy.
Allie aproveitou a oportunidade.
– Sentes-te tonta com o Art?
– Com o Art? – fungou. – O Arthur Wayne é apenas um potencial. Oh, ele está caído por mim, é

verdade, mas não vai passar à ação.
– Podes fazer alguma coisa? – Allie ficou surpreendida ao ouvir-se fazer uma pergunta daquelas.
Betty e Dorothy riram-se.
– Devias ver – disse Betty. – Quando ela se atira a ele, o Art apressa-se a refugiar-se como uma barata

a fugir da luz.
– Depois amua quando saio com outros homens. – Dorothy cruzou as pernas e ajeitou o roupão. – Mas,

sinceramente, quanto tempo devo esperar por ele? Não quero saber o que diz o Walter Novak. Oh, ainda
estou enervada com o que ele me disse o verão passado.

Betty virou-se.
– Allie, não vais acreditar no que ele disse… Justamente o Walter Novak de entre todas as pessoas.
A mão de Allie parou a meio caminho. Não lhe agradava o tom de Betty.
– Espera até ouvires isto. – Dorothy cruzou os braços. – Walt teve a coragem de me dizer que eu andei



com o Reg Tucker apenas para fazer ciúmes ao Art, que eu estava a fazer jogos, a ser mentirosa.
Mentirosa? Diz o roto ao nu.

O olhar de Allie andava entre as duas amigas. Embora tivesse de admitir que as amigas conheciam
Walt melhor do que ela, ansiava por defendê-lo.

– Vá lá, Allie. – Betty levantou-se da cómoda e sentou-se na cama ao lado de Dorothy. – Eu sei que o
Walt é o teu novo amigo, mas já te disse que ele às vezes acrescenta um ponto. Oh, ele tem o coração no
lugar certo. Não o faz para magoar as pessoas.

Allie levantou-se e meteu o creme hidratante na sua bolsa de cosméticos, o estômago a contrair-se
desagradavelmente.

– Mas ele magoou pessoas no verão passado – contou Dorothy. – Disse-me que o Art namorava a
Jeannie Llewellyn, o que não era verdade. Achou que me ia fazer ciúmes, mas acabou por me enfurecer.
O Art e o Walt não se falaram durante semanas.

– Oh, céus. – Allie sentou-se à cómoda e desenroscou a tampa do frasco de creme hidratante com a
mão direita, que já estava seca. Agora entendia realmente a tensão entre Walt e Dorothy.

– Bem – disse Betty –, ele só queria ajudar. Às vezes conta histórias quando pensa que isso poderá
ajudar os amigos a saírem de problemas, outras vezes para salvar a pele. É filho de um pastor com dois
irmãos perfeitos. Não suporta ser visto de forma negativa.

Allie franziu o sobrolho e mergulhou os dedos no creme branco e macio.
– Não sei. Contou-me histórias pouco lisonjeiras para ele.
Os olhos de Betty brilharam.
– Ele falou-te do celeiro?
Allie viu os seus próprios olhos arregalarem-se ao espelho.
Betty gritou.
– Falou? Oh, conta-nos.
– Por favor? – pediu Dorothy. – Tens de nos contar.
Allie hesitou, dividida entre a lealdade à sua velha amiga e ao seu novo amigo.
– Não posso. Eu sei como me sentiria se o Walt contasse a história que eu lhe contei.
– O quê? – Betty endireitou-se. – Qual história? Há alguma coisa que não me tenhas contado?
– Bem, sim.
– Podes contar-me. Sou a tua melhor amiga.
Allie sentiu-se angustiada ao ouvir a dor na voz de Betty, mas, se falasse a alguém a respeito dos

beijos castos de Baxter, Betty iria perceber a horrível verdade que eles não se amavam. Espalhou o
creme hidratante em círculos no rosto e esboçou um fraco sorriso a Betty.

– Sinto muito. Contar a história uma vez já foi doloroso, duas vezes seria insuportável.
– Oh! – As narinas de Betty dilataram-se, a boca abriu-se e o queixo levantou-se.
Allie suspirou e espalhou a última porção de creme hidratante na testa, consciente da expressão de

Betty. Não iria falar-lhe durante dias, a não ser que ela revelasse o segredo de Walt ou o seu.
Dorothy colocou o braço nos ombros de Betty.
– Não fiques de trombas.
Ela cruzou os braços.
– Não estou de trombas.
– Estás, sim – disse Allie e riu-se quando Dorothy repetiu o que acabara de dizer.
O queixo de Betty subiu ainda mais.
– O que é ficar de trombas afinal?
– É como estás agora. – Allie atravessou a sala, sentou-se ao lado da amiga e deu-lhe uma cotovelada



nas costelas. – Trombuda, trombuda, trombuda.
Betty soltou uma gargalhada e deu-lhe também uma cotovelada nas costas.
Tum!
Deram um salto e viraram-se para a janela.
– Que foi aquilo? – perguntou Betty.
Tum!
Betty foi até à janela, espreitou através do cortinado e arquejou.
– É o George. E o Art e o Walt.
Estranhas notas musicais entraram pela janela: «I stand at your gate; and the song that I sing is of

moonlight.»
– É o «Moonlight Serenade» – disse Allie. – Que romântico. Abre a janela.
– Oh, não. – Betty correu para a cama e saltou para o meio das amigas. – Estou de roupão, tenho rolos

no cabelo. Não posso deixar o George ver-me assim.
Das três, apenas Allie não usava rolos e não estava romanticamente interessada em nenhum dos homens

no quintal. Depois hesitou ao pensar na possibilidade de Walt a ver de roupão.
Levantou-se. Precisava de banir aquelas fantasias tolas de uma vez por todas. Correu o cortinado do

blackout e abriu o caixilho da janela cuidadosamente por causa da manicura acabada de fazer.
A música parou.
– Olá, Allie – saudaram três vozes masculinas.
– Boa noite, cavalheiros. – Apoiou os cotovelos no parapeito da janela. Em desafio ao blackout,

alguém acende a luz do alpendre e iluminou George com um ukulele, Art com um kazoo e Walt de pernas
cruzadas sobre a erva atrás de um piano de brincar.

– Onde está a Betty? – perguntou George.
– Escondida. Ela e a Dorothy têm rolos no cabelo. – Uma almofada acertou-lhe nas costas e ela riu-se.
– Onde estão os teus rolos?
Allie levantou um caracol.
– Tenho caracóis naturais. Algumas vezes é uma bênção, outras uma maldição.
– É sempre uma bênção. – Walt tocou uma escala no piano e sorriu-lhe. A madeixa encaracolada

repousava-lhe na testa, sem ser afastada.
Allie corou. Porque lhe tocara naquela manhã? Ele devia pensar que ela era uma sedutora horrível,

infiel. Ora, ela nunca namoriscara antes na vida.
– Está encantadora esta noite, Miss Miller – disse Walt com uma piscadela de olho.
Ela levou um momento a recuperar da piscadela e do elogio. Depois riu-se. Como sempre, ele estava a

meter-se com ela. Nunca fora encantadora em toda a sua vida, muito menos naquela noite.
– E o senhor está bastante elegante, tenente Novak. Acho que é do piano.
– Deve ser. – Ele tocou algumas notas. – Devo levá-lo no nosso primeiro encontro?
Um encontro? Allie sentiu um aperto no peito. Mas, claro, ele estava apenas a provocá-la. Sabia da

existência de Baxter, não sabia?
– Um encontro é um pouco… bem, é uma questão a discutir, não é?
– Ah, sim. – Ele colocou a mão sobre o peito. – Separados pela mão cruel da guerra.
Ela riu-se. Ele estava a brincar.
– A Betty diz que és tímido, mas estás claramente a namoriscar-me.
– Ei! – exclamou George. – Eu sou o único que deve namoriscar. Onde está a minha noiva? Quero a

minha noiva.
– Canta apenas, querido – gritou Betty. – Estou a ouvir.



Allie recuou para o quarto.
– Betty, tens de ver. Eles são adoráveis. E isto… isto é um momento único que só acontece uma vez na

vida.
Betty mordeu os lábios.
– Eu sei – disse Dorothy. – Vamos tapar os rolos.
Betty e Dorothy cobriram as cabeças com toalhas, ataram-nas sob o queixo e apertaram-se as três no

parapeito da janela. O ukulele zunia, o kazoo choramingava, o piano tilintava e George e Walt cantavam
profunda e intensamente.

Um contentamento quente e verdadeiro encheu a alma de Allie. A brisa da noite de verão, a música,
amigos tão queridos, o amor profundo de George e Betty… um momento realmente único. Embora
ansiasse por um amor como o deles, não havia amargura que tingisse a doçura.

Mais uma vez, a compreensão de Walt brilhava no seu sorriso. Quaisquer que fossem os seus defeitos,
ele era um homem meigo e um bom amigo. O que iria acontecer depois de ela ir para casa? Iria ele
escrever-lhe? Esperava que sim. Os amigos eram raros e preciosos, especialmente os amigos
compreensivos.

A corda do ukulele rebentou e George atirou-a para o lado, continuando a cantar.
Betty fungou e enxugou os olhos.
– Amo-te tanto, George Anello.
– Eu também te amo e amanhã serás a minha mulher. – Atirou-lhe um beijo e desapareceu na escuridão.
Betty e Dorothy retiraram-se para trás do cortinado e Allie levantou a mão para baixar a janela.
– Boa noite, Allie.
Olhou para baixo. Apenas Walt permanecia debaixo do cone dourado de luz com o piano de brincar

debaixo do braço.
– Boa noite, Walt.
O seu sorriso caloroso fez soar uma nota agradável no seu coração. Não seria maravilhoso se…?
Não! Allie fechou a janela e virou as costas. Torceu as mãos enquanto as amigas ajustavam os rolos.
– O Walt sabe que tenho namorado, não sabe?
– Claro que sim – disse Betty. – Eu contei-lhe tudo sobre ti.
Allie franziu o sobrolho. Afinal, ele não prestara atenção às histórias de Betty.
– Ele sabe – disse Dorothy. – Ele fala contigo, não é verdade?
Betty riu-se.
– Pobre Walter. Só consegue falar com uma rapariga se ela estiver comprometida.
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Walt encontrava-se na postura militar à vontade. Se ao menos a sua mente estivesse tão descontraída.
A paralisia estava de volta.
Assim que Allie avançou pela nave da Igreja Comunitária de Riverview naquele vestido verde

comprido, todos os músculos dele se imobilizaram. Quando ela lhe esboçou um sorriso, ele forçou a boca
a fazer um trejeito rígido que provavelmente nem sequer se parecia com um sorriso. Naquele momento,
apenas os músculos do pescoço estavam a funcionar, mas ele não os conseguia controlar. Devia estar
atento ao pai a abençoar o casamento do seu amigo, mas Allie atraía-o como um pequeno íman.

Como iria ele dançar com ela se não se conseguia mexer?
O olhar de Allie pousou nele. Walt inclinou a cabeça para a frente, como se estivesse concentrado nas

palavras do pai. Era a segunda vez que era apanhado a olhar para ela.
Porquê naquele momento? Porque paralisara ele agora que sabia que ela estava interessada nele? Sem

dúvida depois de ter namoriscado com ele na serenata, o seu ar sonhador quando cantara para ela e a sua
expressão quando ele lhe desejara as boas-noites, como se quisesse que ele trepasse a parede e a
beijasse logo ali. Na noite anterior ele poderia tê-lo feito, mas naquele momento?

A cintura dela parecia ainda mais estreita naquele vestido, o seu cabelo cheio de caracóis delicados e
ela com uma expressão tão doce. Céus, como a queria beijar nessa noite!

Allie lançou-lhe um olhar curioso. Ele virou a cabeça tão depressa para a frente que magoou o
pescoço. Bestial. Ela sabia que estava a olhar para ela. Sabia que algo estava errado.

Walt franziu o sobrolho. Estava demasiado concentrado no beijo. Só tinha de dançar com ela,
conversar com ela. Havia sido fácil conversar com ela durante toda a semana, mas agora parecia tão
improvável como Flossie conseguir voar.

Se, pelo menos, ela não parecesse tão encantadora… leve como um planador.
Allie olhou para ele. Apanhado novamente!
Antes que ele pudesse desviar o olhar, pensou ter visto a língua dela sair da boca, rápida como a de um

lagarto. Pestanejou algumas vezes. Não estava a ver bem.
Ela entortou os olhos.
Uma das criaturas mais distintas que ele alguma vez conhecera estava a fazer-lhe caretas à frente dos

convidados do casamento. Um sorriso quebrou o gelo que lhe imobilizava o rosto. Allie sabia que ele
estava nervoso e queria pô-lo à vontade. Nunca ninguém o compreendera tão bem.

Ele piscou-lhe o olho, cheio de afeto. Ela sorriu e olhou para a frente.
Walt mexeu as mãos e os dedos dos pés. Sim, conseguia mexer-se. Podia falar com ela, rir com ela e

dançar com ela. E quanto àquele beijo, bem, ia esperar para ver.

*

A faca abriu um corte na cobertura de açúcar que parecia neve e afundou-se no bolo. Allie fez deslizar a
espátula para baixo da fatia e transferiu-a para o prato na mão de Helen Carlisle.

– Está quase. – Helen olhou em volta da sala. – A Dorothy tem a mesa das bebidas sob controlo e a
banda está a fazer o aquecimento. Se o bebé puder esperar mais dez minutos pelo biberão, estará tudo



preparado.
Allie sorriu. Embora irmãs, Betty e Helen não poderiam ser mais diferentes. Betty odiava pormenores

e Helen adorava-os.
– Acho que metade de Antioch está aqui. Admira-me teres conseguido açúcar suficiente para o bolo.
– Bem, quando o filho do merceeiro se casa… – Helen riu-se e empilhou dois pratos vazios. – Mas é

claro, foi honesto. Todos nós tirámos parte das nossas rações.
– Por falar em rações. – Jim Carlisle aproximou-se da mesa com um biberão azul. – O Jay-Jay quer a

sua ração de leite. A tua mãe está ocupada e a minha… não consigo encontrá-la.
Helen olhou para o bolo.
– Estou quase despachada.
– Eu posso terminar – disse Allie.
– Mas…
Jim colocou o bebé nos braços de Helen.
Ela suspirou e enfiou o biberão na boca aberta do filho. Depois de alguns soluços, Jay-Jay sossegou

com uma ligeira lamúria. Helen sorriu para Allie.
– Os bebés são adoráveis, mas estragam qualquer plano.
Allie acenou para a pequena família. Servir o bolo sozinha era possível, mas complicado. As fatias

seguintes não ficaram centradas nos pratos e uma delas tombou num amontoado a esfarelar-se. Ela pô-la
de lado para ser a sua fatia mais tarde.

– Olá, Allie.
A voz masculina atrás dela veio mesmo a tempo… já a tardar. Ela estivera sozinha quase cinco

minutos. Sorriu a Walt por cima do ombro e virou-se novamente para o bolo.
– Vens ajudar?
– Não. Vim informar-te da nossa missão para esta noite.
– A nossa missão?
– Estás a ver aqueles navios… o USS Carlisle e o USS Wayne? – Inclinou-se sobre o ombro esquerdo

dela e apontou para Dorothy na mesa das bebidas e Art do outro lado da sala. – O almirante Anello
informou-me do nosso dever de colocar os navios em rota de colisão.

Embora estivesse feliz por ele ter superado a sua estranha timidez durante a cerimónia, a proximidade
e a ousadia dele perturbavam-na. Recompôs-se e colocou uma fatia do bolo num prato.

– É engraçado ouvir uma analogia naval da boca de um aviador.
– Trabalhei melhor com navios do que com aviões. – O sopro do seu riso fez o cabelo e o abdómen de

Allie vibrar.
– Espera aí. – Ela pousou a faca e encarou-o. Estava tão perto e tão bonito num uniforme de gala que

ela deu um passo atrás por necessidade. – Não interferiste já o suficiente com o Art e a Dorothy?
As faces de Walt voltaram a contrair-se.
– Ela contou-te?
– Eu sei que tinhas boas intenções, mesmo que os teus métodos não tenham sido os mais adequados.
Ele estudou-a por um momento, como a certificar-se da sinceridade do seu perdão.
– Aprendi a minha lição. Este plano é do George.
Ela juntou as mãos atrás das costas.
– Qual é o plano, capitão Novak? O tempo escasseia. Os barcos estão a afastar-se.
– Capitão Novak… gosto disso. – Ele sorriu, depois ficou sério. – Mas não vais gostar do plano do

almirante. Falei-lhe do nosso acordo sobre não dançar e ele puxou dos galões. Parece que, se ficarmos
sentados, o Art e a Dorothy também ficam sentados para nos fazer companhia.



– Mas se dançarmos… – Um arrepio percorreu-a, mas teria sido apreensão ou expectativa? – Se
dançarmos, eles dançam e a Betty pensa que esta noite de dança realizará o que inúmeras outras noites de
dança não conseguiram realizar.

O sorriso de Walt curvou os seus olhos adoráveis em duas meias-luas.
– Para uma recém-chegada, conseguiste perceber bem toda a gente. Então, marinheiro, o almirante pode

contar contigo?
Algo novo e reservado surgiu no íntimo de Allie.
– Na verdade, este marinheiro tem um problema. Não posso confraternizar com um oficial.
Ele olhou para ela fixamente, uma sobrancelha levantada.
– Uh-oh. A confraternização é vital para a missão. Que tal uma promoção… tenente Miller?
Ela fez-lhe uma continência animada.
– Apresenta-se ao serviço.
Ele sorriu, agarrou-lhe a mão e puxou-a para a pista de dança.
– Walter, espera. – Ela olhou por cima do ombro para o bolo e tentou ignorar o calor da mão dele em

torno da sua.
– Oh, sim. – Ele virou-se para trás, o semblante carregado. – Prometi a mim mesmo que faria isto como

deve ser. Nunca ninguém te convidou para dançar e aqui estou eu, a arrastar-te para a pista. Não pode
ser. Queres… hum, dás-me a honra de dançar comigo?

Por breves instantes, Allie desejou que Baxter não existisse, desejou que Walt entrasse na sua vida
para sempre. Que pensamento desleal e, além disso, Walt só estava a ser educado.

– Então? – perguntou ele.
– Sim, mas tenho de… o bolo. – Ela soltou a mão e regressou à mesa, com medo de estar a tremer

demasiado para manejar a faca.
– Allie. – Uma mão com as unhas pintadas de verniz brilhante vermelho surgiu do outro lado da mesa e

agarrou-lhe no braço. – Estou a tentar chamar a tua atenção há que tempos.
Ela olhou para cima para ver Louise Morgan, os seus enormes olhos castanhos por detrás dos óculos.
– Oh, Louise, eu esperava que pudesses vir.
– Como podia eu perder isto? São Francisco não é assim tão longe. – Ela olhou de relance para Walt,

mais uma vez ao lado de Allie.
Ela esforçou-se por se lembrar como devia apresentar alguém corretamente.
– Louise, gostaria que conhecesses o Walter Novak, amigo do George. Walt, esta é a Louise Morgan, a

minha querida amiga da Universidade de Scripps.
Depois de trocarem apertos de mão, Walt virou-se para Allie, lábio inferior saliente.
– E eu não sou o teu querido amigo?
– É claro que és. – Ela lutou contra a vontade de empurrar aquele lábio querido de volta ao seu lugar e

virou-se para Louise. – Onde está o Larry?
Louise apontou para um oficial do Exército na mesa de bebidas.
– A pedir qualquer coisa que passe por café. Ele não fica lindo naquele uniforme?
– Oh, sim.
– Se me dão licença. – Walt colocou a mão nas costas de Allie. – Enquanto terminas, vou avisar o Art

da missão.
Ela assentiu com a cabeça, sorriu e esperou que o seu rosto não estivesse tão vermelho como sentia.
Depois de ele se afastar, Louise pegou num prato de bolo vazio.
– Então, onde está o Baxter?
– O Baxter? Oh, tinha um prazo a cumprir no trabalho e não podia vir.



Louise estendeu o prato para receber a fatia que Allie levantava.
– Pensei que tinham acabado.
Ela deixou cair o bolo em cima da toalha da mesa.
– Não. Não. Porque dizes isso?
Louise olhou para o outro lado da sala onde Walt conferenciava com Art.
– O Walt parece atencioso. Será que o Baxter sabe que tem um rival?
– Um rival? O Walt? Que disparate. Ele não tentaria roubar a namorada de outro homem. – Allie

apressou-se a passar o bolo para um prato. – Eu… eu acho que a Betty lhe pediu para tomar conta de mim
esta semana.

Louise limpou as migalhas para a mão aberta.
– Tomar conta de ti esta semana? Bem, ele está definitivamente a tomar conta. Não tirou os olhos de ti

durante o casamento.
Oh, não. Alguém reparara. Allie procurou limpar uma nódoa de cobertura de açúcar da toalha com um

guardanapo, consciente de que estava a piorá-la.
– Aquele piloto está apanhadinho por ti.
– Que disparate. – A sua mão começou a andar em círculos, mas a sua mente estava fixada numa

verdade impossível. Um enamoramento explicaria a sua atenção e também o comportamento estranho
durante a cerimónia… sentia-se envergonhado por estar apaixonado por uma mulher que estava
comprometida.

– Acho que é querido ele estar apaixonado por ti.
– Não sejas tonta. Nunca ninguém esteve apaixonado por mim.
– Ninguém? E o Baxter?
– O Baxter? – Allie partiu o último pedaço de bolo. – Isso é diferente. Estamos juntos há tanto tempo. –

No entanto, quatro anos e meio com Baxter Hicks não tinham gerado um terço das emoções que ela
experimentara numa semana com Walter Novak.

Walter Novak, que atravessou a sala com o olhar e sorriso concentrados em Allie. Walter Novak, que
lhe pegou na mão, a afastou de Louise e do bolo e do próprio bom senso de Allie e a recebeu nos seus
braços fortes.

Walter Novak, que olhava para ela como se ela fosse bonita e especial.
Toda a sua vida, Allie tinha desejado o olhar que via naqueles olhos cor de avelã, mas nunca imaginara

como era magnífico sentir-se realmente bonita e especial. A atração dele tocou-a bem fundo,
emocionante, perigosa e enriquecedora.

– O nosso objetivo principal foi alcançado.
Allie pestanejou.
– O quê?
Walt acenou para Art e Dorothy na pista de dança não muito longe.
– Quanto ao objetivo secundário, não está nas nossas mãos.
Ela conseguiu esboçar um sorriso, mas não pôde formar quaisquer palavras. Talvez conseguisse falar

se não o olhasse nos olhos. Em vez disso, estudou o seu uniforme… o tecido verde-azeitona, as barras
douradas de tenente nos ombros, os alfinetes dos Estados Unidos no colarinho, a insígnia da Força Aérea
na lapela e as asas de prata por cima do bolso do peito esquerdo.

O nó na gravata caqui elevou-se.
– Até agora, nenhum dedo do pé partido. Mas a noite ainda não acabou. Talvez recebas o teu Coração

Púrpura.6
Ela arranjou força para levantar os olhos para ele.



– Duvido. Apesar do que dizes, és um bom dançarino. – Ninguém o consideraria um grande dançarino,
tendo em conta que usava apenas passos básicos, mas conduzia-a com uma determinação meiga.

– E olha, não revirei os olhos. Na verdade, convidei-te.
– Eu sei. Obrigada. – Como poderia ela esquecer?
A banda começou a tocar «A String of Pearls». Walt hesitou no novo ritmo, muito mais lento do que

quando a orquestra de Glenn Miller tocava a canção. Pelo menos, o pouco talento da banda garantia que
o andamento não iria ultrapassar a capacidade de dança de Walt.

– Allie – disse ele lentamente. – Ora, é um diminutivo, não é?
Oh, aquilo não. Ela olhou para onde George e Betty dançavam inundados de felicidade conjugal.
Ele riu-se.
– Os rolamentos de esferas mais uma vez. Vá lá, diz-me a verdade ou uma mentira, mas tens de falar.

Estás encurralada. – Ele apertou-lhe a cintura, como se ela precisasse que lhe lembrassem.
Allie suspirou.
– Nunca vais adivinhar.
– Mas vais fazer-me adivinhar, não vais? Deixa lá ver. Alice? Alma? Alberta?
– Não, queria dizer que é impossível adivinhares, porque é raro e eu podia muito bem dizer-te, pois a

Betty sabe, mas nunca o uso, e nem a minha mãe o usa, e foi ela que o escolheu.
– Falas depressa quando estás nervosa, sabias disso?
– Depressa. – Ela olhou para o ombro que admirara toda a semana, agora vivo debaixo da sua mão. –

Suponho que não consigo evitá-lo. O meu nome é Allegra.
– Allegra? Hum. A tua mãe também gosta de música?
– Sim, e receio que fosse um bocadinho tola quando era mais nova.
– Não era mais do que a minha mãe. O meu verdadeiro nome é Adagio.
Allie levantou uma sobrancelha.
– Já me alertaram para as tuas histórias.
– Vá lá, entra no jogo. Olha, quando nos casarmos, teremos uma sinfonia de crianças.
A traquinice nos seus olhos neutralizou o efeito de ter mencionado o casamento.
– Uma sinfonia?
– Sim. O primeiro filho, uma rapariga, terá o nome da mãe. Vamos chamar-lhe Allegretta.
Como sempre, ela gostava do seu sentido de humor.
– Depois, um rapaz chamado Andante.
– É isso. De seguida vem Pianissimo.
– Tranquilidade com esta linhagem musical? – Ela abanou a cabeça. – Fortissimo é mais apropriado.
– Sim. Quatro filhos. Bastante sonoro. – Ele olhou para o teto coberto de fitas. – Depois vem o clímax,

a nossa filha Crescenda.
– Crescenda? – Allie riu-se, mesmo enquanto admirava a sombra da barba sob o maxilar de Walt. – E

eu que pensei que Allegra era ridículo.
– Não. – Ele baixou o rosto e sorriu-lhe. – E o filho seguinte será Finis?
– Céus, espero que sim. Seis crianças é uma ideia desgastante para um filho único.
– Quantos filhos queres ter?
– Mais que um. Um é muito solitário. – Ela olhou-o nos olhos e percebeu que ela e Baxter nunca tinham

falado de filhos. – Sempre pensei que quatro seria perfeito.
– Quatro serão. – O sorriso de Walt brilhava com a promessa.
Promessa? Impossível. Ele nunca se teria metido entre ela e Baxter… a menos que não soubesse de

Baxter. Oh, céus, e se ele não sabia? Ela nunca falara muito sobre Baxter e Walt também não tinha



perguntado acerca dele. A culpa e o medo apertaram-lhe o estômago. Precisava de mencionar o
namorado, mas como?

Allie engoliu em seco.
– Estou surpreendida por nunca ter tido esta conversa antes.
– É óbvio com um nome como Allegra.
Ele não percebera onde ela queria chegar. Allie ponderou como direcionar a conversa.
– Com um apelido como Miller, devias estar feliz por ter um nome próprio raro. E se o teu nome fosse

Mary?
– Foi o que a minha mãe pensou. O nome dela é Mary. Também achou que Allegra era um nome

encantador, adequado à beldade que a sua filha devia ter sido. A sua grande deceção é ter uma filha
normal. – Comprimiu os lábios. Mais uma vez, a sua familiaridade com Walt levara-a a falar de mais.

Algo feroz brilhou nos olhos dele.
– Não posso acreditar que as pessoas digam que és vulgar. Não é verdade.
– Oh, céus, não devia ter dito aquilo. Espero que não penses que estou à procura de um elogio.
– Tu? – A ferocidade dissolveu-se em divertimento. – Nem pensar. Já vi como reages aos elogios.

Além disso, não sou muito bom em elogios, nem sequer sou bom com as palavras. Mas tu não és vulgar.
O teu rosto… bem, o teu rosto é memorável. Se entrasse numa sala daqui a cinquenta anos, reconhecia-te.

– Mesmo com cabelos grisalhos e rugas?
– Claro. Os teus olhos não vão mudar. E, bem, qualquer um que diga que és vulgar devia ser pendurado

pelos polegares. Uma mulher não pode ser vulgar se tem olhos lindos.
Ele achava que ela tinha olhos lindos. Allie quase se esqueceu do passo de dança.
Os olhos de Walt semicerraram-se enquanto a abservava.
– Não apenas a cor, que é… bem, espantosa. Há outra coisa. O Ray é bom com as palavras; ele ia

compreender. Os teus olhos são brilhantes, intensos. – Ele esboçou um sorriso. – São allegro. Sim, é
isso. Mas o teu sorriso é adagio, lento e discreto. Juntos… bem, é uma combinação fantástica.

Ela arrastou o olhar para baixo para as unhas vermelhas no ombro de Walt.
– Pensei que não eras bom em elogios.
– Não sou. Também fico com a língua presa com as mulheres a menos que sejam comprometidas. – O

seu braço ajeitou-se ainda mais em torno da cintura dela e aproximou-a. – Tu, querida Allie, és a exceção
à regra.

A visão de Allie ficou desfocada. A exceção? Ele pensava que ela não estava comprometida. Isso
queria dizer…

– E eu? Reconhecer-me-ias daqui a cinquenta anos?
– O quê? Oh, eu… oh, não sei. – Os pensamento de Allie fascinavam-na e assustavam-na ao mesmo

tempo e teve de usar todas as suas forças para se concentrar na pergunta e olhá-lo na cara. Será que o
reconheceria? Como podia não reconhecer? – Sim. Os teus olhos.

– O que vês nos meus olhos? – Ele aprumou-se numa pose distinta, queixo erguido e virado para o
lado.

A expressão dele era tão cómica que ela sorriu e pousou a mão no rosto dele.
– Tens de olhar para mim, tonto.
Tocar-lhe foi um erro. Os seus olhos brilharam ainda com mais intensidade.
– Pronto, estou a olhar para ti. O que vês? – A sua voz era rouca.
Ela conseguiu baixar a mão para o seu ombro. Não podia explicar por palavras o que via nos seus

olhos… o potencial de tudo o que ela desejava, mas nunca poderia ter, não com Walt, e nunca com
alguém, por causa da lealdade, expectativas e decoro.



Ele pigarreou.
– Vês um rapaz com nada na cabeça a não ser aviões?
– Não, claro que não. – O afeto por ele brotou dentro de si. – Vejo inteligência e coragem. Vejo um

coração meigo e compreensivo. Vejo… sempre o teu bom humor.
Walt fez uma careta.
– Ah, elogias sempre os homens da tua vida.
– Não. Sabes que não me sinto confortável com muitas pessoas. – Ali estava uma oportunidade para

mencionar Baxter, mas seria uma mentira. Nas raras ocasiões em que ela estava sozinha com ele, o
silêncio era mortal.

Walt inclinou-se mais perto, até que as suas faces quase se roçaram.
– Estou contente por ser a exceção.
Allie inspirou o seu perfume inebriante de sabão, lã e aftershave. Agora não podia falar-lhe a respeito

de Baxter. E se ele fizesse uma cena e estragasse o casamento de Betty? E se amuasse e todos
começassem a falar? O silêncio era a única solução certa para aquele dilema.

E, bem lá no fundo, ela não podia suportar destruir o momento, precioso e desejado e que nunca
voltaria a repetir-se. Apesar de um romance com Walt ser impossível, toda a sua vida recordaria aquele
momento em que se sentira bonita, apreciada e vibrante.

Um momento para estimar.

6 O Coração Púrpura é uma condecoração militar dos Estados Unidos existente desde 5 de abril de 1917, outorgada em nome do presidente
a todos os membros das Forças Armadas que sejam feridos ou mortos durante o serviço militar. (N. da T.)
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Domingo, 28 de junho de 1942

Walt empurrou os ovos mexidos fumegantes para o garfo. Nunca o seu apetite fora tão grande.
Ainda conseguia sentir o perfume de flores de Allie, aquele tecido macio, ver a sua expressão

sonhadora. E ainda estaria a saborear o beijo se Dorothy Carlisle não tivesse interferido.
Porque haverias de a acompanhar a casa, Walt? Eu moro mesmo do outro lado da rua.  Espetou um

pedaço de ovo. Sim, Dorothy ainda estava a fazê-lo pagar pela confusão do verão anterior.
Não importava. Ele ainda tinha aquele dia. Depois da missa, George e Betty partiriam em lua de mel. O

resto do grupo não tinha planos, mas alguém poderia lembrar-se de alguma coisa e Walt e Allie ficariam
sozinhos para aquele beijo.

A mãe colocou outra panqueca no seu prato.
– Não há mais para ti, jovem. A tua avó vai ficar destroçada se não reservares um cantinho para o

frango dela.
– A avó?
A mãe raspou a frigideira.
– Não te lembras? Vamos passar o dia à quinta.
– Hoje? Porque tem de ser hoje?
– Não fales nesse tom à tua mãe. – O pai pousou o Antioch Ledger na mesa. – Passaste a semana inteira

com os teus amigos e partes na terça-feira. Um diazinho com a tua família não é pedir muito.
Embora o pai tivesse razão, Walt resmungou. Sabia que era infantil, mas aquele diazinho era

fundamental para o seu futuro.
A mãe enxaguou a frigideira no lava-louça.
– Talvez possas convidar um dos teus amigos. Talvez a simpática Allie Miller.
Que ótima ideia. Almoço de domingo com a família… mostrava que as suas intenções eram sérias,

mostrava que ele era um cavalheiro. Mas a quinta também estava repleta de recantos românticos.
– Boa ideia. Talvez ela goste disso.
– Convida-a depois da missa. – A mãe deitou um olhar ao pai sobre o ombro.
O orgulho agitou-se no peito de Walt. A mãe reconhecia o que se estava a passar com Allie. Isso

validava tudo. Estranho… George não tinha dito nada. Normalmente, os rapazes eram rápidos a gozar uns
com os outros. Deviam estar demasiado envolvidos nos seus próprios romances para repararem no de
Walt.

Oh, bem. Iriam reparar em breve.

*

– Não, Walt. Tu monopolizaste-a a semana toda. – Dorothy enganchou o seu braço no de Allie. – Hoje é
o último dia dela aqui e a minha família tem um grande almoço planeado.

Walt olhou para Dorothy e conteve a sua raiva e deceção. Ele estaria na quinta para o almoço, lanche e
muito tempo depois disso… sem Allie.

– Céus! – exclamou Allie com um riso nervoso. – Nunca pensei ver chegar o dia em que duas pessoas
lutariam pela minha companhia.



Ele suspirou.
– Nada de lutas. Sei que tens de ir com os Carlisle.
Ela assentiu, com um sorriso triste, mas agradecido.
– Obrigada pelo adorável convite. Diria que ficaria para outro dia, mas…
– Eu sei. Não há mais dias. – Ele tinha de a animar quando não se sentia alegre. – Mas vou levar-te à

estação de comboio amanhã.
– Desde quando? – perguntou Dorothy.
Ele dirigiu-lhe um sorriso presunçoso.
– Faz sentido. O meu pai é do clero. Vai ter gasolina ilimitada quando o racionamento começar no

próximo mês. Tu não. Começa a poupar.

*

Segunda-feira, 29 de junho de 1942

Walt aproximou-se da casa dos Jamison e endireitou o casaco do uniforme. Allie sorriu-lhe do alpendre.
Envergava um fato aproximadamente do mesmo tom de vermelho que a cadeira de couro do seu pai.

– Olá. Estás pronta?
Ela apontou para a porta com uma mão enluvada.
– Quase.
A porta abriu-se. Dorothy e Mrs. Jamison saíram e Mrs. Jamison entregou um cesto a Allie.
– Aqui está o seu almoço e alguma geleia de morango que fizemos.
– Que queridas. – Allie abraçou a sua anfitriã. – Obrigada pela sua hospitalidade.
– Tem a certeza de que está tudo em ordem para o transbordo em Tracy?
– Sim, tenho a certeza. Obrigada.
– Está bem, vamos embora. – Walt meteu a mala e a caixa de chapéus no porta-bagagens e depois abriu

a porta e esperou que Allie se sentasse. Dorothy pigarreou e abriu a porta traseira.
Ele olhou para ela.
– Vais também?
– Claro. Que tipo de amiga achas que sou?
Ele fechou a mão sobre a porta e reprimiu um gemido. Ela tinha o direito de ir, mas arruinava os seus

planos. Precisava de dizer coisas a Allie, coisas que não podia dizer em frente de Dorothy.
Allie olhou para ele.
– Esqueceste-te de alguma coisa ou estás a ver se não encontramos mais nenhuma vaca?
Ele sorriu.
– Sim, contigo no carro, vou ter de manter os olhos bem abertos. Queres que ponha esse cesto no porta-

bagagens?
– Quero, por favor?
Quando colocou o cesto ao lado da bagagem, uma ideia formou-se na sua cabeça. Sim, era manhosa,

mas aquela era a sua última oportunidade de ficar sozinho com ela. Podia não ter outra licença antes de
ser enviado para o estrangeiro e podia demorar anos a regressar a casa.

Walt sentou-se ao volante e sorriu para Allie.
– Novamente de regresso a casa, ah?
– Sim. – Os olhos dela perderam o brilho.
Aquela fora estúpida… lembrá-la de casa, onde ela não tinha nada por que ansiar. Pôs o carro em



movimento.
– Bem, fizeste muitos amigos esta semana a quem podes escrever. Lembrei-me que preciso da tua

morada.
– Oh! Oh, sim.
Walt ditou-lhe a sua morada e Allie escreveu a dela. Ele queria lê-la imediatamente e memorizá-la,

mas enfiou-a no bolso do lado esquerdo do casaco.
Na estação ferroviária, abriu o porta-bagagens, tirou o embrulho do almoço do cesto e colocou-o de

lado. Abriu as portas do carro para as senhoras saírem e entregou o cesto a Allie.
– Pensei que Mistress Jamison me tinha embrulhado o almoço. Só há geleia aqui.
Dorothy olhou lá de dentro.
– Oh, céus.
– Não faz mal – disse Allie. – Posso comprar qualquer coisa numa das paragens.
– E perderes o teu lugar? Isso não pode ser. – Walt tirou a carteira do bolso. – Ouve, Dorothy, vai num

instante ali ao café e compra-lhe uma sandes enquanto eu trato da bagagem.
– Está bem. – Ela aceitou o dólar de Walt e correu para o outro lado da rua.
Ele sorriu enquanto içava a mala do porta-bagagens. Correra bem. Talvez o comboio fosse cheio de

militares e Allie tivesse de esperar por outro dia. No fim de contas, os militares tinham precedência
sobre os civis. No entanto, ele não podia contar com isso. Tinha de tirar o máximo proveito dos poucos
minutos que comprara.

Depois de Walt verificar as malas de Allie, juntou-se a ela na plataforma. Ela segurava o cesto nas
duas mãos, as luvas esticadas sobre o nó dos dedos.

– Prometes que me escreves? – perguntou ele.
Ela dirigiu-lhe um sorriso trémulo.
– Se… se escreveres primeiro.
Bolas, parecia nervosa.
– Sempre uma senhora, não é? Exceto quando deitas a língua de fora a oficiais.
Allie riu-se e olhou para o cesto.
– Não posso acreditar que fiz isso.
– Nem eu, mas ainda bem que o fizeste. E estou contente por me ires escrever, porque a chamada do

correio é a melhor parte do dia… ou a pior se não houver nada para nós. Os militares no estrangeiro
vivem para receber correio.

– Uma lembrança de sanidade no mundo?
– Mm-hmm. – Ele engoliu em seco. Estava prestes a enfrentar a insanidade e seria muito melhor com

uma rapariga de olhos verdes a escrever-lhe e a rezar por ele.
Ela levantou aqueles olhos lindos para ele.
– Promete-me que vais ter cuidado contigo.
Ela não estava nervosa. Estava preocupada e com razão. Claro, a Força Aérea era o ramo mais

procurado, mas era também o mais perigoso e todos sabiam disso. Walt sorriu.
– Desde que Hitler e os japoneses não ponham vacas no ar, tudo correrá bem.
Ela riu-se e afrouxou a mão que apertava o cesto.
– É melhor eu ficar calado ou eles acabam por desenvolver uma arma secreta bovina.
Riram-se os dois. Aquele era o momento para as palavras que tinha ensaiado.
– Estou feliz por te ter conhecido.
– Eu… eu também estou feliz por te ter conhecido. – Mas não olhou para ele.
Era agora ou nunca. Walt respirou fundo e envolveu o queixo dela com a mão.



– És uma mulher linda, Allegra Miller, e és muito especial. Não deixes que ninguém jamais te diga o
contrário.

Os olhos de Allie arregalaram-se tanto que Walt tinha a certeza que ia cair dentro deles. Inclinou-se e
beijou-a na cara. Tinha muito que dar naquele beijo… o seu afeto, esperança para um futuro, promessas
de mais e melhores beijos um dia mais tarde.

Ele afastou-se da sua pele macia e endireitou-se, a mão ainda sob o queixo dela. Os seus olhos
abriram-se tão lentamente que ele sabia que podia beijá-la se se atrevesse. Mas não em público. Não no
seu primeiro beijo verdadeiro.

Walt enfiou as mãos nos bolsos das calças. Tentou sorrir, mas a sua boca não queria deixar a forma
daquele beijo. O que devia ele dizer agora? Devia pedir-lhe namoro, mas como punha isso por palavras?

Um apito alto interrompeu os seus pensamentos. Ele virou-se para ver o comboio a chegar. Porquê já?
Precisava de mais uns minutos.

– Oh, ótimo, não cheguei muito tarde. Fiambre e queijo está bem? – Dorothy aproximou-se a correr e
colocou um saco na mão de Allie. – Aqui está o teu troco, Walt.

Ele suspirou. A pontaria de Deus poderia ser a melhor, mas Walt não tinha de gostar.
Allie e Dorothy abraçaram-se, com muitos «obrigadas» e «vou sentir a tua falta» e «vou escrever-te».

As mulheres eram mesmo sentimentais, mas pelo menos Walt tinha uma desculpa para lhe dar um abraço.
Colocou os braços em torno de Allie e alguns caracóis castanhos fizeram-lhe cócegas no nariz.

Ela beijou-o na face, tão depressa que ele quase não dava por isso.
– Obrigada.
– Porquê? – Só lhe tinha dado a vaca esculpida de madeira.
Os olhos dela pareciam molhados.
– Por… por tudo.
Walt compreendeu. Aquela semana significava tanto para ela como para ele.
– Não tens de quê. Obrigado pelo mesmo.
Mais despedidas e promessas de escrever e Allie desapareceu dentro do comboio. Um estranho vazio

formou-se no peito de Walt e cresceu mais quando o comboio se afastou a todo o vapor. Mas ele tinha a
morada dela no bolso, o seu beijo na face e um futuro com ela. Riu-se com a alegria de tudo aquilo.

Dorothy olhou para ele.
– Qual é a piada?
– Todos estes anos, todas aquelas piadas sobre mim e as mulheres, mas talvez suba primeiro que tu ao

altar.
– Com quem? – Ela seguiu o seu olhar até aos carris. – Estás a referir-te à Allie?
Ele revirou os olhos.
– Sim, refiro-me à Allie. Estiveste cega a semana toda?
O lábio superior de Dorothy enrolou-se.
– Não me parece que o namorado dela vá gostar.
– Namorado? Estamos a falar da Allie, esqueceste-te?
– Sim, da Allie. Ela tem um namorado. Não sabias disso?
Dorothy sempre fora rancorosa, mas aquilo era ridículo. Walt cerrou os punhos nos bolsos.
– Sabes que mais? Cometi um erro no verão passado, mas admiti-o e pedi desculpa. Como cristã,

devias pelo menos tentar perdoar-me. Menti para te juntar ao Art, mas tu… estás a mentir para me
afastares da Allie. Isso é claramente mal-intencionado.

Os olhos escuros dela brilharam.
– Achas que estou a mentir?



– Sei que estás a mentir.
– Não estou. A Allie tem um namorado. Chama-se Baxter Hicks, trabalha para o pai dela e já namoram

há anos.
Walt fez uma careta e caminhou para dentro da estação.
– Não consegues inventar um nome melhor que esse?
– Não estou a inventar. Pergunta à Betty. Ela conhece o Baxter e o George também.
Os baixos saltos de Dorothy faziam barulho atrás dele no passeio, e iriam fazer durante muito mais

tempo, porque ele não lhe daria boleia para casa. Agora que metera Betty e George nas suas mentiras.
George.
Walt parou em frente à banca de jornais. Na primeira página do Ledger lia-se: «Britânicos Saem do

Egito.» George não o provocara. Saberia alguma coisa que Walt não sabia?
– A Allie não te falou do Baxter? – A fúria desaparecera da voz de Dorothy. – Ela não fala muito

dele… sabes que é muito reservada. Mas vocês conversaram tanto que partimos do princípio que sabias.
Walt voltou-se para Dorothy e a sua mente rodopiou com as recordações da semana. Allie não podia

ter um namorado. Ninguém a tinha beijado realmente… dez beijinhos de fugida. Ninguém a tinha
convidado para dançar. E aquele baile na escola…

Baxter.
– Baxter? Mas… mas isso foi no secundário. – Um arranjinho do pai. Baxter… o gerente do pai.
A verdade esfaqueou-o no peito. Allie tinha um namorado. Walt era um idiota.
– Namoram há muito tempo. Sinto muito. Pensei que sabias. Todos sabíamos. – A ira regressou à voz

de Dorothy. – Não posso acreditar que ela não te tenha dito.
A fúria agitou-se nas suas entranhas, mas ele não deixaria que Dorothy percebesse. Já bastava que

Allie lhe tivesse destruído a esperança, agora os amigos teriam pena dele.
Sem uma palavra, Walt abriu a porta do carro para Dorothy entrar. Sentiu uma dor ardente no coração.

A morada de Allie. Tirou o papel do bolso, amachucou-o e atirou-o para a sarjeta juntamente com os
seus sonhos.
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Riverside, Califórnia
7 de julho de 1942

Os cortinados transparentes pendiam nas janelas da grande sala, completamente imóveis no calor onde a
respiração de Allie fornecia o único movimento de ar.

Allie estava sentada ao piano de cauda a tocar para os pais e para Baxter que se encontravam no
alpendre… era todas as noites a mesma coisa. Ela sabia que regressar a casa seria difícil, mas não estava
preparada para a profundidade daquele vazio.

Pegou na «Sonata ao Luar» de Beethoven. Talvez a sugestão de luar a refrescasse e secasse a
transpiração que escorria como um ribeiro desagradável no interior dos seus braços.

O riso da mãe flutuou pela janela. Como poderia ela desfrutar de uma noite assim? Entre o calor e o
tédio, Allie pensou que iria enlouquecer. As noites calmas eram encantadoras, mas só quando
completavam dias ativos e eram pontuadas por atividades sociais ocasionais.

Allie não tinha amigos, não se divertia, não trabalhava e não tinha sequer uma boa igreja, como Walt
havia dito... assertivo, mas verdadeiro.

Nem as cartas prometidas tinham ainda chegado para aliviar a monotonia. Talvez fosse muito cedo
para saber novidades dos recém-casados, mas Dorothy já devia ter escrito e Walt…

No entanto, ela temia a sua carta. Não podia suportar mais as suas palavras meigas e assim que ele
escrevesse teria de lhe contar a respeito de Baxter. Já lamentava a perda da sua amizade.

Nunca a «Sonata ao Luar» tinha soado tão triste, tão pesada, como a culpa no seu coração e o tédio na
sua mente. Se ao menos tudo fosse diferente.

«Faz com que se tornem diferentes», dissera Walt.
Mas como? Allie retirou o cabelo do pescoço pegajoso. Os pais nunca aprovariam que ela fosse

trabalhar ou mudasse de igreja, mas sem trabalho e sem uma igreja, como poderia ela fazer amigos?
Inclinou a cabeça para trás e suspirou. A mudança era necessária, qualquer mudança, e tinha de

começar nessa noite. Dobrou a partitura e saiu para o alpendre, onde três pares de olhos a fitaram.
– Pensei que ias tocar – disse o pai.
– Está muito calor. – Cruzava as mãos à sua frente. – Gostava de caminhar um bocadinho. Quem quer

vir comigo?
Três pares de olhos arregalaram-se.
– Caminhar um bocadinho? – repetiu a mãe.
– Sim, caminhar. – Reagiram como se os tivesse convidado a juntarem-se ao circo.
– Oh! – A mãe olhou para baixo para o seu aro de bordar. – Tenho de acabar estes guardanapos.
O pai sorriu-lhe.
– Eu fico com a tua mãe. O Baxter pode ir contigo.
Baxter endireitou-se.
– Eu preferia…
– Por favor? Talvez me possas mostrar a tua propriedade. Vi-a da rua, mas não de perto.
Baxter libertou uma nuvem de fumo de cigarro que desceu no ar pesado.
– Acho que sim. Não vai demorar muito, pois não?



– Não – respondeu ela com um suspiro.
Caminharam em silêncio pelo longo caminho de acesso ladeado de árvores de citrinos. Allie tentava

não pensar em Walt, nas suas conversas a fluir, na sua atração e em como se sentia vibrante com ele.
Comparar os dois homens não era justo.

Baxter usava a gravata e o casaco do fato abotoado apesar do imenso calor que se fazia sentir. A sua
constituição era débil, o cabelo castanho impecavelmente penteado debaixo do chapéu e nunca olhava na
direção dela se pudesse evitá-lo. Com Baxter ela sentia-se deprimida.

Seria culpa dele? Se tentasse meter conversa, prestar-lhe mais atenção, talvez até namoriscar com ele,
o seu interesse talvez pudesse crescer e o dela também. Tal comportamento parecera natural com Walt,
mas com Baxter ela tinha de planear. De que poderia ela falar? Com Walt, a conversa mais íntima e mais
maravilhosa que haviam tido começara com uma discussão sobre o nome dela. Respirou fundo.

– J. Baxter Hicks.
Ele olhou para ela, de sobrancelhas finas levantadas.
– Sim?
– O J é de Joseph, não é verdade?
– É verdade. – Ele contornou um dos pilares de tijolos na entrada e dirigiu-se para sudoeste, ao longo

de Magnolia Avenue, em direção ao sol poente.
Ela arrancou uma camélia de um ramo que atravessava a vedação de ferro forjado dos Miller. Quando

era mais nova, adorara arrancar as intermináveis pétalas cor-de-rosa.
– Sempre me perguntei porque não optaste por Joe. Joe é um nome tão agradável e sólido.
– Joe Hicks? – A sua boca ergueu-se em desagrado. – Joe Hicks era o que me chamavam quando tinha

dezasseis anos. Joe Hicks é o nome do pobre agricultor sem educação que fui criado para ser. Joe Hicks
é a razão pela qual deixei Oklahoma. Joe Hicks não tem dignidade.

Allie franziu o sobrolho e pôs de lado as pétalas exteriores castanhas da camélia.
– Mas J. Baxter Hicks?
– Eu criei o J. Baxter Hicks, um homem de dignidade. – Ele caminhou pela avenida, os olhos

semicerrados. – O J. Baxter Hicks aceitou um emprego no cinema e estudou a forma como as estrelas de
cinema se vestiam, falavam e se movimentavam… como os cavalheiros se comportavam. O J. Baxter
Hicks conseguiu entrar na universidade, arranjar um bom emprego e tornar-se insubstituível. O J. Baxter
Hicks ganhou a amizade do patrão, e a filha do patrão, e construiu uma das melhores casas da cidade. O
J. Baxter Hicks construiu um nome para si próprio.

Embora a temperatura ultrapassasse os trinta graus, Allie cruzou os braços com frio. Ela era uma mera
peça na roda da fortuna dele. Como era uma Miller, ele casaria com ela, qualquer que fosse a sua
aparência, o seu caráter, a sua personalidade, os seus sentimentos… ou os dele. Deixou cair a camélia.

– Aqui está. – Ele virou para um caminho de terra que atravessava um laranjal. – Vou construir uma
grande entrada como a que os teus pais têm. Vai ficar muito distinta assim que estiver pavimentada.

– Muito. – Ela deu as boas-vindas ao cheiro ácido dos citrinos, contente por ter as árvores e os frutos
que amava… e que Walt amava. Afastou Baxter do seu pensamento.

No fim do caminho, vigas de madeira elevavam-se numa clareira.
– A estrutura já está montada?
– Começaram a montá-la. – Baxter avançou pelo meio de montes de entulho, colocou a mão sobre uma

viga e examinou o comprimento dela.
– A produção de guerra tem prioridade sobre a construção. É difícil conseguir mão de obra e materiais,

mas deve ficar pronta a tempo.
A tempo? Outro arrepio subiu-lhe pelos braços. Entrou na estrutura e olhou em volta. A casa seria



grande e imponente. Quanto tempo seria necessário para estar concluída? Quanto tempo iria levar até se
tornar a sua casa?

Um ano, talvez menos. As vigas rodeavam-na como as grades de uma prisão.
– Impressionante, não é?
– Oh, sim. – Allie saiu e percebeu que podia respirar outra vez. Depois lembrou-se da sua resolução

de se mostrar interessada e esboçou um sorriso a Baxter. Afinal, Walt gostava do sorriso dela… e dos
seus olhos. Uma combinação fantástica, dissera ele.

Baxter olhou para cima, onde as vigas perfuravam a escuridão do céu.
– Vou deixar o teu pai orgulhoso.
– E os teus pais?
Ele fungou e limpou a biqueira do sapato na parte de trás da perna das calças.
– Nunca falas dos teus pais.
Um dos lados da boca dele levantou-se.
– Porque faria isso? Eles não participaram no que sou. Tentaram conter-me. Porque achas que fugi?
Allie não conseguia sequer imaginar deixar os pais, a sua casa, ou Riverside.
– Não sentes falta da tua família? Da quinta?
– Da quinta? – Ele limpou a biqueira do outro sapato. – Não há nada de que sentir falta. Uma vida

imunda, malcheirosa, miserável. Vi o meu pai a desperdiçar a sua vida num pequeno pedaço de terra.
Todos os anos dizia: «O Senhor providenciará», e todos os anos… nada. E eu vim-me embora em vinte e
seis, muito antes do Dust Bowl7. Quem sabe como está aquele lugar agora.

– Não lhes escreves?
– Porque haveria eu de lhes escrever?
– Oh, céus. – Apesar do seu tédio atual, Allie não poderia suportar ver-se longe da orientação e

encorajamento do pai ou da companhia da mãe enquanto cozinhava e costurava.
– Não comunicaste com os teus pais durante estes anos todos? Nunca…
– Porque me fazes este interrogatório? Sei que o tempo quente causa comportamentos estranhos, mas

não podemos falar de outra coisa?
– Desculpa. – Ela comprimiu os lábios. Em vez de encontrar um assunto em comum de conversa, ela

tinha construído uma discussão. – Preferes… preferes falar sobre o presente?
– O presente, o futuro, qualquer coisa que não seja o passado.
Allie estava cercada pelo seu futuro… o homem com quem se ia casar, a propriedade na qual iria

passear, a casa que iria decorar e encher de crianças, se Deus quisesse. Em vez de negar o seu futuro, ela
precisava de o abraçar. Precisava de criar a intimidade pela qual ansiava, a intimidade que tinha
experienciado de forma tão breve, tão agradável, com Walt.

Aproximou-se de Baxter para o olhar nos olhos. As sobrancelhas dele ergueram-se e juntaram-se. Ela
considerou tocar-lhe com a mão no rosto, mas o gesto parecia demasiado íntimo. Em vez disso, colocou a
mão sobre o seu ombro, tão magro em comparação com o de Walt.

Claro, ele era magro. Ao contrário de Walt, tinha crescido na pobreza. Ela sorriu  com um novo
entendimento e compreensão.

– O futuro é promissor, não é? Quando J. Baxter Hicks casar com a filha do patrão, ele será um dos
herdeiros da empresa. Os filhos de J. Baxter Hicks nunca conhecerão a fome e a privação que ele
conheceu.

Ele franziu o sobrolho.
– Filhos.
Algo na expressão dele assustou-a, como se nunca tivesse pensado em filhos. A humidade aumentou no



seu peito, subiu-lhe para a garganta e, se subisse mais alto, ela começaria a chorar.
Um canto da boca dele ergueu-se.
– Sim. Nunca lhes faltará nada.
A humidade recuou e ela sorriu. Teria filhos para amar e talvez Baxter acabasse por amá-la também, e

ela aprenderia a amá-lo.
Allie esticou-se e beijou-o nos lábios. Onze… talvez perdesse a conta e se esquecesse de Walter

Novak.
Baxter afastou-se, de testa franzida.
– Vamos andando. Está a ficar escuro.
Ela tirou a mão do seu ombro.
– Pois está. Escuro, de facto.

*

Allie afundou-se na cadeira de vime branco. Como podia um passeio curto ser tão cansativo?
– Oh, Allie. – O pai vasculhou uma pilha de papéis. – Uma carta para ti ficou misturada com o meu

correio.
Ela pegou no envelope. Seria de Walt? Como poderia ela suportar a sua afeição naquele momento após

a rejeição de Baxter? Sorriu quando viu a caligrafia arredondada de Dorothy Carlisle. Era o que ela
precisava.

Allie,
Só estou a escrever-te por necessidade. A Betty recusa-se a voltar a falar contigo e eu não a

culpo.
O Walt e eu tivemos as nossas divergências, mas ele é um homem bom e não merece o

tratamento que lhe deste. Devias ter visto a dor no seu rosto quando lhe contei a respeito do
Baxter. A Betty e eu estamos horrorizadas e ela diz que tu traíste a sua amizade. Depois de
todos estes anos, ela sente que mal te conhece. Como pudeste esconder o teu namoro com o
Baxter? Como pudeste namoriscar com o Walt? Como pudeste levá-lo a acreditar que ele tinha
um futuro contigo? Talvez a Betty e eu devêssemos ter percebido o que estavas a fazer e
adverti-lo, mas nenhuma de nós pensou que fosses capaz de um comportamento tão desprezível.

– Allie, estás bem? – perguntou a mãe. – São más notícias?
Ela olhou para cima. Um peso esmagava-lhe o estômago, o peito, a garganta. Ia vomitar à frente da

mãe, do pai e de Baxter.
Levantou-se, com a carta na mão e o estômago agitado.
– Eu… eu vou para a cama. – Não respondeu aos seus protestos e perguntas, em vez disso correu, de

boca fechada, escadas acima, percorreu o corredor, entrou na casa de banho e caiu de joelhos.
A dor no seu rosto… horrorizadas… traíste a sua amizade… esconder… namoriscar… um futuro

contigo… comportamento tão desprezível. Cada frase a enchia de náuseas.
Finalmente ajoelhou-se, arquejante, a vomitar, olhando para o chiqueiro que tinha feito. Limpou-se e

encostou-se à parede da casa de banho. Com a mão trémula, afastou o cabelo da testa. Não só tinha
magoado Walt e perdera a sua amizade, como também perdera a de Betty, a dos seus novos amigos e
perdera o momento que queria recordar para sempre.

Não tinha nada e a culpa era só sua.



7 O Dust Bowl é um fenómeno climático de tempestade de areia que ocorreu nos Estados Unidos na década de 1930 e que durou quase dez
anos. Foi um desastre económico e ambiental que afetou severamente uma boa parte dos Estados Unidos da América nessa altura. (N. da
T.)
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Base Aérea de Wendover, Utah
8 de julho de 1942

– Queres um bocado de sal? – Frank Kilpatrick extraiu com dificuldade um pedaço de terra encrustado de
sal e enfiou-o debaixo do nariz de Walt. – Que pena não ser açúcar. Podia ajudar a adoçar esse humor.

Walt afastou-se violentamente do braço de Frank e seguiu por entre a fila de casernas em direção ao
quartel-general.

– Perdemos sete homens num acidente na noite passada. Como podes brincar?
– Vá lá, amigo. Vamos para a guerra. Teremos baixas. Não queria ser insensível, mas nem sequer

conhecíamos os homens. Além disso, tens andado amargurado desde que voltámos. Hoje não é nem
melhor nem pior.

– Sim? Bem, nem todas as licenças são um paraíso na terra.
– Então, ela tinha namorado. Não é culpa tua. Todos tivemos uma rapariga a dar-nos tampa a

determinada altura. Tu conheces o género. Patrão fora…
Era isso que Allie estava a tramar? À procura de uma pequena aventura? Outro coração para pôr no rol

das conquistas? Não combinava com a mulher que conhecera, mas muitas coisas não batiam certo. Pegou
numa pedra e atirou-a para o telhado de uma das casernas.

– Sim, dia santo na loja.
– Considera a situação pelo lado positivo… não terás de a ver nunca mais.
– Sim. – Porque o angustiava isso? Allie de certeza que o tomara por idiota e, se Dorothy Carlisle não

guardasse segredo, todos iriam saber como ele era idiota.
– Que pena o açúcar ser escasso – comentou Frank.
– Está bem, está bem. Vou superar isto. Cabeça erguida, ver o lado positivo, há sempre uma luz ao

fundo do túnel. Eu sei, eu sei.
– É esse o espírito da coisa. – Frank arrancou o boné da cabeça de Walt e despenteou-o.
Ele forçou uma gargalhada e deu uma cotovelada a Frank.
– Não me envergonhes, pai. Dá-me só as chaves do carro. Espera, esquece o carro. Quero um avião.
– É o que queremos todos, não? Não posso acreditar que ainda não temos os nossos B-17.
– Teremos um dia destes. Pelo menos, a atribuição da tripulação para os voos será feita hoje.
Juntaram-se à concentração de homens de caqui à frente do quartel-general. Frank recebeu a lista da

sua tripulação, mas a de Walt já havia sido escolhida. O comandante do esquadrão apontou para um
homem louro, que, por sua vez, apontou para quatro outros homens com firmeza e autoridade. A situação
deixou Walt desconfortável. Ao fim e ao cabo, ele é que era o comandante do B-17.

Endireitou-se no seu metro e oitenta. Ainda assim, o outro homem tinha vários centímetros a mais.
O lourinho olhou para ele com um sorriso de estrela de cinema num rosto bronzeado.
– Olá. Fazes parte da minha tripulação?
– Sou Walter Novak. – Estendeu a mão para que ele lhe desse a lista de tripulantes.
O lourinho apertou-lhe a mão.
– Oh, sim. O outro piloto.
O outro piloto? Walt pegou no papel.



– Primeiro piloto. E tu és?
– Tenente Graham Huntington.
Graham? Nome presunçoso como Baxter. Walt examinou a lista.
– És o meu copiloto.
– Hum, sim. Chamam-me Cracker.
– Cracker? – Walt riu-se: Graham Cracker8. O tipo não podia ser assim tão mau se tivesse sentido de

humor. – É por causa do teu nome.
– Não, é porque sou um piloto excelente9. – Aprumou o queixo a Walt.
O estômago dele contraiu-se. O orgulho era uma característica comum… e perigosa… num piloto.
– E ele é fogo de artifício10 com as miúdas – comentou um oficial num sotaque sulista.
Cracker sorriu e baixou o queixo.
– É o que dizem.
– O Cracker e eu progredimos juntos na base de Kelly. – O sulista sorriu… uma linha branca a

atravessar um rosto moreno debaixo de cabelo castanho e liso. – Sou o tenente Louis Fontaine,
navegador, de Novoleães.

Novoleães? Walt pestanejou algumas vezes ao apertar a mão do homem. Ah, sim… Nova Orleães.
– Prazer em conhecer-te.
– Novak – disse Louis. – Tivemos um instrutor de voo em Kelly com esse nome.
– O meu irmão Ray.
Cracker franziu o sobrolho.
– Um tirano.
– De facto, ele impediu-me de ir à formação de pilotos – disse Louis –, mas era um tipo bastante

agradável.
– Sim. – Walt virou-se para o artilheiro, o tenente Abe Ruben de Chicago.
Os quatro oficiais estavam todos apresentados. Walt olhou para a sua lista de homens… ainda faltavam

três. Dois apareceram a correr e fizeram continência.
– Desculpem termos chegado atrasados, senhores.
Cracker riu-se.
– Disse aos outros que gostávamos das coisas informais na Força Aérea. A tripulação é a nossa

família. Nada de senhores, de tenentes e, por favor, nada de continências.
Embora Cracker tivesse razão, competia a Walt dar essa ordem. Os homens sorriram agradados a

Cracker e Walt teve de aproveitar a pouca autoridade que lhe restava. Apertou a mão aos homens
alistados, todos sargentos: Bill Perkins, o operador de rádio, e três artilheiros, Harry Tuttle, Mario
Tagliaferro e Al Worley. Pareciam incrivelmente jovens… dezoito, dezanove anos no máximo. Walt
sentiu-se um velho com vinte e quatro anos.

Al, um rapaz magro com cabelo cor de palha, olhou em volta.
– Oh, bolas. Sou o mais baixo. Vais atirar-me para a torre de tiro, não vais?
Cracker estudava uma pedra perto do pé.
Ah, agora evitava o papel de líder. Walt sorriu a Al.
– Desculpa, mas a torre é muito apertada para um homem alto. – Observou os outros. – Mario, tu ficas

na cauda. Harry, ficas no centro da fuselagem. Devia ter dois artilheiros no centro, mas acham que um
chega. – Leu a lista. Ainda faltava um homem… o sargento técnico Juan Pedro Sanchez. Quando olhou
para cima, surgiu um jovem a correr.

Walt apertou-lhe a mão.
– Deves ser o Juan.



– JP, se não se importa, senhor.
Que engraçado… desta vez nenhum sermão de Cracker sobre a informalidade. Walt sorriu, satisfeito

com a inteligência nos grandes olhos castanhos de JP.
– Chama-me Walt.
– Ah! – gritou Al. – Ele é mais baixo que eu. Mete-o no centro.
– Não – disse Walt. – O JP fica com a torre dorsal. Ele é o meu engenheiro de voo.
– Ai é? – O alargar de narinas de Al avisou Walt que ele achava que qualquer pessoa de ascendência

mexicana não era suficientemente bom para engenheiro de voo.
– Claro que é. Ouvi dizer que é o melhor. – Não tinha ouvido nada, mas Al não sabia disso.
– Alguém sabe para onde vamos? – perguntou Louis Fontaine.
Abe Ruben riu-se.
– Tu é que és o navegador. Diz-nos.
Cracker colocou as mãos nas ancas e aprumou o queixo de novo.
– Norte de África.
Walt olhou para o seu copiloto.
– São só rumores.
– A informação vem de cima. Os Aliados  estão a reunir uma força de invasão. Todos os novos grupos

de bombardeiros estão a dirigir-se para lá.
– É possível – disse Walt. – Juntamente com o Alasca, a Austrália, a Inglaterra e a China.
– Escrevam o que eu digo. – Cracker piscou o olho à tripulação. – Habituem-se ao deserto, rapazes.

Vamos para o Sara.
– Palmeiras e dançarinas do ventre – ironizou Louis. – O meu género de lugar.
– Bem, homens. – Cracker bateu as palmas. – Temos uma equipa muito boa. A melhor equipa no

esquadrão, o melhor esquadrão do tricentésimo sexto Grupo de Bombardeiros, o melhor grupo em toda a
Força Aérea.

Os homens deram vivas de punhos no ar e Walt observou-os, atordoado. O homem estava a fazer
discursos à sua equipa.

– Vamos, rapazes.  – Cracker chamou-os com um movimento do braço. – Hotel State Line. As bebidas
são por minha conta. Se já estivermos grossos à meia-noite, passamos do Utah para o lado do bar
pertencente ao Nevada.

Os homens deixaram Walt para trás. Ele sabia o que ia acontecer… a tripulação ficaria a conhecer-se
melhor, ia embebedar-se e ficaria ligada àquela doninha.

Cracker parou e virou-se para Walt.
– Não vens?
– Não, obrigado. Não bebo.
– É isso mesmo. Já ouvi falar de ti. Chamam-te Pregador, não é?
Ele assentiu e Cracker afastou-se, mas não sem antes Walt vislumbrar um sorriso presunçoso no seu

rosto. Walt pontapeou um torrão de terra castanha que se esfarelou no ar.

8 Graham Cracker é um tipo de bolacha muito conhecida nos Estados Unidos, criada em 1829. (N. da T.)

9 No original crackerjack  que significa pessoa formidável, superior, excelente. (N. da T.)

10 No original firecracker, uma bombinha de Carnaval ou fogo de artifício. (N. da T.)
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Riverside
9 de julho de 1942

Allie enterrou o rosto molhado nos braços em cima da secretária. Porque tentara ela escrever a Betty?
Mesmo que conseguisse encontrar uma explicação, Betty não a quereria ler. O maior defeito de Betty era
o seu feitio e daquela vez a sua fúria era justificada.

Allie tinha destruído a melhor amizade que alguma vez tivera, tudo por um fugaz momento romântico.
Que tola que eu sou, meu Deus. Por favor, perdoa-me por ter magoado o Walt. Não sabia que podia
magoar um homem dessa maneira, mas isso não é desculpa. Por favor, perdoa-me por ter traído o
Baxter. Mesmo que não nos amemos, estamos comprometidos. E, por favor, perdoa-me pela forma
como magoei a Betty. Oh, sinto tanto a falta dela.

Uma pancada suave na porta levou Allie a tirar o lenço e secar o rosto.
– Allie, estás bem?
– Sim, mãe, estou bem – disse ela com um tremor traiçoeiro na voz.
A mãe abriu a porta, com o rosto franzido de preocupação.
– Não me pareces bem, a tua voz está diferente e tu não estás bem desde que a carta chegou no outro

dia.
– Estou bem. – Atravessou o quarto até à cómoda, onde ajeitou o cabelo. Confessar a sua transgressão

e as suas consequências estava fora de questão.
– Então, se estás bem, vem ajudar-me a polir as pratas.
Allie olhou para cima, alarmada com o pensamento de ter muito tempo para pensar naquela atividade.
– Eu… não posso. Vou dar um passeio.
– Um passeio? Mas as pratas…
– Ajudo mais tarde. – Agarrou numa mala e num chapéu. – Preciso de andar.
– Está bem. Se é disso que precisas. – A mãe franziu o sobrolho. – Estou preocupada contigo.
Allie fez um sorriso forçado.
– Um bom passeio e voltarei ao normal.
Ao dirigir-se a Magnolia em direção ao centro, já não tinha assim tanta certeza. Um passeio também

lhe deixava muito tempo para pensar e era demasiado cedo para a distração das compras ou para ver um
filme. Passou por uma banca de jornais, que brilhava com vermelho, branco e azul. Cada capa de revista
exibia a bandeira americana na campanha «United We Stand», destinada a elevar o moral e à compra das
obrigações de guerra.

Todos faziam qualquer coisa para o esforço de guerra, desde o serviço militar à produção de guerra e
ao trabalho voluntário. Até as crianças estavam ocupadas com a recolha de metal reciclado, borracha e
papel. E ela… Allie Miller… devia ir polir as pratas.

Suspirou. Quero fazer qualquer coisa, meu Deus! Quero ajudar. Quero servir. Nem sequer tenho
amigos para dar algum propósito à minha vida. Por favor, mostra-me como posso ajudar.

Meteu por uma rua lateral. Não sabia porquê. O bairro não lhe era familiar, as casas eram pequenas e
iam diminuindo cada vez mais. Ainda assim, continuou até chegar a um cruzamento com casinhas comuns
em três esquinas e uma igreja na quarta.



A Igreja da Bíblia de Groveside. Allie franziu o nariz ao edifício de estuque feio. Tinha tinta castanha
a descascar em torno das janelas retangulares. Não era um dos mais admiráveis exemplos arquitetónicos
de Riverside. No entanto, uma cruz elevava-se na torre da igreja, as portas estavam abertas de forma
convidativa e Allie passou a entrada.

Depois de os seus olhos se ajustarem à escuridão, inspecionou o santuário… chão a precisar de cera,
almofadas castanhas desbotadas nos bancos da igreja, bíblias e livros de hinos nas prateleiras dos
bancos, uma cruz simples, um atril e um piano à frente. Nada como os vitrais gloriosos de St. Timothy, o
seu magnífico órgão e a madeira reluzente.

Nada como St. Timothy.
Um roçagar e gemido à esquerda de Allie surpreendeu-a. Caminhou em frente até encontrar uma mulher

de gatas entre os bancos da igreja. A mulher levantou a cabeça com cabelo grisalho encaracolado
apanhado num coque baixo.

– Oh, olá. Não a ouvi entrar.
– Eu estava só… – Allie fez um gesto para a porta.
– Oh, sim. Quinta-feira. Quinta-feira. O círculo de leitura. Já são nove e meia?
– Bem, hum. – Olhou para o seu relógio de pulso. – Na verdade, não são exatamente nove.
– Ótimo. Ótimo. Ainda tenho tempo. Mas está meia hora adiantada, querida. Não ouviu o anúncio no

domingo?
– Bem, eu…
– Não se preocupe. Deus tem um tempo perfeito. Enviou-a mais cedo para ajudar. Tem unhas boas e

fortes, querida? Este nó é intratável. Temos de arejar estas almofadas.
– Vou tentar. – Achou que ninguém conseguiria dizer que não àquela mulher. Allie ajoelhou-se. O nó

que amarrava a almofada ao banco era difícil, colado pela idade e pelo uso.
A mulher torceu-se para libertar as suas ancas largas e, quando se levantou, os seus seios cobriam a

cintura de uma saia de um roxo intenso.
– Não me lembro de si, querida.
– Bem, eu…
– Não. Não me diga. Não me diga. – Ela inclinou-se, aproximou-se mais e fixou os pequenos olhos

azuis em Allie. – Que lindos olhos verdes. Deve ser neta da Mabel.
– Hum, não. – Baixou a cabeça para se concentrar no nó em vez de no homem que fizera comentários

sobre os seus olhos. Finalmente, conseguiu enfiar a unha do polegar.
– Tem um maxilar forte. É filha da Ruby?
O nó cedeu.
– Já está.
– Linda menina. Linda menina. É a resposta às minhas preces. Agarre naquela pilha de almofadas que

está no banco ali ao fundo que eu encarrego-me destas aqui. – Marchou pela nave.
Allie reuniu uma pilha e sorriu para o céu. Bem, meu Deus, eu disse-te que queria ajudar.
Lá fora, a mulher esforçava-se por prender uma almofada a um varal entre eucaliptos num relvado

irregular.
– Porque não me deixa fazer isso? – Allie pegou na almofada e prendeu-a à linha.
– Sabe, no meu tempo, as raparigas ficavam em casa, casavam-se, iam morar na rua um pouco mais

abaixo. Hoje, vocês, as jovens, vão-se embora, conseguem empregos… não, vocês chamam-lhe
carreiras… e regressam a casa tão mudadas que mal vos reconhecemos. Então, como se chama, querida?
Desisto. – Pegou numa vassoura e deu uma pancada na almofada.

Allie tossiu devido à nuvem de pó e desviou-se.



– Allie Miller. – Miller devia ser suficientemente comum para não ser associada à Miller Ball
Bearings.

– Miller. Miller. Continuo sem me lembrar de si. Allie, diz você? Hmm. – Nenhuma partícula de poeira
ousava desafiá-la e Allie não teria ficado surpreendida se as nódoas saltassem às suas ordens.

– Agora sabe o meu nome – disse Allie –, mas eu não sei o seu.
Uma cabeça grisalha espreitou por trás da almofada.
– Não sabe o meu nome? Como é que pode não saber o meu nome? Todos em Groveside me conhecem.
– Eu não frequento Groveside.
– Não? Então porque está aqui?
Allie pegou na vítima seguinte de maus tratos e pendurou-a à corda.
– Vim dar um passeio. Ando mais ou menos à procura de uma nova igreja.
– É uma visitante? E eu pedi-lhe para sacudir almofadas sujas? Isto é que é hospitalidade!
– Não faz mal. Hoje pedi a Deus para me mostrar um lugar onde pudesse ajudar.
A mulher riu-se divertida.
– Deus responde sempre a uma oração como essa. – Retomou o seu ataque à poeira. – Porque procura

uma nova igreja?
– Na verdade não procuro. Só estou a pensar nisso. A minha igreja é tão vazia.
– Foram todos para a guerra? – A mulher encostou-se ao poste, ofegando.
– É a minha vez. – Allie pendurou outra almofada e pegou no cabo da vassoura. – Não está vazia de

pessoas, está vazia de Deus. Não sinto a presença d’Ele, não o ouço nos ensinamentos e não o vejo na
vida das pessoas.

– Hmm. Hmm. – A mulher balançou para frente e para trás nos calcanhares. – Com mais força, querida.
Ela atingiu a almofada com mais força, a nuvem de poeira um mero sopro comparada com a da mulher

mais velha.
– Na terça-feira fui ao círculo de leitura com a minha mãe. As mulheres estavam mais preocupadas em

seguir o Robert’s Rules of Order 11 do que seguir Deus. A única coisa relevante foi uma angariação de
fundos para as novas cadeiras da catequese.

– As cadeiras são necessárias.
– Sim, mas as discussões não. – E muniu-se de força para a pancada seguinte. – Um desacordo

desagradável irrompeu entre a fação da venda de bugigangas e a fação do chá das cinco. Perderam de
vista o seu propósito. Não querem novas cadeiras para que as crianças possam ouvir falar de Jesus,
querem-nas só para manter as aparências.

– Todas as igrejas estão cheias de hipócritas pecadores, minha querida, não se esqueça disso.
Allie prendeu a respiração enquanto batia noutra almofada.
– Sim, mas numa boa igreja, o povo vira-se para Deus para vencer o pecado e a hipocrisia. Amam o

Senhor e querem servi-Lo.
– Porque não vem ao círculo de leitura esta manhã? Mas, aviso-a, a nossa catequese precisa de novas

cadeiras. – A mulher pegou na vara.
Allie sorriu.
– E também de novas almofadas para os bancos.
– Nem pensar. Irei sacudir estas ainda durante outro ano. Vem hoje?
– Diz-me o seu nome?
Ela soltou um suspiro e colocou uma mão na anca.
– Como estou a falhar, meu Deus! Por favor, perdoe-me, Allie. Chamo-me Cressie Watts.
– Prazer em conhecê-la, Mistress Watts.



– Não me chame Mistress Watts. Cressie. É uma adulta e minha irmã em Cristo.
Ela hesitou. A mulher estava na casa dos sessenta. Allie nunca tratara ninguém mais velho pelo nome

próprio.
– Está bem. Cressie? – perguntou, sem saber se tinha ouvido corretamente.
– Sim. Cressie. Custa a crer, mas é mais fácil do que o meu nome completo.
– Qual é?
Deu à almofada uma pancada de que Babe Ruth se teria orgulhado.
– Crescenda.
O queixo de Allie caiu.
– Crescenda?
– Sim. O meu pai era diretor do coro. Eu era a última de oito filhos, o clímax, o crescendo.
Tal como a sua conversa com Walt. Allie sentou-se na pilha de almofadas e olhou para a mulher com o

braço poderoso e o nome musical. Uma gargalhada saiu-lhe dos lábios – a primeira em dias – depois
mais, uma grande torrente, de alguma forma misturada com a sua dor e culpa.

Cressie colocou as mãos nas ancas e hesitou entre um sorriso e uma carranca.
– Está bem, menina. Lá porque a obriguei a fazer tarefas domésticas não significa que possa rir-se do

meu nome.
– Desculpe. – Ela enxugou as lágrimas. – Deve pensar que sou muito mal-educada. É que… o meu

nome, Allie, é o diminutivo de Allegra.
– Allegra? – O sorriso venceu o sobrolho carregado. – Bem, estou estupefacta!
– O meu amigo Walt… – Allie arquejou ante a opressão violenta da dor no peito. Respirou fundo. –

Ele… ele dizia a brincar que o seu nome era Adagio e que teríamos filhos de nome Andante, Pianissimo,
Fortissimo e… Crescenda. – Quase sorriu com a memória agridoce, o fragmento da sua melodia perdida.

– Devo ser a sua irmã há muito perdida.
Lágrimas brotaram dos olhos de Allie novamente.
– Eu precisava mesmo de uma irmã neste momento.
– Bem, mana. Temos trabalho a fazer. De pé. De pé. Só temos… tem relógio? Meu Deus, que relógio

tão elegante. Que horas são?
– Nove e vinte – respondeu Allie numa voz trémula. Levantou-se e pendurou outra almofada na corda.

Se ao menos pudesse contar a Walt sobre Cressie. Como ele se iria rir… aquele sorriso maravilhoso e
vibrante. O seu sorriso faria subir-lhe as maçãs do rosto, os seus olhos cor de avelã brilhariam, os seus
lábios tremeriam no seu rosto.

Pegou na vara e bateu na almofada. Baxter. Porque não conseguia ela pensar em Baxter dessa maneira?
Talvez se ele realmente a beijasse, ou lhe segurasse na mão, ou mostrasse o mínimo de interesse…

– Bom, Miss Allegra. Assim tira o enchimento todo dessa.
Ela largou a vassoura, cansada e envergonhada.
– Desculpe. A próxima?
Em pouco tempo, uma fila de almofadas castanhas fazia pender a corda. As mulheres chegaram e

entraram na ala da sala de aula. Cressie prendeu os caracóis resistentes novamente no seu coque.
– Venha, querida. Está na hora do círculo.
Allie alisou a saia e ajeitou o chapéu. Não estava em condições de conhecer pessoas. Saíra de casa

com tanta pressa que levara apenas uma mala que não condizia com os sapatos. No entanto, as mulheres
na sala pareciam alheias ao seu descuido.

– Foi apanhada no turbilhão da Cressie, não foi? – Uma mulher pequena com o cabelo branco num
topete apertou a mão de Allie com dedos deformados pela artrite.



Cressie colocou uma chávena de chá na mão livre de Allie.
– Pensei que ela fosse tua neta, Mabel.
– Que elogio. – Mabel olhou mais de perto. – Foi por causa dos olhos, não foi?
– Os Weber são todos monstros de olhos verdes.
– Chiu, Cressie. Ainda afastas esta doce jovem. Sabe, Allie, quase todas as nossas filhas estão a

trabalhar como enfermeiras ou em fábricas.
Allie olhou em volta. À exceção de outra mulher jovem, ela era a única com menos de cinquenta anos.
Mabel levantou a mão de Allie.
– Meu Deus, que dedos compridos. Toca piano, por acaso?
– Bem, sim, toco.
– Oh, ela é uma dádiva de Deus, Cressie. – Mabel acariciou a mão de Allie. – Eu sou a pianista da

igreja, mas o meu reumatismo está tão agudo que não consigo tocar os hinos mais alegres.
Pianista da igreja? Ela queria ajudar, mas os pais nunca aprovariam.
– O coro ensaia às quintas à noite. Eu toco na missa e antes na catequese.
– Oh, céus. Estou apenas de visita.
– Pense nisso, querida.
As mulheres puxaram cadeiras para um círculo. Opal Morris, a mulher do pastor, rezou e todas abriram

sacos e pegaram em novelos de lã e agulhas de tricô. As mãos ociosas de Allie perturbavam-na.
Cressie passou-lhe um novelo de lã amarela e um par de agulhas.
– Estamos a fazer cobertores para os nossos rapazes no hospital de March Field.
Allie sorriu, satisfeita por ajudar de alguma maneira.
Em vez de falar de dinheiro, Opal leu uma passagem da Bíblia e as mulheres discutiram-na. Allie não

se atreveu a falar, mas viu, ouviu e gostou do que viu… amor a Deus, à Palavra e ao próximo. Allie
estudou as malhas amarelas que se juntavam na agulha. Mesmo que não fosse ali aos domingos, poderia
participar no círculo de leitura.

Quando a parte mais prática da reunião começou, não foram apresentadas moções, nem sugeridas
alterações nem se escreveram atas. Os jovens da catequese precisavam de uma dúzia de cadeiras. O
conselho dos homens, embora reduzido pela guerra, tinha arranjado restos de madeira e o marido de
Cressie, um carpinteiro, faria as cadeiras. As mulheres precisavam de arranjar dinheiro para o verniz e
pregos.

– Se estiverem interessadas... – As faces de Allie aqueceram quando todas se viraram para ela. – O
meu… meu pai deu um novo acabamento aos móveis do meu quarto no verão passado e sobraram-nos
duas ou três latas de verniz.

– Que bênção – disse Cressie. – Porque não as traz no domingo?
– Domingo? – Ela olhou para o seu fio de lã. – Eu… tenho de perguntar aos meus pais.
– Quantos anos tem?
– Vinte e dois.
A grande boca de Cressie franziu-se, a mensagem clara sem palavras. Como adulta, Allie podia

decidir.
Se ao menos isso fosse assim tão simples.

11 Nome de um livro americano escrito por Henry Martyn Robert sobre o procedimento parlamentar, isto é, regras e etiquetas necessárias
para realizar uma assembleia deliberativa ou reunião. (N. da T.)
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Wendover Field
14 de julho de 1942

– Que fantástico avião. – Frank atirou-se para a cama em frente à de Walt.
– Não é? Como foi a tua aterragem? – Walt atirou uma bola de beisebol para o ar e apanhou-a mesmo

em cima do seu peito nu.
– É como disseste. Balança por todo o lado. Não sei porque é que o B-17 não tem o trem de aterragem

em triciclo com o qual treinámos em Albuquerque. Vamos demorar algum tempo a habituar-nos.
– Temos de nos fazer à pista a direito.
– Pois temos. – Frank sentou-se e desabotoou a sua camisa caqui. – Chegou correio?
– Chegou. Desculpa, mas não veio nada para ti hoje.
– Recebeste alguma coisa interessante?
Walt soltou um suspiro, longo e baixo.
– Uma carta do George. Teve uma lua de mel fabulosa, adora a vida conjugal, está a preparar o

material para dar História na secundária de Antioch. – Atirou a bola de beisebol ao ar.
Frank intercetou-a.
– Porque suspiraste?
Walt sentou-se e passou a mão pelo cabelo, húmido do calor do deserto.
– A namorada dele, quer dizer, a mulher dele, acrescentou um apontamento sobre a Allie.
– Sim?
Walt olhou em volta da caserna cheia de fumo, contente porque nenhum dos homens estava

suficientemente perto para ouvi-lo.
– A Dorothy deu com a língua nos dentes. A Betty está furiosa com a Allie, diz que nunca mais vai

voltar a falar com ela.
Frank atirou a bola a Walt.
– Ótimo. Ela estava a pedi-las.
– Não sei.
– Não te percebo, amigo.
Walt virou a bola nas mãos.
– Sabes, a Allie nunca disse que não tinha namorado. Simplesmente não o mencionou. A Betty insiste

que me disse. Talvez, bem, talvez a Allie pensasse que eu sabia.
– Mas ela namoriscou contigo.
– Eu achei que sim. Não tenho muita experiência nisto. E se eu interpretei mal as suas ações? E

agora… bem, ela perdeu a sua única grande amiga.
– Não me digas que lhe perdoaste?
Walt passou o polegar sobre os pontos da bola.
– Não, mas devia. No fim de contas, José perdoou os irmãos que o venderam como escravo, Jesus

perdoou os homens que o pregaram na cruz e perdoou os meus pecados também. Acho que posso perdoar
uma rapariga por ser simpática.

– Hmm. – Frank descalçou os sapatos. – Vais escrever-lhe?



– Nem pensar.
Frank esticou-se na cama, em silêncio. Walt sacou do seu manual do B-17, ansioso por se concentrar

em aviões. Folheou-o. Todos os homens tinham de aprender com o manual, tendo em conta que ninguém
tinha experiência no Fortaleza Voadora. O 306.º dispunha apenas de uns quantos aviões, por isso as
equipas revezavam-se e os aviões voavam sem parar.

– Devias escrever-lhe.
– Hã? – Walt levantou os olhos da lista de controlo da descolagem.
– À Allie. Devias escrever-lhe. Tu gostaste realmente dela.
Walt suspirou. Não queria falar mais sobre Allie.
– Gostas dela como pessoa ou apenas como uma potencial namorada?
Porque tinha sempre Frank de esgotar os assuntos?
– Ambas as coisas, acho eu. Ela é uma ótima rapariga. Nós realmente… entendemo-nos.
Frank agitou os dedos dos pés.
– Disseste que ela precisa de amigos. Escreve-lhe.
– Nem pensar. Ela sabe que sou louco por ela.
– Porquê? O que lhe disseste?
Walt dobrou o canto da página com a lista de controlo da descolagem.
– Hum, disse-lhe que era encantadora. Que tinha olhos lindos. Que me sentia contente por conversar

com ela.
Frank ficou em silêncio tanto tempo que Walt olhou para ele. Frank fez-lhe um olhar vazio.
– És um Romeu apaixonado, não és?
Ele suspirou e fechou o manual. Era um idiota apaixonado.
– Anda, aposto que ela não sabe o que sentes. Escreve-lhe. Além disso, se acontecer alguma coisa com

o não-sei-das-quantas, tu serás o seguinte na fila.
Essa possibilidade também já ocorrera a Walt. Abanou a cabeça.
– Isso não é correto. De qualquer forma, deitei fora a morada dela.
– Pede-a aos teus amigos.
– Estás a gozar? Eles sabem o que sinto. Ia parecer um idiota ainda maior, a implorar migalhas de

amizade. Sem ser através da lista telefónica de Riverside, não há maneira de obter a morada dela.
– March Field. – Frank sentou-se com expressão radiante. – Olha, conheço lá um tipo. Ele pode

procurá-la por ti.
Walt levantou-se e vestiu a sua camisa caqui.
– O apelido dela é Miller.
Frank retraiu-se.
– Que pena.
– Sim. Que pena. – Atirou o blusão de aviador por cima do ombro e saiu. O sol queimava, mas estava

quase sobre o recorte das montanhas à distância. Foi buscar o equipamento de voo e dirigiu-se para a
pista, ainda que não precisassem de pistas pavimentadas, um homem poderia aterrar um avião em
qualquer lugar nas salinas.

– Ei, Pregador.
Ele olhou para o sol com os olhos meio fechados e viu Harry, Mario e Al a caminhar na sua direção…

distanciando-se dos aviões.
– Olá. Para onde vão?
Harry abriu a fivela do arnês do para-quedas e tirou-o dos ombros.
– É noite de voo de navegação. O Cracker diz que não temos de ir.



Walt ficou furioso.
– O Cracker está errado. Voamos em equipa.
– Porque temos de o fazer? – Al soprou uma nuvem de fumo de cigarro. – Não é um voo com treino de

tiro.
– Todos temos de nos habituar ao avião, à altitude, ao oxigénio. Melhor agora do que em combate.

Além disso, não queres ser pago pelo voo?
Al praguejou.
– Prefiro ter uma noite de folga.
Walt não queria dar-lhes ordens, mas fá-lo-ia se fosse preciso.
– Voamos em equipa. – Caminhou em direção ao avião que lhe fora atribuído, seguido pelos seus

artilheiros, que debitavam vocabulário que queimava as orelhas de Walt mais do que o sol do deserto.
– Quem me dera que o Cracker fosse o primeiro piloto – murmurou Mario.
– O Cracker diz que o oficial de comando deve ter tido as suas razões para pôr o Pregador a chefiar –

disse Harry. – Não consigo imaginar quais foram.
Walt subiu pela porta da fuselagem traseira para o compartimento no meio do B-17, também demasiado

furioso com o seu copiloto para admirar o avião. Atravessou a sala de comunicações de rádio e o
compartimento para transporte e lançamento de bombas até alcançar a cabina.

Cracker estava esparramado no assento do copiloto.
– Então, Pregador, o que achas? – Atirou uma revista feminina para cima de Walt.
Ele agarrou-a e deixou-a cair ao chão.
– Acho que devias ler o manual em vez desse lixo.
– Caramba, Pregador! Sai do teu púlpito. – Cracker sorriu afetadamente e pegou na revista. – Ei,

porque estão estes tipos aqui? Mandei-os para a caserna.
– Tu mandaste-os. Eu não. Voamos em equipa. – Sentou-se e tentou encontrar a lista da inspeção prévia

de voo no manual, mas os seus dedos não estavam a cooperar.
Cracker virou-se no assento e falou para a parte detrás do avião.
– Desculpem, malta. Tentei safar-vos.
– Nós sabemos – respondeu Harry. – Obrigado, de qualquer maneira.
Walt mal conseguia ver as letras. Cracker  fazia-o parecer um chefe cruel e, para manter o mínimo de

autoridade, era exatamente o que Walt tinha de ser.
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Riverside
20 de julho de 1942

Minha querida Allie,
Será que me podes alguma vez perdoar? Recebi hoje uma carta da Louise Morgan. Ela

disse-me que não sabias que o Walt estava apaixonado e que estavas certa de que ele sabia do
Baxter. Depois, lembrei-me que me perguntaste, após a serenata se o Walt sabia que tinhas
namorado. Agora vejo a tua inocência neste assunto.

Perdoas-me e às minhas palavras impetuosas? Negligenciei quatro anos de uma amizade
preciosa e tudo o que sei do teu caráter. Como pude eu tirar conclusões tão precipitadas? Por
favor, por favor, perdoa-me.

Betty suplicava pelo perdão de Allie durante mais dois parágrafos, depois enchia várias páginas sobre
as alegrias da vida conjugal e dos últimos acontecimentos em Antioch.

Allie dobrou a carta. Um peso morto saiu-lhe do peito e a luz preencheu o seu lugar. Ainda sentia
vergonha da forma como tratara Walt, tristeza pela perda da sua amizade e desconforto por Betty lhe ter
perdoado mais do que o justificado, mas a sua amizade com Betty fora restaurada.

– Boas notícias? – A mãe sorriu por cima da revista Sunset.
– Oh, sim. – Continuou a remendar roupa e recostou-se na cadeira de vime no alpendre. Contou

fragmentos das novidades de Betty e depois os homens regressaram à conversa do serão. A Junta de
Produção de Guerra tinha formado a Divisão de Pequenas Empresas de Material Bélico para dar a
oportunidade a empresas como a Miller Ball Bearings de fazerem contratos militares. Tudo estava bem.

Até «He Wears a Pair of Silver Wings» tocava no rádio através da janela aberta da sala de estar, Allie
esforçou-se para se concentrar na descrição da nova burocracia, mas depois o pai parou de falar,
inclinou-se para a frente e olhou para baixo, para o caminho de acesso.

– Quem nos viria visitar de táxi? – perguntou.
Allie olhou por cima do parapeito da varanda. Um táxi parou na pequena rotunda em frente à casa e

dois homens saíram. Ambos vestiam camisas e calças caqui. Um era alto e magro com cabelo ruivo sob o
boné, mas o outro…

Porque estava Walter ali? Como é que ele… oh, sim, ela dera-lhe a morada. Mas porquê? Depois da
forma como ela o tratara? Oh, não! Ele viera pedir-lhe contas pelo seu comportamento… era o que ela
merecia, mas, oh, não. O seu coração começou a bater mais depressa e ela desejou que galopasse para
bem longe e a levasse com ele.

– Olá, Allie. – Walt acenou-lhe com um sorriso luminoso.
Um sorriso? Allie podia apenas seguir a deixa dele e suportar a tempestade quando ela surgisse.
– Olá. – Ela levantou-se e o trabalho de costura escorregou-lhe para o chão. A mão tremia-lhe quando

se inclinou para lhe pegar. – A que… a que devemos o prazer?
Ele subiu os degraus do alpendre.
– Voámos para March hoje. Trocámos os nossos velhos  B-18 pelos novíssimos B-17E. Regressamos a

Wendover de manhã. Achei que, já que estava na cidade, podia fazer uma visita.



– Oh! Oh, que bom. – Sentiu três pessoas de pé atrás dela. Chegara o momento que temia.
– Olá, sou o tenente Walter Novak. – Estendeu a mão para o pai. – Cresci com o George e a Betty

Anello. Conheci a Allie no casamento. E este é o meu amigo, o tenente Frank Kilpatrick.
– Muito prazer. Chamo-me Stanley Miller. Esta é a minha mulher, Mary.
Allie apertou a mão de Frank, atordoada com aquelas apresentações e apertos de mão, como se a

situação fosse normal.
– Você deve ser o Baxter. – Walt estendeu-lhe a mão. – É bom conhecê-lo finalmente. Nem calcula o

quanto a Allie fala de si.
Aquelas palavras foram como que um murro no peito de Allie, deixando-a sem conseguir respirar. Iria

ele denunciá-la naquele momento? Não, ele conversava amigavelmente com Baxter. Com aquelas
palavras, lisonjeara Baxter e dera a entender que a amizade dele com Allie era inocente. Por alguma
razão, protegera-a em vez de a denunciar. Allie recuperou o fôlego, atormentada mas a restabelecer-se.

Walt e Frank sentaram-se nas cadeiras que o pai dela lhes indicou. As pernas de Allie quase cederam
quando se sentou. A cena era surreal. No fresco do início da noite, o pai, a mãe, Baxter, Walt e Frank
discutiam os B-17, os rolamentos de esferas e o progresso no Pacífico.

– Ouça, Baxter – disse Walt depois de algum tempo. – Preciso de lhe perguntar uma coisa. Sabe, pedi à
Allie para me escrever. Mas a nossa amiga Betty… deu-me uma descompostura. Disse-me que não posso
escrever à namorada de outro homem.

Ele ainda queria corresponder-se com ela? Estava a pedir autorização a Baxter? Allie olhou para ele…
um cavalheiro, um amigo.

Baxter encolheu os ombros.
– Porque haveria de me importar? Nunca tive razões para ser ciumento.
Allie torceu os remendos que tinha ao colo. Se ele soubesse…
– Bem, eu não ia gostar se a mulher que eu amasse começasse de repente a escrever a um miserável

piloto.
Ela obrigou-se a respirar. Pensaria ele realmente que Baxter a amava?
Baxter agitou o maço de tabaco e ofereceu um cigarro a Frank, que aceitou, e a Walt, que recusou.
– Se ela quiser mostrar o seu patriotismo a escrever a militares, por mim não vejo nenhum problema. É

bem melhor que juntar-se à WAAC12.
Allie ficou tensa. E se se juntasse à WAAC? Não era decisão dela?
Frank acendeu o isqueiro e protegeu a chama com a mão em concha. Depois tirou o cigarro

incandescente da boca.
– Então, Walt, não achas que é melhor perguntares à senhora se ela quer escrever a um miserável

piloto?
Ele riu-se.
– Desculpa, mas prometeste escrever-me. Calculei que cumprisses as tuas promessas.
Allie assentiu, a cabeça pesada com o significado da sua declaração.
A mãe endireitou a pilha de revistas na mesa de vime.
– Os senhores devem ter sede depois de um voo tão longo.
– Claro. – Allie pôs-se de pé num salto, constrangida por ter menosprezado os seus deveres de anfitriã

e aliviada com a oportunidade de fuga temporária. – Chá gelado, limonada ou água?
– Limonada? Anda daí, Walt. – Frank levantou-se e colocou as mãos nas ancas. – Vejam a nossa

respeitável anfitriã perturbada porque os seus convidados querem ajudar. – Agarrou no cotovelo de Allie
e conduziu-a através do alpendre. – Sou de uma família de oito filhos e eu próprio já tenho quatro.
Rapazes, raparigas, todos ajudam numa família grande. Já lhe disse que a minha mulher teve uma menina



há poucas semanas? Finalmente, uma menina depois de três rapazes. Vou conhecê-la hoje à noite.
Kathleen Mary Rose. A minha mulher e os meus filhos apanharam um comboio de Los Angeles e vou-me
encontrar com eles na estação às oito horas.

– Parabéns. Fico muito feliz por si. – Ela sorriu a Frank e atrapalhou-se com a maçaneta. Céus, ele
falava muito.

– Fala tanto como a Betty, não é? – perguntou Walt atrás dela.
Ela riu-se, assentiu e abriu a porta da frente.
– Sabe o que dizem dos irlandeses… têm o dom da eloquência – explicou Frank. – Mas que grande

casa! Nunca estive numa casa tão grande.
Ficaram de boca aberta ao ver o átrio de mármore, a escadaria circular e o lustre de cristal. Allie fez

uma careta.
Frank deixou escapar um assobio baixo e olhou para a sala de estar à direita e a sala de jantar do outro

lado.
– Fantástico. Quantos quartos tem esta casa?
Ela apressou-se na direção da cozinha.
– Bastantes.
– Ela não gosta de chamar a atenção para a sua riqueza. – Walt sorriu-lhe e apontou com o polegar para

a sala de visitas à esquerda. – É ali que tocas?
– Sim. – Ela ficou com um nó no estômago quando viu a sala através de novos olhos… os móveis

opulentos, o teto trabalhado, as antiguidades, o tapete persa, as pinturas a óleo e o piano de cauda como
uma joia no centro da sala.

– Incrível – exclamou Walt. – Sempre quis tocar num piano de cauda.
– For favor, toca. Afinal, eu toquei no teu.
– Não diria que é uma troca justa, mas não vou recusar. – Dirigiu-se ao piano. – O que andas a tocar?

Eu tinha razão. Beethoven.
Allie riu-se. A provocação dele era tão inesperada e bem-vinda como a carta de Betty. Dorothy e Betty

deviam ter-se enganado em relação aos sentimentos dele.
– Não, disseste que eu não conseguia tocar nada mais recente do que Beethoven e acredito ter provado

que estavas errado.
– Lá isso provaste. Frank, esta senhora toca muito bem.
– Parece um piano muito bom. Walt, queres tocar num piano de cauda, mas este é o meu sonho. – Frank

içou-se e estendeu-se em cima do piano.
Allie arquejou, depois riu-se. Nunca ninguém se tinha atrevido a sentar-se no piano dos Miller.
– Toca-me uma canção, aviador – disse Frank em falsetto. Inclinou-se e deu uma pancada no boné de

Walt.
Walt riu-se e voltou a pô-lo.
– Desculpa. O teu sonho não me atrai.
Frank sentou-se direito, os olhos brilhavam.
– Não, precisamos de uma mulher. Eis que vejo uma mulher. – Saltou para o chão e, antes que Allie

pudesse protestar, Frank agarrou-a pela cintura e colocou-a em cima do piano.
Ela olhou para baixo para os seus brilhantes olhos azuis e riu-se.
– A minha mãe mata-me se me vir aqui.
– Primeiro, teria de passar pelos dois melhores soldados do Tio Sam.
Walt tocou alguns compassos e um sorriso tremeu nos seus lábios.
– Tens razão, Novak. – Frank inclinou-se mais para Allie. – Ela tem realmente os olhos verdes mais



bonitos que já vi.
O olhar dela virou-se para Walt. O tremor deixou-lhe os lábios, subiu-lhe pela face e instalou-se na

pálpebra. O estômago de Allie contraiu-se por causa dos remorsos. Dorothy, Betty e Louise não estavam
enganadas em relação aos sentimentos de Walt e Allie também não.

No entanto, a sua presença e comportamento sugeriam que ele lhe perdoara e que a sua paixão se tinha
desintegrado em arrependimento pelas palavras tolas ditas apressadamente.

– Tem razão, Frank – disse ela de olhos fixos em Walt. – Você é bastante eloquente.
Walt olhou para ela sem sorrir, mas o seu olhar aqueceu-a. Ela não merecia o seu perdão ou a sua

amizade, mas, por alguma razão, ele dera-lhos. Que bênção.
Tal como Cressie. Allie sorriu.
– Oh, Walt, nem vais acreditar no que aconteceu. Estou tão feliz por te poder contar. – Disse-lhe como

encontrara a Igreja da Bíblia de Groveside e Cressie Watts.
Ele riu-se bastante, tal como ela imaginara.
– Crescenda? Estás a brincar.
– Sabes bem que não.
Os olhos de Walt brilharam, aquela encantadora mistura de avelã com castanho quente e verde vivo.
– Como correu no domingo?
– Oh, não me atrevi a ir. – Ela olhou para cima de repente. E se os pais entrassem e a vissem sentada

no piano ou ouvissem o que dissera sobre Groveside? Demorara-se mais que o necessário para ir buscar
limonada. Desceu e endireitou a saia do vestido. – Não me posso esquecer da limonada que prometi.

– Groveside? – perguntou Walt.
Allie dirigiu-se à cozinha.
– Mas regressei ao círculo de leitura na semana passada e tenciono voltar. Disse à minha mãe que fui

dar um passeio, o que foi verdade.
– E domingo?
Allie apressou o passo e ignorou os dois conjuntos de passos pesados que a seguiam pela entrada e

pelo corredor até à cozinha, onde tirou dois copos do armário.
– Allie, o silêncio não é a solução certa para este dilema. Groveside. Domingo.
Ela suspirou e tirou a cuvete do gelo.
Frank olhava para uma taça de cristal com limões na bancada.
– Desista. Ele aprendeu as suas técnicas de interrogatório com o mestre… eu.
Walt encostou-se ao balcão, os braços cruzados.
– Só precisas de uma boa história. Diz que uma velha amiga te convidou e que ficaria muito triste se

não fosses.
Allie tirou o gelo da cuvete e rangeu os dentes com o barulho desagradável.
– Não vou mentir.
– Vais ficar na velha e monótona Saint Lucifer?
Ela riu-se e deixou cair cubos de gelo nos copos.
– Saint Timothy. Lúcifer não é nenhum santo… é o príncipe das trevas, acho eu.
– Sim. Bem, parece-me a igreja das trevas. Deus não te quer lá. Levou-te a Groveside, lá tens amigas e

uma nova oportunidade de ajudar… o que queres e precisas.
– Sim, mas, oh, céus.
– Então, os teus pais vão fazer um rebuliço. Sem ofensa, mas os cristãos suportaram uma perseguição

muito pior. Lembra-te, Deus dar-te-á força. Não te esqueças que tenho rezado por ti.
– Tens? – Arrepios percorreram-lhe os braços e não foi devido aos copos frios que tinha nas mãos.



– Eu disse-te que o faria. – O sorriso de Walt era tão meigo que Allie mal o conseguia suportar. Em
Antioch, ele parecera um sonho, mas naquele momento encontrava-se na sua cozinha, um verdadeiro
homem que sofria, perdoava e rezava.

– Também estou a rezar por ti. – A voz dela era pouco mais que um sussurro.
– Posso? Estou a morrer de sede. – Frank estendeu a mão para o copo e Allie deu aos homens as suas

bebidas, com cuidado para não tocar nos dedos de Walt.
Walt bebeu um gole e murmurou o seu agradecimento.
– Olha, o nosso trabalho não foi em vão. O Hiram Fortner doou a velha e ferrugenta Flossie à recolha

de metal. Há uma grande animação na cidade sobre isso.
– Eu sei. – Ela dirigiu-se à porta de entrada para os levar de volta ao alpendre. – A Betty disse-me.
– Ela… ela disse? Como? Ela escreveu-te?
Walt parecia tão surpreendido. Allie virou-se.
– Sim, recebi uma carta hoje. – Porque haveria ele de estar surpreendido? A menos que Betty lhe

tivesse contado sobre a sua decisão de não escrever… e o motivo? Oh, que horror.
– Não tenho tido notícias deles – disse ele. – Sabes como ficam os recém-casados. Pensei que tinham

abandonado toda a gente. Parece que só me abandonaram a mim.
Ela sorriu de alívio.
– Tenho a certeza que eles não se esqueceram de ti. Querem vir para o alpendre?
– Só um minuto. Podes fazer-me um favor e não dizer à Betty que nos estamos a corresponder? Eu

disse-te que ela me deu uma descompostura por eu querer escrever-te. Bem, foi mesmo muito difícil.
Mesmo com a autorização do Baxter, ela vai pensar que não é próprio.

Atrás de Walt, a luz entrava oblíqua pelas janelas da cozinha, iluminava o pomar e Allie não conseguiu
ler-lhe o rosto. Como podia Betty ter-lhe dado uma descompostura se não tivesse escrito? Estaria ele a
mentir? Se sim, qual era a mentira: que Betty tinha escrito ou que não tinha?

Ela olhou para a janela.
– Não me sinto confortável com isso.
Frank colocou-se ao lado de Walt.
– Então, a Betty tem algumas ideias estranhas. Faça-lhe a vontade. Não tem de mentir… simplesmente

não mencione isso. Você e o Walt sabem que isto é inocente. – Pôs o braço sobre os ombros de Walt. –
Vá lá, o pobre homem precisa de cartas.

– Preciso. Os meus amigos esqueceram-se de mim.
Allie sorriu, incapaz de resistir ao beicinho.
– Está bem, mas, se a Betty perguntar, vou dizer a verdade.

12 Women’s Army Auxiliary Corps, um ramo do Exército dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. (N. da T.)
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Base Aérea de Westover; Springfield, Massachusetts
18 de agosto de 1942

Walt espetou a faca na madeira e uma raspa voou para o chão. Em poucos dias ele teria um modelo de
madeira de um Fortaleza Voadora. Sentou-se de pernas cruzadas perto do pequeno estacionamento de
cimento para o seu novo B-17, um dos primeiros modelos F da linha de montagem.

Havia ali madeira em abundância para esculpir. Muitas árvores, mais altas do que os carvalhos da
Califórnia a que ele estava acostumado e muito perto uns dos outros: pinheiros, bordos, carvalhos e
sabia-se lá que mais. Por mais ansioso que estivesse por se dirigir além-mar, quase desejava poder
esperar para ver as cores do outono da Nova Inglaterra.

Teria a Grã-Bretanha também cores de outono? Parecia provável. Quando o 306.º foi designado para a
Oitava Força Aérea dos Estados Unidos, a vitória de Walt foi duplamente doce… estariam estacionados
na Inglaterra amigável, civilizada e histórica… e Cracker enganara-se. O jornal daquele dia proclamava
a primeira missão da Oitava, na qual doze B-17 haviam bombardeado pátios de manobras em Rouen, na
França. Em breve o 306.º contribuiria para o conflito.

Walt afrouxou a pressão da faca sobre o estabilizador vertical do seu modelo, a típica cauda
arredondada do B-17. Que avião fantástico. Linhas elegantes, não quadradas como as do B-24 Liberator.
O modelo F tivera muitos melhoramentos em relação ao modelo E: mais blindagem, pás de hélice
maiores, motores Wright R-1820 Cyclone e uma dianteira de plexiglas para aumentar a visibilidade do
artilheiro e navegador.

– Olá, Novak. Tens correio. – Frank Kilpatrick correu para Walt. O homem não fazia nada lentamente
exceto sair da cama de manhã. – Tomei a liberdade de trazer o teu correio. Calculei que estivesses aqui a
cobiçar as raparigas. – Fez sinal com a cabeça para os aviões.

Walt riu-se e ergueu a mão para receber o correio.
– Deixa ver o que temos aqui. – Frank levantou um envelope para inspeção. – Mãe e pai. Grosso, mas

não suficientemente grosso para ter biscoitos. Ora, o que é isto? Poderá ser? Sim, uma carta da linda,
charmosa e esquiva Miss Allegra Miller.

O coração de Walt saltou.
– Dá-me lá isso.
– Espera lá. Consigo ver através do envelope: «Meu querido, a tua virilidade fez-me perceber que o

Brewster é um peralvilho.»
– Baxter. E ele não é um peralvilho.
– Não sentiste o aperto de mão dele? O maior peralvilho que já conheci. Espanta-me que ele tenha uma

namorada, se é que me entendes.
Walt rolou os olhos. Concordava, mas não ia deixar que Frank soubesse.
– Dá-me as cartas?
– Sim, sim, sim. – Enfiou-as na mão de Walt e sentou-se.
Assim que Frank ficou ocupado com o seu próprio correio, Walt abriu a carta de Allie, a primeira que

recebia dela. Como calculava, ela tinha esperado que ele escrevesse. Ele enviava cartas uma vez por
semana – parecia uma boa média para uma correspondência platónica – e esperava que ela escrevesse



com a mesma frequência.
Desdobrou o papel de cor creme repleto de caligrafia delicada. Nos primeiros parágrafos, Allie fazia

perguntas corteses, descrevia o clima e mencionava uma casa que Baxter estava a construir. Subtil, mas
óbvia… Walt sabia qual a sua posição. Continuou a ler:

Walt, consegui! Antes que a tua carta chegasse e me atormentasses sobre Groveside, decidi ir.
Não imaginas como estava nervosa ou como os meus pais ficaram perplexos e perturbados, mas
fiz finca-pé.

A missa foi maravilhosa. A Daisy Galloway do círculo convidou-me para me sentar com a
sua família. A Daisy é uma rapariga doce, recém-saída da escola secundária, que trabalha no
segundo turno numa fábrica local. O sermão do pastor Morris foi bíblico e inspirador e senti a
presença de Deus naquele edifício sombrio.

Depois da missa, a Mabel Weber, a pianista da igreja, apresentou-me ao pastor, que me
ofereceu o trabalho de pianista. Walt, aceitei! Recusei o pagamento, mas o pastor Morris
insistiu. Disse que é uma posição paga e, se eu recusasse o pagamento, abriria um precedente.
Tendo em conta que não posso dizer aos meus pais que tenho um emprego pago, decidi pagar o
dízimo, comprar obrigações de guerra e abrir a minha própria conta poupança.

Reza para que eu me mantenha forte. O meu pai apoia-me, embora não aprove. A minha
mãe, no entanto, continua a opor-se e tivemos algumas discussões desagradáveis.

Fica a saber que estás nas minhas preces.
Sempre que ouço um avião ou vejo um homem de verde-azeitona, rezo por ti.

Walt sorriu. Com March Field nas proximidades, ele teria imensas orações.
– Que carta comprida. – Frank espreitou por cima do ombro. – Eu disse-te… faíscas. Vi faíscas entre

vocês os dois. Mantém-te firme.
– Não digas isso. Além disso, viste a casa dela. Demasiado rica para mim. – Meteu a carta no

envelope e abriu a carta dos pais. Não havia muitas novidades, exceto o facto de o esquadrão do seu
irmão Jack ter sofrido um grande desgaste e ir ser transferido para os Estados Unidos.

Já calculava. No momento em que Walt estava de partida. Não via Jack desde antes de Pearl Harbor.
Pelo menos, vira Ray naquela primavera durante o treino no Texas.

O envelope não era grosso por causa das palavras mas das imagens… Enviaram-lhe as fotografias da
licença. Os pais em frente à casa, os avós debaixo da amendoeira velha, George e Betty e a sua casa
nova, Jim e Helen e o bebé Jay-Jay, as imagens aéreas de Antioch. Walt parou na fotografia seguinte… o
biplano, Allie com o seu blusão, o mesmo que ele vestia naquele momento, e Walt com um sorriso idiota.
Sim, idiota. Depois, Dorothy, Betty e Allie em pose em cima do cobertor junto ao rio, a boca de Allie
aberta, a rir-se. Em seguida, Allie sozinha, pernas bonitas estendidas, e um sorriso aquecido pelo sol na
sua direção. Uma foto provocante, muito, mas não era sua.

– Quem é a garina? – Louis Fontaine arrancou a foto da mão de Walt.
Ele olhou para cima alarmado.
Louis e Abe Ruben estavam diante dele e estudavam a fotografia de Allie. Abe assobiou.
– Não é má. Boa de mais para ti.
Walt gemeu.
– Essa é a verdade absoluta.
– Nunca contaste que tinhas uma garina – disse Louis mostrando-se arrependido.
Uma mentira formou-se na garganta de Walt, mas abriu a boca para dizer a verdade.



– Não contou nada porque Allie é uma senhora – explicou Frank. – Não uma garina. Não o tipo de
mulher de quem um homem se gaba. – Ele esboçou um sorriso que sugeria: «Desenvolve a ideia.»

Quantas vezes Frank lhe pedira para inventar uma namorada para que os homens deixassem de o picar?
Louis e Abe já o olhavam com muito mais respeito.

– Sim. A Allie é uma senhora. – Walt levantou-se, tirou-lhes a fotografia e sorriu. – Que tipo de
cavalheiro deixa os companheiros admirarem a sua namorada?
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Riverside
4 de setembro de 1942

– Estão trinta e cinco graus lá fora e temos cobertores no colo.
Allie sorriu a Daisy Galloway que se encontrava sentada ao seu lado no autocarro que se dirigia para a

Base Aérea de March. As pernas de Allie estavam debaixo de uma pilha alta de trabalho manual do
círculo de leitura.

– Se eu explodir, pelo menos é ao serviço do meu país.
Do outro lado do corredor, Cressie Watts ergueu um pouco a sua pilha e abriu e fechou as pernas

algumas vezes.
O gesto não era próprio de uma senhora, mas os braços e pernas de Allie formigava com uma comichão

húmida e ela quase desejou não ser uma senhora.
Quando chegaram à base, Cressie levantou-se e levou as duas mulheres até à porta do autocarro.
– Não é emocionante? – Os lábios cor de cereja de Daisy abriram-se num largo sorriso. – Fazemos

parte do esforço de guerra.
– Não até entregarmos os cobertores. – Allie esboçou um sorriso e tocou-lhe com a sua pilha colorida.

Nunca fora tão conversadora nem sequer aos dezoito anos.
As senhoras desceram do autocarro cheio de fumo e Allie soltou um suspiro quando o vento quente

secou as suas pernas nuas. Um rugido atrás dela cresceu em intensidade. Olhou para trás e viu um grande
avião a aproximar-se para aterrar… quatro motores, uma asa de cauda curvada como um sino, uma
dianteira bem definida, uma bolha de vidro por baixo e outra bolha atrás da cabina de pilotagem. Sim, um
B-17. Sorriu, orgulhosa por conseguir identificar um avião e orgulhosa por conhecer um homem que
podia pilotar aquela poderosa máquina… um homem que escrevia cartas encantadoras.

– Venha, Miss Allegra – disse Cressie. – Venha comigo.
O olhar de Allie seguiu o B-17 e o vento gerado pelo avião empurrou os seus cabelos encaracolados

para trás.
O cabelo castanho de Daisy estava apanhado por uma fita vermelha atada à volta da cabeça.
– Allegra?
– Hum, sim. É tolo, não é?
Daisy olhou para o B-17 e depois novamente para Allie com um sorriso lento.
– Allegra Miller.
– Sim, mas prefiro Allie. – Afastou os cabelos do rosto sacudindo a cabeça, incapaz de os afastar de

outra forma dado que tinha os braços carregados. Porque estava Daisy tão intrigada com o nome dela?
– Porque não percebi antes? O meu pai ajudou o teu piloto a encontrar-te.
Allie dirigiu-lhe um olhar perplexo.
– Não recebeste recentemente a visita de dois pilotos?
Ela parou e olhou para Daisy.
– Sim, recebi. O meu amigo Walt e um dos seus amigos, mas como é que tu…
– Oh, é uma história tão romântica. – Daisy correu para apanhar Cressie. – Deixa-me adivinhar, ele

saiu do táxi do meu pai com um ar casual e não disse que levou duas horas para te encontrar. Isso é



mesmo de homem!
– Duas horas? – Allie lutou com o vento e com a declaração de Daisy.
– Ele não sabia a tua morada. Disse que a tinha perdido. Também típico de um homem. – Subiu os

degraus e Allie obrigou-se a fazer o mesmo. – Entrou no táxi do meu pai e deu-lhe uma página que
rasgara da lista telefónica… todos os Miller em Riverside, e não são poucos. Bem, as pessoas não
deviam rasgar a lista telefónica, mas eu perdoo-lhe. Afinal de contas, ele disse que tinha de te encontrar
antes de ser enviado para fora. Tinha mesmo.

Walt andara à procura dela? Allie tentou falar, mas a sua boca não articulava palavras.
– Sabia que eras rica, de modo que isso reduziu a busca. Mas, céus, existem muitos bairros chiques em

Riverside!
As maçãs do rosto de Allie tingiram-se de vermelho à menção da sua riqueza.
Um auxiliar de enfermagem saiu e segurou a porta para as senhoras entrarem.
– O meu pai começou no início do alfabeto e perdeu a conta a quantas casas foram. Demoraram duas

horas até te encontrarem. Não é preciso dizer-te que o meu pai gostou do serviço, embora lhes tenha feito
um desconto quando percebeu a ternura da história. O meu pai não passa de um grande e velho urso de
peluche ternurento e o teu… Walt?... parece ser igual.

O rubor estendeu-se do rosto de Allie ao seu peito e braços. Duas horas? Stanley Miller… deviam
estar no final da lista.

– Sim, o Walt é um homem muito querido. – Mas depois abanou a cabeça, sacudiu o formigueiro. –
Mas ele… não é meu. É um amigo.

Daisy lançou um olhar a Cressie.
– Um amigo.
– Acredita nela, amor. Acredita nela. – Cressie liderou o caminho ao longo do átrio com pequenos

grupos de homens a conversar e a fumar.
Allie pensou explicar a situação, mas depois arquejou. Viu um homem numa cadeira de rodas, tinha

uma perna amputada acima do joelho, a outra abaixo do joelho. O homem de pé ao lado dele tinha a
manga do pijama presa por cima do coto do braço.

Como se tivesse ouvido o seu arquejo, o homem na cadeira de rodas olhou diretamente para Allie. Não
podia ter ouvido nada devido ao barulho no átrio, mas isso não lhe aliviou a culpa e arrependimento.
Devia ter imaginado que podia ver aquelas coisas num hospital militar.

Para disfarçar, sorriu-lhe a ele e ao companheiro.
– Boa tarde.
– Boa tarde, menina. – O homem na cadeira de rodas esboçou um sorriso que compensou não ter

pernas.
O outro homem encostou o corpo atarracado contra a parede e deu uma passa no cigarro.
– Espero que seja menina e não senhora. – Depois piscou o olho a Allie.
Ela quase deixou cair os cobertores. Estaria ele a troçar dela? Ou a namoriscar? Ou apenas a ser

simpático? Algo genuíno nos sorrisos deles fê-la escolher a última hipótese. Retribuiu o sorriso e correu
para acompanhar Cressie e Daisy. Um gesto tão simples, um sorriso e uma saudação, iluminara o dia
daqueles dois homens… e o dela.

As senhoras meteram por um corredor com um cheiro intenso a desinfetante e entraram num escritório.
Um cartaz na parede mostrava uma menina com um lenço azul-claro sobre os caracóis louros, agarrada a
uma boneca e a chupar um dedo. Chamas e escombros por trás dela acentuavam a mensagem da frase de
propaganda: «Ajude!»

Atrás de uma mesa de aço cheia de papéis, uma mulher corpulenta com uma tez escura e um uniforme



cinzento da Cruz Vermelha levantou-se.
– Cressie… a minha voluntária preferida. Vejam-me só estes maravilhosos cobertores. Oh, tantos. Vão

fazer muito bem aos rapazes. – Tirou montes de manuais das cadeiras e empilhou-os numa torre precária
em cima da sua secretária. Em seguida colocaram o arco-íris de cobertores nas cadeiras de madeira.
Cressie apresentou Allie e Daisy a Regina Romero, que administrava o Hospital da Cruz Vermelha e o
Corpo Recreativo em March: as Gray Ladies.

Cressie franziu o sobrolho à secretária.
– Inundada de trabalho, como sempre, amor?
– Como sempre. – Vários livros escorregaram do seu lugar e ameaçaram causar uma avalancha de

papel, mas Regina segurou-os a tempo. – Nunca temos ajuda suficiente. Hoje todas as jovens querem
empregos com ordenados.

Allie sentiu-se culpada. O seu trabalho de pianista tirava-lhe apenas algumas horas por semana e não
contribuía para o esforço de guerra, para além de lhe permitir adquirir mais obrigações de guerra.

Regina pegou numa prancheta e discutiu os papéis com Cressie. Um cartaz na porta chamou a atenção
de Allie. Uma senhora da Cruz Vermelha oferecia uma sandes a um soldado que se inclinava da janela de
um comboio. As Gray Ladies faziam a diferença.

Meu Deus, também quero fazer a diferença. Isto é uma coisa que eu podia fazer, que devia fazer.

*

– Fizeste o quê?
– Ofereci-me como voluntária na Cruz Vermelha, mãe. – Allie tirou os talheres de prata de uma gaveta

do armário. O nervosismo fazia-lhe buracos ácidos no estômago. – Sei que quarenta horas por semana é
muito e que vai sentir falta da minha ajuda em casa, mas não será muito diferente de quando eu estava em
Scripps ou… – Engoliu em seco. – Ou como será depois de estar casada.

A mãe marchou para a arcada entre a sala de jantar e a sala de estar.
– Stanley, ouviste o que a tua filha fez? Fala com ela.
O pai recostou-se na sua poltrona de couro vermelho e apagou o cigarro no cinzeiro.
– Desculpa, querida, mas isso será uma boa experiência para ela. Vamos procurar uma criada para te

ajudar.
– Obrigada, pai. – Pousou os talheres junto ao prato dele, a faca a proteger a colher do garfo.
– Baxter? – disse a mãe. – Fale com ela.
Allie fez uma careta. O pobre homem tinha sido apanhado no meio do turbilhão.
– O trabalho voluntário é uma atividade da classe alta – disse ela. – Muitas senhoras das melhores

famílias de Riverside se voluntariaram.
– A sério? – surpreendeu-se Baxter. – Bem, Mistress Miller, talvez seja disto que a Allie precisa. Tem

andado tão estranha e agitada este verão.
Estranha e agitada? A campainha tocou e o pai levantou-se para abrir a porta. Allie foi à cozinha

buscar as batatas para o puré. Se juntar-se a uma igreja temente a Deus e oferecer-se para ajudar
militares feridos era um comportamento estranho e agitado, então ela esperava ser ainda mais estranha e
agitada.

– Allie, uma encomenda para ti – disse o pai.
– Para mim? – Ela franziu o sobrolho, colocou as batatas em cima da mesa e foi à sala de estar onde o

pai segurava uma caixa com cerca de um metro quadrado e vinte centímetros de altura.
Sentou-se na poltrona, a caixa pesada no colo. O seu nome estava escrito em letras maiúsculas com as

primeiras letras mais altas do que as outras… era a letra de Walt, um estilo que ele tinha aprendido na



faculdade de engenharia.
O que raio teria ele enviado? Tendo plena consciência de que todos estavam a olhar para ela, desatou

o cordel e abriu a tampa. Em cima de um rolo compacto de jornal encontrava-se uma carta. Examinou-a à
procura de notícias para retransmitir. Depois do fiasco do casamento, ela esforçava-se por mencionar
algo de bom sobre Baxter em cada carta que escrevia a Walt e também lia as cartas de Walt à família.

– É do Walt. Diz que o seu grupo irá para o estrangeiro em breve. Já sabe para onde, mas não pode
dizer. Tendo em conta que está em Massachusetts, deve ir para leste. Diz que receberam novos aviões.
Hmm? Outra vez? Achava que tinham recebido novos aviões no mês passado. Oh, e, como piloto, tem
direito a escolher o nome: Flossie’s Fort – disse ela e riu-se.

– Flossie’s Fort? – questionou Baxter.
Allie contou-lhes a aventura da perda e recuperação da Flossie de Fortner, mas a história parecia

ridícula em comparação com a sua memória que lhe recordava os pormenores que ela não ousava relatar,
pormenores esses que só de pensar em contá-los a enchia de calor.

Olhou para a carta:

A propriedade de Baxter parece-me bem, assim como a casa. Lembras-te quando o meu pai te
contou como construiu a Igreja de Riverview tal como a minha mãe queria porque a ama tanto?
Nunca deves duvidar do amor de um homem que constroi algo para ti.

Com a boca seca, Allie parou sobre o excerto que devia ler em voz alta. No entanto, ele estava
enganado. Baxter construía por orgulho, não por amor. Ela continuou:

Agora, para explicar o modelo. Enviei estas à minha família e amigos para os lembrar de
rezarem por mim. Além disso, já tens um modelo da Flossie, por isso pensei que devias ter um
do Flossie’s Fort. JP Sanchez, o meu engenheiro de voo, fez o desenho do avião verdadeiro e
do modelo. Ele é bom, não é?

Allie vasculhou no meio dos jornais.
– É um modelo do avião dele. Walt faz esculturas de madeira. – Arquejou, maravilhada com a

perfeição do trabalho. O modelo tinha trinta e seis centímetros de comprimento. Os detalhes eram
excecionais… até as rodas e as hélices giravam. Estava pintado num tom de verde e verde-azeitona em
cima, por baixo cinzento e uma estrela branca num círculo azul em cada lado. Na dianteira, um busto da
vaca Flossie, com um capacete de couro e blusão de aviador, levantava a pata em continência.

Ela olhou para cima, esperando a desaprovação de um presente tão pessoal e que levara tanto tempo a
ser feito, mas todos estavam encantados. Escreveria a Walt nessa noite a relatar a alegria de todos e
contar-lhe sobre a Cruz Vermelha.

Allie pegou no modelo e levou-o para o quarto, colocando-o sobre a secretária ao lado da vaca de
madeira. Dobrou a carta de Walt e juntou-a às outras na gaveta da secretária.

Ele dissera a Mr. Galloway que tinha perdido a morada de Allie? O mais provável era tê-la rasgado
depois do que ela fizera. Tivera vergonha de pedir a Betty a sua morada… por isso não quisera que Betty
soubesse que se correspondiam. E ainda assim andara à procura dela. Que precioso sacrifício de tempo e
de orgulho, tudo por causa da amizade.

Allie passou a mão sobre o avião de madeira e deteve-a na cabina de pilotagem.
Nunca duvides do amor de um homem que constroi algo para ti? Ela tinha de ter cuidado para não

pensar muito nessa afirmação.
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Gander, Terra Nova
6 de setembro de 1942

– Sessenta milhas por hora… Setenta! – gritou Cracker Huntington.
Walt assentiu e empurrou a alavanca da manete da potência para a frente.
– Oitenta… Noventa.
Agora tinham de descolar. Walt franziu o sobrolho.  Flossie parecia lento para o peso calculado: nove

tripulantes, um mecânico de voo como passageiro, bagagem e o tanque auxiliar de três mil litros no
compartimento de bombas necessário para alimentar o voo de três mil e trezentos quilómetros pelo
Atlântico.

– Cem… Cento e dez.
Acima da velocidade mínima de sustentação, suficiente para a descolagem como calculado, mas Walt

queria mais. JP Sanchez estava agachado entre os bancos dos pilotos, encarregue como sempre da
observação do painel de instrumentos, enquanto Walt observava a pista.

– Cento e quinze… Cento e vinte. – Uma interrogação pairava no ar. Deviam ter descolado aos cento e
quinze.

Walt abanou a cabeça. O avião roncou pela pista e as árvores vieram na sua direção ao crepúsculo.
Faltava apenas um pouco mais de velocidade.

– Cento e vinte e cinco – disse Cracker, um nervosismo na voz.
Walt puxou a alavanca de comando. A dianteira foi para cima e o resto do avião seguiu-a, embora a

resistência o fizesse suster a respiração até deixar de ver as árvores.
– Rodas para cima.
– Confere – disse Cracker, ainda tenso. – Muito perto do fim da pista.
– Parece mole. – Walt olhou para trás do ombro esquerdo e viu o trem de aterragem entrar na nacela do

motor dois. – Para cima esquerda.
– Para cima direita. Não te esqueça que temos três mil litros extra de combustível lá atrás.
– Roda da cauda para cima – disse Harry pelo intercomunicador da parte de trás do avião.
– Sim. Ainda não me parece bem. – Walt seguiu os outros aviões do seu esquadrão, pequenas luzes no

céu que escurecia. Trinta e cinco aviões do 306.º estavam a deixar Gander para a viagem de onze horas
até Prestwick, na Escócia… nove aviões de três esquadrões e oito do quarto.

Walt estabilizou a uma altitude suficientemente baixa para não precisar de oxigénio. Para a manter e
não precisar de usar as mãos, ajustou o compensador do leme de altura na consola. Franziu o sobrolho
novamente. Não só não lhe parecia ainda bem como estava qualquer coisa mal… o Flossie estava
pesado na cauda. Não fazia sentido. O compartimento de bombas, com a maioria do peso extra, ficava no
centro da gravidade do avião.

– Fica nos comandos – disse ele. – Vou verificar lá atrás.
– Porquê? Eles informavam-nos se alguma coisa estivesse errada lá atrás.
Walt detetou o alarme nos olhos do seu copiloto. Sim, algo estava errado.
– Fica nos comandos – ordenou ele. Tirou os auscultadores, balançou as pernas para o lado e foi lá

atrás.



– Boa descolagem, Novak – disse JP –, mas tens razão. Está mole.
Ele sorriu e deu umas palmadinhas no ombro do seu engenheiro de voo quando passou. JP era o único

tripulante que não lhe chamava Pregador.
Walt contornou a torre de tiro na parte traseira da cabina e entrou com dificuldade pela porta do

compartimento de bombas. O interior do B-17 já era apertado com roupa normal, mas era demasiado
apertado com o blusão forrado com pele de carneiro e com o invólucro de para-quedas a bater-lhe na
parte detrás dos joelhos.

Agarrou-se aos suportes de metal enquanto caminhava pela estreita passarela de alumínio do
compartimento de bombas. A potência dos motores vibrava através das suas luvas e botas forradas
também a pele de carneiro. O tanque auxiliar parecia bem.

Quando entrou na zona de comunicações, quatro homens sentados no chão endireitaram-se.
– Olá, Pregador. – Bill Perkins tirou os auscultadores na mesa de rádio. – O que se passa?
– A cauda está pesada. Vou ver o que se passa.
Al Worley pôs-se de pé e bloqueou a porta para o compartimento, que estava fechado para manter os

homens quentes.
– Acho que não devias ir lá atrás.
– Mais uma razão para ir. – Walt empurrou o homem para o lado.
– Realmente, Pregador. Há bagagem por todo o lado – disse Harry Tuttle.
Walt abriu a porta e fez menção de entrar. Não conseguiu. Só conseguiu ficar a olhar.
A bagagem estava empilhada em cima da caixa da torre de tiro e pilhas de caixotes de madeira

enchiam o compartimento. Leu os rótulos nas caixas: uísque de malte, gim, rum.
O que era aquilo?
Os caixotes não estavam ali quando ele fizera a inspeção prévia. Tinha a certeza. Como e quando

haviam ido ali parar?
O seu para-quedas estava ali.
Ele colocara-o no banco do piloto antes da inspeção prévia. Fora… por isso que desaparecera. Fora

por isso que tivera de fazer aquela caminhada penosa de volta ao barracão do equipamento e preencher
todos aqueles formulários estúpidos para arranjar um outro para-quedas de substituição. Fora por isso
que os homens haviam insistido para que Walt entrasse pela escotilha da frente em vez de pela do meio.

– O que se passa aqui?
Silêncio absoluto. Voltou-se para os seus homens.
– Repito… o que se passa aqui?
Bill mexia no cabo do rádio.
– Bem, arranjámos bebida para vender aos britânicos. O Cracker disse para não te contar. Ele sabia

que te ias irritar, porque odeias bebidas alcoólicas.
Walt cerrou os punhos tanto quanto as luvas permitiam.
– Não é a bebida, é o peso.
Ele pegou num saco e atirou-o para o compartimento de rádio para poder passar pela porta. Quanto

peso estaria ali? Contou quarenta e oito caixotes. Se cada caixote pesasse quarenta, cinquenta quilos,
tinha cerca de uma tonelada de carga.

Vagueou pelo meio dos sacos até à janela esquerda e atirou um deles a Mario Tagliaferro, que estava à
porta, de boca aberta.

– Preciso de ajuda – disse Walt.
– Que estás a fazer? – perguntou Mario.
– A livrar-me do peso. – Walt levantou o caixote perto da janela e atirou-o para o espaço que tinha



desimpedido no chão.
Agora tinha espaço para trabalhar.
Al passou por Mario.
– Ei, esse é o nosso lucro.
– Lucro? Vai servir-vos de muito se estiverem no fundo do oceano. – Deixou cair outro caixote, com

um estrondo satisfatório de vidro a partir-se.
– Para com isso! – Al debruçou-se sobre os caixotes que Walt tinha mudado de sítio, o rosto estava

vermelho. – Empatámos um monte de dinheiro nisto.
– É uma pena. Que investimento estúpido. Teria congelado de qualquer maneira. – Abriu a janela de

plexiglas. O vento do Ártico entrou e tirou-lhe o fôlego. Retesou-se contra o vento produzido pela
deslocação do avião e ergueu um caixote pela janela.

Al agarrou-lhe no cotovelo.
– Não podes fazer isso.
Walt virou-se, a fúria quente nas suas veias.
– Posso e vou fazê-lo. Se não se querem juntar à vossa carga, é melhor começares a trabalhar.
Uma das sobrancelhas de Al tremeu, como se soubesse que Walt podia executar a ameaça. Resmungou

e afastou-se.
– Só porque não bebes, não significa que não possamos divertir-nos.
Walt pôs os auscultadores perto da janela.
– Fontaine, volta a calcular o consumo de combustível com um extra de novecentos quilos de peso. –

Apontou para Al, Harry, Mario e para o passageiro assustado. – E tu… mãos à obra.
– Sim, senhor – disse Al, sem disfarçar a sua hostilidade.
Ao longo dos minutos seguintes, Walt e os homens lançaram os caixotes para o mar Ártico cinco mil

pés abaixo. Apesar do frio, o suor humedeceu a camisola interior de Walt. O cansaço e algumas preces
murmuradas aliviaram a sua raiva.

Quando os caixotes com a bebida desapareceram, Walt regressou à cabina. Sentou-se sem dizer uma
palavra ao copiloto. Claro, os lemes tinham voltado ao normal. Deviam ter ganhado altitude.

Ligou os auscultadores e pressionou o botão do microfone na alavanca de comando.
– Piloto para navegador. Fontaine, já tens os cálculos?
– Hum, sim.
– E…
– E… provavelmente não teríamos conseguido.
– E se tivéssemos tido problemas no motor? – Olhou para Cracker, que se recusava a olhar para ele.
– Hum, não. Definitivamente, não.
– Okay, tripulação, comecem a rezar. Rezem para que a vossa manobra estúpida não nos tenha custado

demasiado combustível na descolagem. A água lá em baixo é gelada. – A sua fúria arrefeceu com a
satisfação de provar que estava certo. – Se tivessem sido francos comigo antes de sairmos, poderiam ter
o vosso dinheiro de volta. Até vos podia ter deixado ficar com alguns caixotes.

Faltava dizer mais uma coisa.
– A desonestidade tem sempre um preço.
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Bedford, Inglaterra
9 de setembro de 1942

– Como um conto de fadas – disse Frank.
– Sim. – Walt enfiou as mãos nos bolsos do blusão e olhou para o rio Great Ouse. Graças à brincadeira

de Cracker, tinham aterrado com os vapores do depósito, mas felizmente haviam conseguido fazê-lo.
Walt estava em Inglaterra, em Bedford, onde John Bunyan escrevera  O Peregrino enquanto estava na
prisão, e havia cisnes a nadar no rio.

O lugar não lhe lembrava assim tanto um conto de fadas – recordava-lhe mais as imagens coloridas do
livro Os Contos da Mãe Gansa que a mãe costumava ler-lhe.

– Quase que esperava ver Little Miss Muffet ou Wee Willie Winkie a aparecerem por aqui.
– Eu preferia ver Lady Godiva.
– Ei! És um homem casado.
Frank inclinou a cabeça para o lado.
– Por falar em mulheres nuas, tenho de comprar alguma coisa para a minha Eileen.
Walt riu-se e virou à direita na rua sem nome. Durante o susto da invasão que causara o pânico em

1940, os britânicos tinham retirado as placas com os nomes das ruas para confundir os para-quedistas
alemães. Agora os invasores americanos estavam confusos. As ruas Bedford estendiam-se como raios
numa roda e não numa grade como em Antioch.

Walt e Frank passaram pelo Hotel Swan à direita e pela torre branca da catedral de St. Paul à
esquerda. Uma catedral do século XIV… ele mal podia acreditar.

Frank virou à esquerda.
– Esta rua parece-me bem. Montes de lojas.
– Não há muito coisas lá dentro. – Walt olhou pelas montras para as prateleiras vazias. Do outro lado

da rua, uma fila de mulheres e velhos estava à porta de uma loja chamada Marks & Spencer. Devia ser
uma mercearia. As pessoas exibiam os resultados de uma política restrita de racionamento, todos magros
e pálidos. Alguns aviadores do 306.º pavoneavam-se junto à fila e namoriscavam com a vitalidade de
ianques, com a rapariga mais bonita.

– Vamos entrar aqui. – Frank indicou com a cabeça uma loja de joias e apagou o cigarro no passeio de
laje. – Mal posso esperar para ver o que os britânicos vão fazer quando um irlandês acenar com dinheiro
mesmo em frente às suas caras.

Walt parou para deixar que os seus olhos se adaptassem à escuridão da loja. Um homem com cabelos
grisalhos e finos com um casaco de tweed puído vestido encontrava-se atrás da vitrina.

– Em que posso ajudá-los?
Frank inclinou um braço sobre o balcão e puxou da carteira.
– Procuro um colar grande para a minha mulher – disse ele no seu falso sotaque irlandês.
Walt abafou um sorriso e olhou para baixo através do vidro para uma coleção de cruzes de ouro. Uma

chamou a sua atenção. Flores com o caule longo formavam os quatro braços da cruz.
– Desculpe. Como se chamam estas flores? Nesta cruz?
O joalheiro olhou de relance e fungou.
– Chamam-se lírios, senhor.
– Oh, sim. Como a Páscoa. – Os ingleses eram peritos em fazer com que um homem se sentisse um



idiota iletrado. Lírios… ele sabia isso. Porque pensara em Allie? Oh, sim. Um dia ela usara um vestido
com um grande lírio de lado. Ficara-lhe muito bem. Aquela cruz também ficaria bem nela.

– Vais comprar alguma coisa para a tua namorada?
Walt olhou para cima.
– Olá, JP. Não te vi entrar.
– Ah, sargento Sanchez – disse Frank. – Que bom vê-lo nesta bela tarde!
As sobrancelhas de JP juntaram-se por causa do sotaque de Frank e Walt conteve uma risada.
Os olhos de Frank iluminaram-se e viraram-se para o inglês.
– Deve estar a fazer-lhe bem ao coração ver tantos ótimos rapazes americanos. Não se preocupe.

Vamos tirá-lo desta guerra, assim como o tirámos da última. – Estava a infringir todas as regras do
manual sobre como lidar com britânicos que os militares americanos tinham recebido e estava mesmo a
gostar.

– Ele está a brincar – disse Walt. – Sabemos que conseguem cuidar de vocês. Estamos aqui apenas
para matarmos também alguns nazis.

O joalheiro endireitou os ombros magros.
– Os cavalheiros querem ver alguma coisa?
Frank tocou num colar.
– Claro e a minha mulher vai gostar desta safira.
– Eu não quero nada – disse Walt.
– E então a tua namorada?
Walt olhou para JP. Aquela história dele precisava de tanta manutenção como um motor de avião.
– Que os santos sejam abençoados, Walter. O aniversário da tua Allie é em breve, não é?
– Hum? – Ergueu uma sobrancelha para Frank, que encolheu os ombros.
Walt não fazia ideia de quando era o aniversário de Allie e não tinha razão nenhuma para lhe estar a

comprar joias, mas não conseguia tirar os olhos daquela cruz. Não se lembrava de Allie usar uma cruz.
Certamente poderia inventar alguma desculpa para um presente como aquele.

– Sim. Sim, vou levar esta cruz.
O joalheiro colocou-a numa caixa e os receios de Walt desvaneceram-se. Ela iria gostar. Era bonita,

distinta e um sinal da sua fé. Além disso, agradava-lhe comprar-lhe algo.
JP escolheu uma pulseira para a sua miúda de San Antonio.
– Chegou outro avião de Prestwick depois de vocês se terem vindo embora… com novidades.
– Sim? – Walt acariciou a caixa de veludo que tinha no bolso. Nunca antes comprara joias.
– Os tripulantes desaparecidos do tricentésimo sexagésimo sétimo esquadrão conseguiram chegar…

mas por pouco. Ficaram sem combustível ao largo da Irlanda, abandonaram o avião em águas pouco
profundas e caminharam até à margem. A maré seguinte levou o avião para o mar.

– Então, só temos trinta e três aviões. – Walt segurou a porta e os homens saíram para o sol fraco. Um
avião do quadricentésimo vigésimo terceiro esquadrão tinha desaparecido num clarão brilhante não
muito depois da descolagem. – Pelo menos, os homens conseguiram escapar desta vez.

– Sim. – JP acenou com a cabeça para o outro lado da rua para um bar em enxaimel, cheio de
aviadores.

– Acho que a bebida deu cabo deles.
– Não estavam a beber, pois não?
– Não. Tinham uma carga completa na parte de trás do avião. Parece-te familiar?
Walt tropeçou numa laje.
– Estás a brincar.



– Não. O Al Worley… ficou ainda mais branco do que o habitual quando soube. E o Harry e o
Mario… só têm elogios para ti.

– Que notícias maravilhosas!
Walt riu-se.
– Para com o sotaque irlandês, Frank! Já estamos fora da loja.
– Desculpa. Não consigo evitar. Mas, olha, são boas notícias. Conta isso ao comandante. O Cracker

vai esboroar-se nas tuas mãos.
– Não. Esqueci-me de te dizer. Conversei com o coronel Overacker esta manhã. Parece que o Cracker

é de uma família importante. Não nos podemos livrar dele. E o Overacker não quer mudar as tripulações.
Sabe que o Cracker é fraco. Foi por isso que me calhou.

– Isso é um elogio e tanto – disse Frank.
Walt bufou.
– Preferia ter um bom copiloto.
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Riverside
8 de outubro de 1942

– Se estivesse no lugar dela também não conseguiria escolher – sussurrou Daisy Galloway depois de
enfiar mais pipocas na boca. – Bing Crosby ou Fred Astaire? Bing Crosby ou Fred Astaire? São ambos
de sonho.

Allie pediu-lhe silêncio… novamente. Daisy palrou durante os desenhos animados, mastigou pipocas
durante o noticiário e não parou de falar durante o filme. Allie já tinha visto 15 Dias de Prazer, mas não
o noticiário daquela semana, que mostrava as tripulações dos Estados Unidos a aterrar em Inglaterra,
depois de uma missão na Europa ocupada pelos nazis. Concentrou-se à procura de Walt. Embora ele não
lhe pudesse dizer onde estava colocado devido à censura, as suas referências à Mãe Gansa e ao
Peregrino indicavam que estava na Grã-Bretanha.

– Oh, o Fred. Definitivamente, o Fred – disse Daisy, ao ver o sapateado.
– Oh, o Bing. Definitivamente, o Bing – disse ela quando ele cantou «White Christmas».
Allie suspirou, mas gostava realmente de sair com Daisy depois do círculo de leitura todas as quintas-

feiras, o seu dia de folga da Cruz Vermelha. Que alegria contar a Walt que agora tinha amigos, diversão,
trabalho e uma boa igreja, e em tudo havia um propósito e alegria, apesar dos comentários da mãe de que
Allie a tinha abandonado.

As luzes acenderam-se e as senhoras saíram do Fox Theater, um edifício de estilo colonial hispânico
com um campanário sobre a bilheteira.

Daisy cantou «I’ve Got a Gal in Kalamazoo» enquanto desciam pela Seventh Street ao sol.
Allie franziu o sobrolho ao ver uma multidão à frente delas. Um carregamento de algo escasso devia ter

chegado à mercearia. Carne? Café? Até ganchos seria bom.
– Açúcar – ouviu Allie.
– Açúcar. – Allie agarrou Daisy pelo cotovelo. – Chegou açúcar. Tens a tua caderneta de

racionamento?
– Sim. E tu?
– Sim. – Allie abriu a mala. Trazia sempre as cadernetas de racionamento da família quando saía. As

maçãs estavam quase maduras e agora podiam fazer compota de maçã. Para variar, faria a mãe feliz.

*

Allie contou os frascos de vidro. A família Miller tinha cadernetas de racionamento para
aproximadamente três quilos de açúcar em outubro. Allie tinha deitado um quilo no pote vazio do açúcar
e os dois quilos restantes renderiam mais de dezoito litros de compota de maçã. Com a ajuda de Daisy,
podia acabar antes do ensaio do coro.

Daisy enxugou a testa e mexeu a panela com as maçãs a ferver.
– Porque é que a época de fazer conservas tem de ser a mais quente do ano?
– Acho que faz parte da maldição de Eva. – Allie colocou as maçãs cozidas do segundo lote no passe-

vite.
– Isso e os homens. – Daisy colocou a mão na anca. – Dá para acreditar na lata daquele soldado no



teatro? A convidar-me para sair… um desconhecido e nem sei se ele é cristão.
– Mm. – Allie rodou o passe-vite, com o estômago contraído.
– Nunca casaria com um homem que não partilhasse a minha fé, então porque haveria eu de sair com

ele?
– Mm. – Allie não se atreveu a falar até encontrar o versículo sobre a forma como uma mulher crente

podia ajudar um marido a seguir Cristo. Mas e se Betty e Daisy estivessem certas e ela errada? Não
podia estar errada. Tinha de encontrar aquele versículo.

Depois de Allie passar as maçãs, sacudiu o braço dorido. A seguir, mexeu o açúcar e a canela, deitou a
compota de maçã em frascos e selou-os. Verificou as maçãs que coziam ao lume.

– Será que me cheira a compota de maçã? – A mãe tirou um avental de uma gaveta.
– Cheira sim, Mistress Miller. Mas não se preocupe. Nós saímos-lhe do caminho à hora do jantar. –

Daisy fez um balão com a pastilha.
Allie estremeceu ao ver o sorriso tenso da mãe. Ela nunca dissera uma palavra a respeito da sua nova

amiga, mas desaprovava claramente os seus modos pouco requintados.
Allie protegeu as mãos com panos enrolados e tirou a panela para o lava-louças para escorrer a água

das maçãs.
– O açúcar chegou hoje. Ainda bem que tinha as cadernetas de racionamento comigo.
– Oh, que bom. O Baxter pode beber limonada novamente. – A mãe espreitou para o pote de açúcar,

depois olhou para cima. – É só isto?
– Bem, sim. Precisamos de colocar as maçãs. Um quilo deve satisfazer as nossas necessidades este

mês. – Recuou do vapor… e da reprovação da mãe.
– Vai satisfazer as nossas necessidades mínimas, mas devias ter guardado algum para a limonada. O

pobre Baxter não bebe um copo há quase um mês.
O vapor subiu à cabeça de Allie, pouco familiar mas ainda assim incontível.
– O pobre Baxter pode pôr uma rodela de limão na água. Estas maçãs precisam de ser colocadas em

conserva. Não temos podido fazer bolos ou tartes nos últimos meses, sei que não vou ter bolo de
aniversário e a mãe só se preocupa com a limonada do Baxter?

– Allie!
Ela atirou as maçãs do coador para o passe-vite.
– Se o Baxter quer limonada, ele pode comprar o seu próprio açúcar.
– Allegra Marie Miller!
– Não. Ele está aqui todas as noites, come toda a nossa carne, bebe toda a nossa ração de açúcar, mas

ajuda em alguma coisa? Não. – Que assombro, que satisfatório poder falar finalmente.
– Allie… – Daisy deu-lhe uma cotovelada e fez sinal para a porta.
Baxter estava ali, com um saco castanho no braço.
– O merceeiro tinha açúcar. Comprei alguns quilos… para ti.
A satisfação da sua raiva desapareceu e deixou-a embaraçada.
– Pede desculpa ao Baxter neste instante. – A voz da mãe subiu e tremeu, pouco habituada a notas tão

agudas. – Devias ter vergonha.
E tinha, mas não conseguia dar voz à sua vergonha por ter levantado a voz, por ter falado mal de

Baxter… à mãe, a Daisy, ao próprio Baxter.
– Não é necessário um pedido de desculpas. – Baxter pousou o saco no balcão. – Abusei da vossa

hospitalidade durante muito tempo.
– Mas, Baxter, não estamos a queixar-nos. – A mãe tocou-lhe no ombro amavelmente e olhou furiosa

para Allie. – Ora, é praticamente da família.



Allie agarrou num frasco de vidro como se pudesse extrair o açúcar da compota de maçã. Ela era rica e
ele vinha da pobreza. Provavelmente, nunca bebera limonada em Oklahoma.

– Desculpa… desculpa. Fui malcriada e… e o que disse foi excessivo.
– Que disparate. Tens razão. – Ele sorriu, aproximou-se de Allie e pegou-lhe  na mão – O açúcar é raro

e consumo mais do que devo.
– Mas eu…
– Sossega. – Beijou-a na testa. – Não quero ouvir nem mais uma palavra sobre isso. Água com uma

rodela de limão parece-me excelente!
Allie olhou para ele, tão atordoada com o beijo terno e olhar misericordioso dele como com o seu

próprio comportamento.
– Obrigada – sussurrou.
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– Quatro da manhã – resmungou Frank.
– Pelo menos hoje não é um falso alarme. Finalmente, a nossa primeira missão.
Walt passava a navalha pelo queixo. Tinha de cortar a barba rente para que a máscara de oxigénio

encaixasse como devia ser.
– Quatro horas. – Frank bateu com o pincel da barba no sabão da caneca. A sua alegria não aparecia

até o Sol nascer.
– Despachem-se – chamou Louis Fontaine do outro lado da casa de banho. – Ouvi dizer que temos ovos

verdadeiros antes do combate, não daquela mistela em pó.
Walt viu uma luz estranha nos olhos de Louis… demasiado brilhante. Os homens reagiam ao medo de

formas diferentes. As mãos de Abe Ruben tremiam enquanto ele secava o rosto. Frank tinha a medalha de
um santo qualquer enfiada no bolso da camisa. Cracker arrastava-se de ressaca, embora o bar do clube
dos oficiais tivesse fechado às oito na noite anterior. Walt sentia-se… bem, normal. Ansioso, mas calmo.
Estaria tranquilo por causa da sua fé ou seria estúpido?

Se era estúpido, não estava sozinho. Frank ficou mais animado com a quantidade de ovos verdadeiros
que tinham para o pequeno-almoço e a animação permeou o ar na sala de reuniões. As piadas pararam
quando o comandante, o coronel Charles Overacker, subiu ao palco às cinco da manhã. Walt inclinou-se
para a frente na cadeira. Onde iria o 306.º lançar as primeiras bombas sobre o Terceiro Reich de Hitler?

O coronel Overacker afastou uma cortina azul que cobria o mapa na parte da frente da sala. Uma linha
vermelha estendia-se desde Thurleigh ao Canal. Cento e oito bombardeiros iriam atingir o aço da
Compagnie de Fives e as fábricas de locomotivas em Lille, na França. O 306.º iria juntar-se aos
veteranos do 92.º, 97.º e 301.º grupos de bombardeiros com B-17, e o 93.º voaria na primeira missão
para a Europa com B-24 Liberator. Era a maior missão para a qual a Oitava Força Aérea era enviada.

Após as instruções, os homens foram para o vestiário recolher o equipamento de voo e as rações. De
seguida, Walt colocou-se na fila para entregar os seus objetos pessoais ao oficial de informações. Se
fossem abatidos, o inimigo poderia recolher informações de cartas, diários, até mesmo fotos. Walt só
tinha a sua carteira e a Bíblia, caso tivesse cinco minutos para ler… que não era o caso.

Tirou a fotografia de Allie da Bíblia para olhar para ela mais uma vez. Enviara-lhe o seu retrato
fardado há um tempo e ela respondera-lhe enviando a foto de fim de curso. Parecia mais respeitoso ter o
seu retrato na Bíblia do que a fotografia dela a sorrir em fato de banho.

Fechou os olhos. Obrigado, meu Deus, por teres dado força à Allie, por lhe dares uma igreja,
trabalho e amigos.

Louis deu-lhe uma cotovelada por trás.
– Dá-lhe um beijo e despacha-te.
Walt riu-se e beijou a fotografia de Allie. Enfiou-a na Bíblia e entregou as suas coisas ao oficial de

informação. Agora só tinha com ele dois objetos escritos: as suas placas de identificação e um versículo
da Bíblia num papel no bolso do blusão.

– Vamos dar cabo dos alemães – disse Louis ao subir para o camião que levou as equipas aos aviões.



– O Abe tem a mira Norden. – Abe já tinha saído para levar a mira secreta para o avião e instalá-la sob
vigilância armada.

Walt içou-se para o camião, o para-quedas pendurado por cima do ombro.
– Hoje as bombas vão cair no sítio certo. – Tudo graças à mira Norden. O artilheiro marcava a

altitude, velocidade, a velocidade do vento e a direção para um bombardeamento de maior precisão. A
RAF que lançasse as suas bombas a coberto da escuridão. Com a mira Norden, os Estados Unidos
poderiam infligir danos estratégicos com um mínimo de vítimas civis.

O camião levou Flossie para a área pavimentada à luz ténue da manhã. As bombas tinham sido
carregadas a meio da noite, mas a tripulação de terra ainda corria de um lado para o outro, certificando-
se que o «seu» avião estava em boa forma.

Al Worley saltou do camião.
– Ainda não acredito que temos de voar num avião com o nome de uma vaca. – Mas sorria a Walt.
Ele devolveu-lhe o sorriso.
– A minha namorada fez-me passar um mau bocado por causa do Flossie. Disse que estava errado

vestir uma vaca com cabedal. – As gargalhadas da tripulação suavizaram as rugas da culpa quando
chamava namorada a Allie. Além disso, Frank estava certo… ninguém voltara a questionar a
masculinidade de Walt ou o chateara para ir engatar raparigas. E as cartas frequentes e longas de Allie
tornavam a sua história fácil de contar.

Enquanto os artilheiros instalavam as metralhadoras com a ajuda dos armeiros, Walt e o sargento
Reilly, chefe da equipa de terra, preencheram o Formulário 1A e fizeram a inspeção prévia de voo. Às
seis e quarenta e cinco, Walt reuniu os homens perto da escotilha da secção dianteira. Depois de
recapitular a missão mais uma vez, enfiou a mão sob o colete salva-vidas e sob o arnês do para-quedas e
entrou no bolso do blusão. Hesitava em ler aquela passagem aos homens, mas não teve escolha.

– Primeira missão, homens. Temos uma ótima equipa e um excelente avião, mas não podemos depositar
a nossa confiança nas máquinas ou em nós mesmos… só em Deus. O décimo oitavo salmo diz: «Eu Te
amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, fortaleza e proteção; o meu Deus é o abrigo em
que me refugio, o meu escudo, o meu baluarte de defesa. Invoquei o Senhor, que é digno de louvor, e fui
salvo dos meus inimigos.»

A boca de Cracker contorceu-se, mas, antes que ele pudesse fazer uma piada, Bill Perkins cantou o
hino «Uma poderosa fortaleza é o nosso Deus, um baluarte que nunca falha.»

Fantástico. O homem sabia cantar. Walt queria juntar-se a ele, mas Bill tinha uma voz de solista.
Depois de Bill terminar, Louis deu a Walt uma palmadinha nas costas.
– Olha, Pregador, já tens um diretor de coro.
Walt riu-se e olhou para o relógio. Sete horas.
– Okay, aos vossos postos.
Com o antigo hino a soar na cabeça, Walt instalou-se na cabina, ajustou o microfone à garganta e

colocou os auscultadores.
Um brilho verde saiu da torre de controlo e o seu coração palpitou. Era agora.
Ligou cada um dos quatro motores, que despertaram com um rugido. As verificações finais do

desempenho do motor pareciam boas e ele enfiou a mão pela janela para fazer sinal à equipa de terra
para remover os calços das rodas. Rolou da área pavimentada para a faixa em volta de três pistas de
Thurleigh. Vinte e quatro bombardeiros em fila. O efeito de esteira deles achatava a erva e batia em
Flossie, forçando Walt a manter uma pressão firme sobre os pedais de direção sob os pés. A sua
ansiedade transformou-se em emoção ante o poder daquela visão.

O avião de Overacker acelerou pela pista principal às sete e trinta e dois e os outros aviões seguiram-



no. O Flossie estava pesado por causa das dez bombas de fragmentação de duzentos e vinte e seis quilos
no compartimento de bombas, mas a descolagem foi suave. A ressaca de Cracker tornou-o inútil. Ainda
bem que JP era de confiança.

O 306.º deu a volta ao campo e os aviões alinharam-se em formação. Primeiro, formaram com três
aviões em V, depois alinharam três elementos de três aviões ao lado. O avião de Frank,  My Eileen, voou
para a esquerda de Walt, a dianteira alinhada com cauda do de Walt.

Ele verificou o altímetro: dez mil pés.
– Okay, pessoal, apaguem os cigarros. Hora de passar para o oxigénio. – Virou-se para Cracker. –

Preciso de ti agora. Verifica o oxigénio a cada quinze minutos.
Ele assentiu. Parecia um inseto com os olhos injetados de sangue e a máscara de borracha preta a

pender-lhe do rosto. Walt colocou a sua própria máscara, pesada e pegajosa.
Uma vez sobre o canal da Mancha, os artilheiros entraram nas suas torres e testaram as armas. As

metralhadoras de calibre .50 da torre superior, torre de tiro, da cintura e da cauda, e as duas .30 na
dianteira dispararam em pequenas rajadas automáticas.

A escolta de Spitfire prometida pela RAF nunca apareceu, mas a Luftwaffe também não. Walt subiu
para a altitude de bombardeamento de vinte e dois mil pés e avistou uma linha ondulada e branca lá em
baixo. O Atlântico azul-acinzentado dava lugar aos retalhos castanho e verde da França. Pequenas nuvens
negras apareceram diante deles. Defesa antiaérea.

Custava a crer que estava a sobrevoar França e no solo se encontravam os verdadeiros nazis que
saudavam Hitler e marchavam a passo de ganso como ele vira nos noticiários. A defesa antiaérea
provava isso. Por detrás de cada tufo preto estava um alemão com uma arma antiaérea apontada a um B-
17.

– Cauda? – perguntou Cracker para ter a certeza de que ninguém tinha problemas de oxigénio. Um
homem podia desmaiar em poucos minutos sem oxigénio e podia morrer em menos de vinte minutos.

– Confere – respondeu Mario.
– Cintura?
– Confere – respondeu Harry.
– Torre?
– Confere – respondeu Al da torre que pairava como um úbere abaixo da fuselagem do Flossie. – Mas

está muito frio. Podes mandar um pouco de calor para aqui?
Uma explosão preta à 01:00 sacudiu o avião para baixo e Walt estabilizou-o. Os estilhaços bateram na

parte inferior da fuselagem. Os alemães queriam realmente matá-los. Bem, claro que queriam. Aquilo era
real. Aquilo era a guerra.

Al praguejou.
– Não era a esse tipo de calor que me referia.
Walt riu-se na máscara. Soube bem, aliviava a pressão.
– Okay, pessoal. A diversão acabou. Disciplina nas comunicações internas, por favor. Mantenham-se

atentos a aviões de combate.
A defesa antiaérea abrandou quando passaram a região costeira, ainda não havia sinal da Luftwaffe e o

grupo parecia intacto. Overacker saiu da liderança, o motor número dois em baixo, as pás da hélice
metidas em bandeira… paralelas ao vento para diminuir a pressão.

– Estamos no PI – disse Louis da mesa do navegador na dianteira.
O Ponto Inicial, início da corrida à bomba.
– Okay, Abe, faz lá pontaria.
Abe e Walt trabalharam em conjunto. A mira Norden estava ligada ao indicador de rumo no painel de



instrumentos de Walt. À medida que Abe alinhava o alvo, o indicador mostrava a Walt como manobrar o
avião. Ainda bem que a Oitava Força Aérea não usava o Equipamento de Controlo de Voo Automático, o
que permitia ao artilheiro pilotar o avião através do piloto automático. Walt queria controlar o seu
próprio avião.

A defesa antiaérea recuperou novamente quando se aproximaram de Lille. Walt apercebeu-se de que
apertava a alavanca de comando com muita força. Abrandou o aperto.

– Okay – disse Abe. – Tudo sob controlo. Toma lá, Hitler. Bombas…
Uma explosão sobrepôs-se ao trovão dos motores. A asa esquerda subiu e Walt lutou para endireitar o

Flossie.
– Houve danos?
Os manómetros dos motores um e dois pareciam bem.
– Nada. – JP estava de pé numa plataforma na parte traseira da cabina, a cabeça na torre de plexiglas.
– Nada. – disse Harry a partir do meio.
– Parece-me bem. Algumas mossas – disse Al da torre de tiro. Só ele podia ver debaixo da asa.
Demasiado perto. Walt sentiu suor no lábio superior ou seria a condensação da máscara de oxigénio?

Saiu da formação com o seu esquadrão e aumentou a velocidade.
– Falhámos – disse Mario a partir da cauda. – As nossas bombas caíram muito a norte.
Walt suspirou. A explosão da defesa antiaérea devia ter afetado a pontaria aquando do lançamento das

bombas.
– Uh-oh. – JP girou a sua torre. – Aviões de combate. Três. Às duas horas.
– Estou a vê-los – confirmou Harry.
– Um pouco mais perto e consigo atingi-los – disse Abe, que trocara a mira pela arma.
Walt observou com temor e fascínio. A famosa Luftwaffe desceu sobre eles com Focke-Wulfs 190, um

dos melhores aviões de combate do mundo. Dianteiras compridas e amarelas identificavam-nos como
sendo os melhores «Rapazes de Abbeville» de Göring, batizados em honra da sua base aérea em França.

Clarões brancos silvaram na direção de Walt. Três das metralhadoras do  Flossie dispararam. A cabina
encheu-se com o barulho da arma de JP e o barulho de cartuchos de munição a caírem no chão de metal.
Os Focke-Wulfs 190 rolaram para a esquerda, seguindo a torção da hélice. Walt virou a alavanca de
comando ligeiramente à esquerda para fugir.

Cracker puxou também a sua. O Flossie inclinou-se para a esquerda. JP gritou. Walt ouviu um estrondo
e um baque por trás dele.

Iam colidir com o My Eileen. Walt puxou a alavanca de comando para a direita para contrariar
Cracker.

– O que estás a fazer?
– Manobras evasivas.
– Assim não! Não em formação. – Olhou por cima do seu ombro esquerdo. Não havia sinal de Frank. –

Mario, onde está o My Eileen?
– Está fora da formação – disse Mario. – Virou-se para nos evitar… falhou… apanhou o nosso efeito

de esteira, ficou para trás.
Fora da formação. O lugar mais perigoso para estar. Eram um alvo fácil para a Luftwaffe.
– Vamos lá, Frank. Volta para a formação.
– Estão de volta – disse Mario.
– Ei, o que pensas que estás a fazer aí em cima, Pregador? – perguntou Harry. – Tinha aqueles

chucrutes na mira, até que me atiraste para baixo.
– A ideia de evasão do nosso copiloto. – Olhou para trás. JP estava sentado na plataforma da torre,



mãos na testa. O sangue escorria por entre os dedos enluvados. – JP! Foste atingido?
– Não. Bati com a cabeça quando caí. Estou bem.
– Um avião inimigo às cinco horas para baixo – disse Mario.
Walt olhou fixamente para Cracker.
– Tira as mãos desse comando.
– Vais acabar por nos matar, tu…
As palavras que ele disse queimaram os ouvidos de Walt.
– Tira as mãos. É uma ordem.
Estouros debaixo da fuselagem.
– Atingi-o – gritou Mario. – Atingi-o. Está a sair fumo do motor.
– Ah! Fui atingido! Fui atingido! Sangue! Sangue por toda a parte.
Al estava na torre de tiro. Walt esticou o pescoço, embora não pudesse ver o que quer que fosse.
– Harry, tira-o de lá.
Os caças da esquerda escolheram outro esquadrão. Walt manejava o comando entre os dedos como se

estivesse a ordenhar uma vaca.
– Vamos, Harry. Tira-o daí.
– Já o tenho. – Harry praguejou e Al gritou. – Imenso sangue. Não consigo encontrar a ferida. Onde te

atingiram, Worley? Vá lá, mostra-me.
– Tenho o estojo de primeiros socorros. Vou voltar para trás, dar-lhe alguma morfina – disse Bill da

sala de rádio. – Oh, não. A seringa… está congelada.
Meu Deus, ajuda-o. Ainda estamos a uma hora da base.
– Hum, Pregador? Encontrámos a ferida – disse Harry, ouviram-se risos.
Risos?
– O Al não foi atingido. Foi a canalização hidráulica na torre de tiro. O líquido vermelho não é

sangue… é o fluido hidráulico.
O riso nunca lhe soubera tão bem, nunca, nem mesmo com Allie. Mal podia esperar para lhe contar

aquela história.
Quando desembarcaram em Thurleigh, Walt e o sargento Reilly inspecionaram o avião e terminaram o

formulário 1A. Para além da canalização hidráulica danificada e algumas mossas, o Flossie parecia estar
ótimo. Apenas Cracker incomodava Walt.

Uma sensação de mal-estar revolveu-lhe o estômago enquanto observava o copiloto a andar com ar
gingão, a dar palmadinhas nas costas e a despentear cabelos. Durante o interrogatório no fim da missão,
ele teria de relatar a falta de bom senso de Cracker e a sua insubordinação. Por aquele andar, Cracker
nunca trocaria as suas barras douradas de segundo-tenente pelas prateadas de primeiro-tenente como
Walt. Mas não podia deixar a disciplina de Cracker para o comandante do esquadrão. Não. Para provar a
sua liderança aos chefes, à tripulação e a Cracker, teria de confrontar o homem, imediatamente.

A tripulação encontrava-se do lado direito do Flossie a despir o equipamento de voo e a contar a
missão à equipa de terra. Walt chamou a atenção de Cracker e fez-lhe sinal para ir até à asa esquerda.

Walt passou a mão por baixo da borda lisa de uma hélice no motor um.
– Adiei isto demasiado tempo. Chegou a hora de termos uma conversa.
– Em privado, hein? – Cracker tirou o seu capacete de voo e alisou o cabelo louro. – Não acho bem.

Quando me repreendeste, fizeste-o na frente dos homens, mas quando é tempo de aceitares a derrota
humilhante, queres fazê-lo em privado.

Walt agarrou na ponta da hélice com tanta força que ficou surpreendido por esta não se ter partido. O
orgulho daquele homem não tinha fim.



– Não estou a aceitar nenhuma derrota humilhante.
– Não? Bem, então estás a desperdiçar o meu tempo. Tenho registos de voo para preencher. – Olhou

por cima da cabeça de Walt e preparou-se para o contornar.
Walt levantou um braço para o bloquear.
– Este é o problema… a tua arrogância e a tua incompetência. Não consigo decidir qual delas é a mais

perigosa.
– Incompetência? – Cracker aprumou o queixo. – Eu hoje salvei-te.
– Salvaste? – Walt aproximou-se. Sentir-se-ia melhor se desse um murro naquela cara com sorriso

afetado, mas não era assim que os oficiais resolviam problemas. – Pensas que salvaste a minha vida?
Essa é a arrogância de que estou a falar. Quase nos mataste… por duas vezes. Isso é pura incompetência.
Não conheces o avião, não conheces os seus limites e não conheces os regulamentos.

– Regulamentos? – O queixo de Cracker elevou-se ainda mais, mesmo à frente de Walt. – Os
regulamentos são para covardes que não sabem improvisar.

Pela primeira vez em anos, Walt ansiava por uma luta, mas não ia dar a Cracker essa satisfação.
– Os regulamentos são bom senso. Não fazes manobras de evasão…
– Estás apenas com medo de admitir que as minhas ações… não as tuas… salvaram o dia. – Bateu no

peito de Walt. – Tens medo de admitir que sou o melhor líder.
– Arrogante, incompetente e iludido. – Walt brandiu o dedo diante da cara de Cracker. – Gostes ou

não, eu estou no comando. Sou responsável pelo êxito da nossa missão, pela segurança do avião e pela
vida daqueles homens. Não vou permitir que interfiras. Agora, isto é uma ordem. Fazes o teu trabalho,
ficas fora do meu caminho e nunca mais apareças com uma ressaca novamente ou… não quero saber
quem é a tua família… e…

Ouviram-se passos ao lado dele.
– Queres matar-me, Novak? Fá-lo de homem para homem. – Frank apareceu e empurrou-o.
Ele cambaleou para o lado.
– Eh, amigo, não é o que estás a pensar. – Fez um gesto para Cracker, que se riu desrespeitosamente e

se afastou em direção a um camião.
– Aquele idiota! – Frank correu para ele e fez Cracker virar-se. – O que raio pensas que estás a fazer?

Nove homens no meu avião. Tenho mulher e quatro filhos em casa. Não há espaço neste esquadrão para
idiotas como tu.

– Ei, deixa-me em paz! – Cracker empurrou-o.
Frank desferiu um soco ao acaso e Walt agarrou-lhe os braços por trás. Por muito que adorasse ver

Cracker espancado até mais não, não queria que Frank se metesse em apuros.
– Vamos, ele não vale isso.
– Gostava de te partir esse nariz de menino bonito. – Frank retesou-se contra Walt, o rosto mais

vermelho do que o cabelo. – É melhor pedires desculpa.
– Pedir desculpa? Estás louco.
Walt resmungou e agarrou ainda mais os braços de Frank. Já havia uma multidão a juntar-se, a

incentivar uma briga.
– Pede desculpa, Cracker. Deves-lhe isso.
– Vocês estão os dois loucos. Não fomos atingidos, ou fomos? Graças a mim. – Cracker desapareceu

no meio da multidão.
Se Walt não estivesse ocupado com Frank, teria cedido e ter-lhe-ia dado um murro ele próprio.
– Idiota arrogante.
– Tens razão – disse Louis, de rosto severo.



Abe assentiu.
– Sim. Quando se comete um erro, admite-se o que se fez.
Por fim, todos viam Cracker como ele verdadeiramente era, mas não soube tão bem como esperara vê-

lo derrubado… não quando o seu erro podia ter custado a vida a dezoito pessoas.
Os braços de Frank ficaram inertes nas mãos de Walt.
– O meu pai começou a beber depois da última guerra. Agora sei porquê.
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Riverside
7 de novembro de 1942

Allie saiu do autocarro e envolveu o corpo com os braços por causa do frio. Um casal de idosos na
paragem dirigiu-lhe um sorriso apreciativo. Allie retribuiu o sorriso, orgulhosa do seu uniforme da Cruz
Vermelha: um vestido cinzento com gola e punhos brancos e um chapéu branco com um véu cinzento nas
costas. Representava Clara Barton a cuidar dos feridos nos campos de batalha da guerra civil, décadas
de ajuda de guerra e a desastres, e o pequeno sacrifício de Allie.

Ela apressou-se por uma rua de uma parte indesejável da cidade. O crepúsculo caíra e nenhuma luz
saía dos candeeiros de rua ou das janelas. Se saísse, o guarda da defesa civil puniria o perpetrador. A
defesa civil estava mais rigorosa do que nunca desde que os aviões japoneses tinham lançado bombas
incendiárias na floresta Oregon duas vezes em setembro.

Allie olhou para os números das casas e franziu o sobrolho por causa do seu próprio orgulho. Poderia
chamar ao seu trabalho um sacrifício? Lia para os homens, ajudava a escrever cartas, servia café e
tocava piano no salão. Nunca transpirava ou sujava as mãos, nem se colocava em perigo de morte como
Walt, Jim Carlisle ou Larry, o marido de Louise Morgan. O mais próximo que estivera de perigo fora nos
seus sonhos. Sonhara duas vezes com Walt a voar debaixo de fogo. Escrevera-lhe a respeito do primeiro
sonho e arrependera-se assim que o envelope caíra na caixa do correio. Que impróprio contar a um
homem que sonhara com ele.

Allie parou. A casa de Cressie devia ser a mais pequena que tinha visto, provavelmente apenas com
sala e cozinha, quarto e casa de banho. Mesmo na penumbra, podia ver que a casa era amarela… não era
subtil, mas sulfúrea.

O que pensariam as senhoras de St. Timothy se vissem a filha de Mary Miller entrar numa casa como
aquela? Ela riu-se e bateu à porta. Nunca a iriam ver, porque nunca poriam um pé tão bem calçado num
bairro daqueles.

– Allie? É você? Entre, amor.
Ela arquejou. As mulheres enchiam a pequena sala de Cressie: Daisy, Opal Morris, Mabel Weber…

ora, estava ali o círculo de leitura inteiro.
– Surpresa! Parabéns!
Parabéns? As lágrimas brotaram-lhe dos olhos. Levou a mão ao peito e sentiu a cruz de Walt. Duas

surpresas para o seu aniversário. O presente de Walt chegara uma semana antes, mas, de qualquer modo,
Allie não conseguia lembrar-se de lhe ter mencionado o seu dia de anos.

Cressie esmagou Allie com um abraço, depois afastou-se e estalou a língua.
– Até parece que alguém morreu, a avaliar por essas lágrimas.
Ela fungou para as reprimir.
– Oh, céus! Obrigada a todas. Obrigada, Cressie.
Cressie regressou à cozinha e colocou-lhe a mão sobre o ombro.
– Foi ideia da Daisy, amor. Foi ideia da Daisy. Todas demos um pouco de manteiga e açúcar para o

bolo.
Allie voltou-se para Daisy, cuja poupa castanha desafiava a gravidade.



– Oh, eu não preciso de um bolo.
– Claro que precisas. Deixaste-me triste com o discurso que fizeste à tua mãe de que não ias ter um.
Allie sentiu um nó no estômago ao recordar a cena que fizera… à frente de Daisy, ainda por cima.
– Ooh, isso é novo? – Daisy pegou na cruz. – É bem bonita.
– Não é? O meu amigo Walt enviou-ma de Inglaterra.
– O que te deu o Baxter?
– Uns brincos. – Ela sorriu, aliviada com o que não tinha encontrado na caixa do joalheiro.
A testa de Daisy franziu-se e o seu olhar pousou nas orelhas nuas de Allie.
– Comprou o tipo de brincos errado. Não tenho as orelhas furadas.
– Nem sequer reparou. – Daisy rolou os olhos. – É mesmo típico dos homens.
Allie não queria ser crítica, mas, de alguma forma, Walt percebera que ela não tinha uma cruz,

enquanto Baxter nem sequer reparara que as orelhas dela não eram furadas.
Cressie regressou com um bolo branco e pediu a Allie para se sentar no lugar de honra, cujo estofo

ostentava galos vermelhos e laranjas gigantes sobre um fundo turquesa. Uma mola picou-lhe a coxa.
Cruzou os tornozelos para aliviar a pressão e pousou o cotovelo num pequeno naperão no apoio do
braço. Um naperão roxo. Onde tinha comprado Cressie aquela linha, e porquê?

No entanto, a confiança que permitia Cressie usar naperãos roxos encantava Allie. Cressie nunca se
preocupava com as aparências, com o decoro e com o que as pessoas pensavam… apenas com o que
Deus pensava.

Pelo menos, Cressie tinha melhor gosto nos seus cozinhados. O bolo era quase tão doce como as
amizades que o produziram.

Cressie voltou a encher as chávenas de chá das senhoras.
– Peço desculpa por não ter café. Gosto muito de si, Allie, mas não o suficiente para abdicar do meu

café.
Allie riu-se. Como o café era escasso, o racionamento estava programado para começar a 29 de

novembro e daria menos do que uma chávena por dia. Todas resmungaram, mas Allie não se importava
de beber chá.

Chá. Beberia Walt chá inglês e comeria peixe com batatas fritas genuinamente ingleses? Teria ido a
Londres ver o Big Bem, a Torre e o Palácio de Buckingham?

Demasiado cedo, as senhoras começaram a levantar-se para sair. Allie ficou para agradecer novamente
à sua anfitriã. Enquanto esperava que as outras partissem, estudou uma fotografia na parede. Um bonito
jovem de fato escuro olhava para uma jovem com uma blusa branca e saia comprida e elegante. Allie
reteve a respiração. Cressie não fora normal; fora feia: feições rudes, uma boca larga e nariz torto e
sobrancelhas pretas e grossas. O passar dos anos fora gentil com ela. Os quilos a mais suavizaram as
suas feições e os cabelos grisalhos reduziram o efeito das suas sobrancelhas. No entanto, o marido
adorava-a… na fotografia e agora, cerca de quarenta anos mais tarde.

– Adoro essa fotografia – disse Cressie. – O Bert não parece apaixonado?
– Foi nisso que reparei. Esta fotografia foi tirada quando estavam noivos?
Cressie suspirou.
– Não podia estar. Casámos por necessidade… oh, não foi como os jovens fazem hoje em dia. Sabe, o

Bert ficou órfão aos dezoito anos. Tinha cinco irmãs mais novas para cuidar, uma casa para governar e
um negócio para gerir. Precisava de uma mulher e depressa e eu era a única rapariga disponível para
casar na nossa cidade do Kansas.

Uma centelha de esperança acendeu-se no peito de Allie.
– O vosso amor cresceu depois de estarem casados?



– Sim. Fui a um encontro religioso e descobri Jesus Cristo. Imagine que a filha do diretor do coro
nunca tinha deixado entrar a verdade na sua cabeça dura. Bem, o Bert ficou caidinho pela nova Cressie.

Allie acariciou a moldura de madeira polida.
– Ele era… Ele era crente?
– Não. Jovem tolo e teimoso. Mas, depois de um ano muito longo, Deus apoderou-se de Bert e não o

largou. Foi aí que me apaixonei por ele.
Allie recitou o verso que prometera a si mesma encontrar e memorizar:
– Como a Bíblia diz na Primeira Carta de Pedro, na terceira parte: «Vós, também, ó mulheres, sede

submissas aos vossos maridos, para que, mesmo se alguns não crêem na Palavra, venham a ser
conquistados, sem palavras, pelo procedimento das suas mulheres, ao observarem a vossa conduta casta
e cheia de respeito.»

Cressie ficou em silêncio. Allie enfiou a mala debaixo do braço e estendeu a mão para a maçaneta.
– É um versículo estranho para memorizar – comentou Cressie.
– Eu gosto dele. Não é… – Allie voltou-se para Cressie e girou a maçaneta na mão. – Não é

encorajador? Esperançoso?
Os pequenos olhos azuis de Cressie semicerraram-se, quase perdidos nas suas faces.
– O teu jovem… julgava que ele era um irmão em Cristo. Não é?
Allie estremeceu. Porque deixara ela escapar aquilo?
– Esse versículo… leia-o novamente. Pedro está a falar para as mulheres casadas, para mulheres que

vêm para Cristo depois do casamento, como eu, não de mulheres solteiras.
Allie inclinou a cabeça. Qual era a diferença?
Cressie olhou para o teto e tamborilou com os dedos na sua coxa.
– Onde está aquela outra passagem? Coríntios? Sim, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo seis… bem

verdadeira.
– Vou lê-la. – Fez o seu sorriso de convidada agradecida e abraçou Cressie.
– Obrigada novamente. Foi uma festa linda.
– A menina merece, amor. A menina merece. – Cressie quase sufocou Allie no seu ombro macio. – É

uma rapariga especial.
Ela afastou-se e sorriu.
– A senhora também é especial para mim. É uma das minhas pessoas favoritas no mundo.
– Uma das? – Cressie dirigiu-lhe um olhar. – Quem é a minha concorrência?
Allie riu-se.
– A Betty, é claro. – A pessoa que lhe dera a conhecer Cristo, a amizade e o divertimento. – E o

Walter. – A pessoa que a compreendia, a perdoara e a encorajava.
Cressie soltou um suspiro triste.
– Deveria ter percebido. Pela forma como fala desses dois.
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Thurleigh
13 de novembro de 1942

Quando as pessoas lá de casa soubessem que ele vira o rei Jorge VI.
Walt pedalou na bicicleta  estrada abaixo em direção a oeste a partir da zona de residências, passando

por uma enxurrada de bicicletas e homens. Não só o rei os ia visitar, mas também as altas patentes
militares da Oitava Força Aérea: os generais Carl Spaatz, Ira Eaker e Newton Longfellow.

Walt passou pela zona industrial: o complexo de  oficinas e prédios administrativos, dominados por
quatro hangares maciços em pintura de camuflagem. Contornou um buraco na frente do quartel-general. O
tempo que ali tinha prendido o 306.º durante um mês transformara a base num poço lamacento. Tinha de
mudar para o uniforme de gala antes da visita, mas quanto menos roupa precisasse de lavar, melhor.

– Olá, Pregador.
– Olá. – Soltou o guiador e acenou para o copiloto de Frank.
– Estás a ir na direção errada – disse Petrovich. – Tens de engraxar esses sapatos.
– Mais tarde. Primeiro quero dar uma olhadela ao Flossie.
– Sim? Enquanto lá estiveres, dá uma olhadela ao Pearl.
Fez continência, mas não tencionava ver o Pearl. O desenho do nariz no String of Pearls mostrava a

vista posterior de uma loura deitada de lado, que sorria ao olhar por cima do ombro, envergando apenas
sapatos de salto alto e as ditas pérolas. Incomodava-o. Ele gostava dessa canção. Dançara com Allie ao
som dela.

Quando chegou à torre de controlo, virou à esquerda para a pista periférica. Trinta e seis áreas
pavimentadas para bombardeiros destacavam-se da pista periférica como folhas numa videira.

– Pregador? – Bob Robertson, o piloto do Pearl, corria na sua direção.
– Preciso de te dar uma palavrinha.
Pelo tom dele, Walt sabia que não era uma palavra amiga. Saltou da bicicleta.
– O que foi?
– Estás por detrás disto? Como pudeste fazer uma coisa destas ao Pearl?
– Ao Pearl?
– Não te faças de inocente. Olha! – Bob agarrou no braço de Walt apertando-o bem.
Ele sacudiu-o e deixou a bicicleta cair no chão com um som retumbante.
– Larga-me. Estou a ir.
Uma dúzia de homens cercava a base, apontando e discutindo. Pela primeira vez, Walt pode olhar para

o desenho do nariz, porque a mulher estava vestida. Agora usava um blusão, que lhe cobria as nádegas e
pendia de um dos ombros para mostrar as pérolas.

Ele pestanejou. Parecia-lhe bem.
– Fizeste isto, Pregador. Tenho a certeza que sim – acusou Bob.
– Não, não sou artista.
– Ele está a mentir – disse alguém. – Eu vi-o esculpir.
– Sim, coisas técnicas… aviões. Sou engenheiro, não artista. – Mas conhecia alguém que era artista,

alguém com experiência a pintar blusões.



– Sabem – disse um homem. – Acho que ela assim fica melhor, mais sedutora.
Houve assobios.
– Estás a brincar.
– Estás cego?
– Não, o Joe tem razão. Deixa-nos curiosos, faz-nos querer ver o seu material.
– Mas nós já podíamos ver o material.
Bob olhou de olhos semicerrados para o avião.
– Sabem, o Joe é capaz de ter razão.
Já que saíra daquela situação difícil, Walt resolveu deixar os homens no seu debate. Montou na

bicicleta e dirigiu-se à área pavimentada do Flossie, uma das muitas da Quinta Whitwickgreen. Ele nunca
tinha visto civis, criação e colheitas num aeródromo dos Estados Unidos, mas os ingleses precisavam de
terra para cultivar como precisavam de bases aéreas.

O Flossie parecia ótimo. A equipa de terra fizera um excelente trabalho de reparação. Após um mês de
mau tempo, Walt fizera três missões seguidas. A 7 de novembro, o 306.º voara para Brest e bombardeara
a base de submarinos alemães sem vítimas ou danos colaterais… uma «viagem de rotina». De seguida
regressara a Lille e perdera um B-17. Mas, no dia seguinte, um idiota qualquer no comando de
bombardeamento ordenou-lhes que bombardeassem a base de submarinos de St. Nazaire à baixa altitude
de sete mil e quinhentos pés. A defesa antiaérea não podia falhar e três aviões caíram.

A maioria dos homens apanhou uma bebedeira de caixão à cova naquela noite.
O Flossie’s Fort ficara com danos mínimos. A tripulação insistia que a vaca e a leitura das Escrituras

lhes dava boa sorte. Walt odiava vê-los confiar em superstições e rituais, mas pelo menos a tripulação
estava a trabalhar como uma equipa. Cracker continuava inútil na cabina, mas já não era tão célebre entre
os homens e sabia que o melhor era não dar nas vistas.

Walt desceu a ladeira de bicicleta até ao avião. JP Sanchez estava num andaime e pintava o seu
desenho por cima dos remendos metalúrgicos. Pete Wisniewski, o artilheiro dorsal do lado direito,
acenou a Walt. A primeira missão provara que um artilheiro dorsal não era suficiente e foram recrutados
novos artilheiros em toda a base. Pete, um rapaz alto de cabelo louro, tinha chegado a Thurleigh como
paramédico.

Walt pousou os pés no chão e inclinou-se sobre o guiador.
– Há uma algazarra com a tripulação do Pearl.
– A sério? – JP aplicou tinta preta num versículo sob a vaca: «O Senhor é a minha rocha, fortaleza e

proteção; o meu Deus, a minha força, em quem eu confio.»
– Parece que alguém pintou um blusão sobre a senhora – disse Walt.
– Vandalização de propriedade do governo? Sí, sí, señor. Culpa o emigrante mexicano clandestino.
Walt riu-se.
– Eu diria que houve melhoria da propriedade do governo.
– Sabes, o rei está a chegar. Não podemos permitir que veja mulheres nuas.
Pete assentiu.
– Aos vinte mil pés fico com gelo nas sobrancelhas.
Walt riu-se.
– Por isso vestimos cabedal e pele de carneiro, mas a Pearl…
JP encolheu os ombros e molhou o pincel na tinta.
– Ela parecia ter frio.

*



– Olha. A Eleanor Roosevelt prometeu meias mais quentes e correio mais rápido quando esteve em
Londres no mês passado. E cumpriu. – Frank acenou com uma carta a Walt. – Só tem duas semanas.

Walt ordenou a sua pilha de correspondência.
– Agora, faltam as meias.
– Eu contento-me com o correio. Aquece-me o coração, não quero saber dos dedos.
Walt sentou-se na sua cama no abrigo Nissen, o meio cilindro de chapa canelada a que trinta e dois

oficiais chamavam lar. Tinha cartas da mãe e do pai, uma de Ray no Texas, uma realmente antiga de Jim
Carlisle, no Pacífico, e duas de Allie. Também um pacote de Allie, grande e pesado. O que fizera ela?
Retalhara o modelo do B-17 e enviara-o de volta?

Frank fez o nó da gravata.
– Não tens tempo.
– Só o pacote. Não demora muito. – Walt cortou o cordel com o canivete e levantou a tampa. Partituras

e uma mensagem:

Ontem comprei mais música para tocar aos pacientes no hospital e lembrei-me que tinhas
falado num piano no clube dos oficiais e em escassez de partituras. Espero que possas usar
estas. O «Tangerine» fez-me recordar quando deste a tua laranja no comboio. O que poderia
ser mais apropriado para ti do que uma canção sobre uma rapariga com o nome de fruta?

Também espero que gostes da compota de maçã. O Baxter diz que é um lote bom.

Compota de maçã! Walt atirou para o lado maços de jornais e encontrou um frasco de vidro… não,
dois frascos, frascos de litro.

– Compota de maçã? – perguntou Frank. – Primeiro doce de pêssego e agora isto. Essa rapariga está
louca por ti.

Se ao menos fosse verdade. Contudo, sorriu. O comentário de Frank era destinado aos outros homens.
Ele era um grande cúmplice, assim como Allie, embora inconscientemente.

– O Pregador recebeu compota de maçã da sua miúda – disse Abe Ruben. – Quem tem colheres?
Ele agarrou os frascos contra o peito.
– Afastem-se. É minha, toda minha.
Frank colocou o boné.
– Nós sabemos. Nunca devemos meter a colher entre um homem e a sua fruta.
– Vá lá, sabes que vou partilhar. – Ergueu um frasco. Partículas de polpa e canela estavam agarradas

ao vidro. Ele engoliu em seco. Parecia mesmo boa. Baxter dissera que era boa.
Baxter sabia quão maravilhosa era a mulher que tinha, não sabia? Claro que sabia.
Então, porque…?
Walt bufou e tirou o blusão para vestir o uniforme de gala. Perdera muito tempo a preocupar-se com

Allie e Baxter. Se ela o amava, porque não falara dele naquela semana? Se ele a amava, porque parecia
Allie tão recetiva a Walt, tão pouco familiarizada com a atenção e elogios e tudo o mais? Porque não ia
ele à igreja com ela? E aqueles beijos rápidos? Como não poderia ele querer beijá-la? Não fazia sentido.

– O que é isto? – Frank pegou na partitura. – «Tangerine»?
– Uma piada. A Allie acha que eu devia ter uma namorada com nome de fruta.
Frank riu-se.
– Parece-me bem.
Walt abotoou o casaco, o mesmo que tinha usado no casamento, as mesmas mangas que tinham

abraçado a cintura de Allie. Ele preferia ter uma namorada com nome de música.
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Thurleigh
23 de novembro de 1942

– Acertei-lhe – disse Mario Tagliaferro. – Duzentos metros. Partiu-se.
– Sim, o Tagger acertou-lhe. Vi o para-quedas. – Al Worley deu um gole no uísque.
Mario rolou o copo de shot nas mãos.
– Havia Focke-Wulfs em todo o lado.
– Em todo o lado. – As mãos de Cracker tremiam ao acender outro cigarro. – O Pearl não teve

hipótese. Lançaram-se sobre ele, escolheram-no.
– Eu contei seis para-quedas – disse Pete Wisniewski.
– Sete – disse Al.
– Mais devagar, todos. Um de cada vez. – O oficial de informação fez um gesto com o lápis para a

tripulação do Flossie sentada em torno de uma mesa na sala de reuniões. Apontou para Walt.
– Disse que a Luftwaffe atacou de frente?
– Sim. Nunca antes vi uma coisa assim. É de loucos, não é? – Louco não era uma palavra

suficientemente forte. Walt ainda não conseguira recuperar do choque, do terror dos caças a virem na sua
direção. A velocidade de fecho devia ser perto de seiscentas milhas por hora. Walt desenhou o nariz de
um B-17 no seu diário de bordo e vasculhou o cérebro à procura de uma solução.

Louis levantou o seu copo, mas estava seco.
– Eles sabem. Eles sabem que somos fracos à frente. As .30 no nariz… o alcance é muito curto, não

lhes conseguem chegar.
Abe balançava para a frente e para trás na sua cadeira, as mãos no fundo dos bolsos do blusão.
– As armas da secção dianteira… curvam muito para o lado. Não posso apontar para as doze horas.
Walt desenhou uma .50 na zona dianteira. Mas como podiam ser fixas? A mira Norden ficava mesmo

por baixo.
– Foi assim que atingiram o Pearl. – Cracker deu uma passa no seu cigarro. – De frente. Dispararam

sobre a zona dianteira, mataram os pilotos.
– Como sabe? – perguntou o oficial de informação.
– Pelo sangue nas janelas da cabina. – Cracker bateu com o punho na mesa. – Acha que sou cego?
– Calma – disse Walt. – Sabes que eles têm de ter a certeza. Por causa dos familiares.
– Estão mortos. Estão todos mortos. Os alemães querem acabar connosco. O tricentésimo sexto perdeu

sete aviões. Sete! Somos todos homens mortos.
O oficial de informação serviu outra bebida a Cracker, que a engoliu de um trago.
Walt abanou a cabeça e desenhou os suportes das miras. O uísque não ia ajudar. Sim, nessa noite

Cracker iria embebedar-se a sério, mas, quando ficasse sóbrio, a dor e a ansiedade regressariam.
Os alemães pareciam ter decidido eliminar o 306.º. Tinham as maiores perdas da Oitava Força Aérea.

Certo, eram agora veteranos de guerra. Os outros grupos de bombardeiros foram transferidos para a
Décima Segunda Força Aérea no Norte de África após a invasão dos Estados Unidos, a 8 de novembro.
Os grupos de bombardeiros 91.º, 303.º e 305.º tinham chegado com B-17 e os do 44.º com B-24, mas
ninguém fora mais fustigado que os rapazes de Thurleigh. Naquele dia dispunham apenas de oito aviões e



quatro tinham problemas mecânicos. Quanto menos aviões, mais vulneráveis eram aos homens de Göring.
– Falem-me da defesa antiaérea – pediu o oficial de informação.
– A defesa antiaérea? – Al tamborilou com o copo sobre a mesa. – Saint Nazaire está cheia de defesa

antiaérea.
A porta da sala de reuniões abriu-se. Walt suspirou de alívio. Frank regressara à base. O  My Eileen

tinha-se atrasado na costa francesa, um motor a funcionar mal.
Os homens de Frank sentaram-se em torno da mesa vazia à direita de Walt. Outro oficial de informação

iria interrogá-los. Walt contou seis homens. Quem faltava? Petrovich, o copiloto; Willard e Russo à
frente; Thompson, o engenheiro de voo. Oh, não. Estariam mortos? Feridos?

O rosto de Frank estava rígido e as mãos encontravam-se pousadas como madeira no seu colo. Olhava
para a mesa, para o copo à sua frente.

Walt sentiu o peito apertado. Frank nunca bebera. Tinha visto como o álcool destruíra o pai após a
Primeira Guerra Mundial: seduzira-o com o esquecimento, despindo-o de dignidade e ambição e
sobrecarregara a sua família com um marido e pai bêbado.

Frank estendeu a mão para o copo.
– Frank – disse Walt.
Ele não podia te-lo ouvido com o ruído na sala, mas olhou para cima. A expressão nos seus olhos foi

um golpe no estômago de Walt… vazia, abatida, desesperada.
Walt abanou a cabeça lentamente.
Frank fez uma careta. Empurrou a bebida com as costas da mão e derramou líquido âmbar sobre a

mesa.
Cracker tinha razão. Eram todos homens mortos. Com sete aviões abatidos em menos de dois meses de

combate e sem fim da guerra à vista, não era preciso um matemático para calcular as hipóteses de
sobrevivência. Walt não estava muito preocupado. Sabia onde ia passar a eternidade. Claro que a sua
família e amigos iam chorar por ele, mas, ao contrário de Frank, não tinha mulher nem filhos que o
amassem e dependessem dele.

Pela primeira vez, estava contente por as coisas não terem resultado com Allie. E se se tivessem
apaixonado e depois ele fosse morto? Não, aquilo era melhor. Ele não iria aguentar saber que ela ficaria
destroçada.

A tripulação do Flossie foi dispensada para o refeitório. Depois do jantar, os homens iriam ao
Aeroclube da Cruz Vermelha. Se Frank estivesse bem, ele e Walt iriam ao clube dos oficiais para jogar
xadrez, ler revistas e talvez tocar algumas músicas no piano. A dada altura, um dos homens subiria para
os ombros de outros dois homens e usaria um isqueiro para queimar o nome da missão no teto: «11-23-42
St. Nazaire.»

A missão número nove. Se Walt sobrevivesse a mais uma, receberia uma Folha de Carvalho para a
Medalha de Mérito de Aviação que ganhara após a quinta missão.

Louis manteve a porta aberta para Walt.
– Vens connosco ou ficas à espera do Kilpatrick?
– Fico à espera. – Encostou-se à parede de tijolo do edifício.
– Eu guardo lugares para vocês. Acho que os outros quatro…
– Sim. Vamos descobrir.
Walt abriu a sua Bíblia e uma brisa fria levantou as páginas. Os salmos fizeram sentido para ele como

nunca antes. Agora entendia como os inimigos atacavam, perseguiam, atiravam lanças, flechas, balas e
bombas, queriam matar.

Como seria viver assim o tempo todo? Para os fuzileiros navais a chapinhar na selva de Guadalcanal?



Para os soldados que conduziam os tanques pelo Sara? Para os marinheiros como Jim Carlisle que nunca
sabiam quando um submarino ou um avião os podia afundar? A guerra de Walt era estranha, civilizada.
Três refeições reforçadas, camas e chuveiros, um clube dos oficiais aconchegante… depois missões
carregadas de adrenalina com horas de ação e perigo.

A porta abriu-se, a tripulação do My Eileen saiu e Frank enviou os seus homens para o refeitório.
– Tens fome? – perguntou Walt.
Frank encarou-o, os seus olhos ainda vazios.
– Não consigo comer. Não sei. Não sei o que quero. Ir para a cama e dormir durante dias? Andar e

andar e nunca mais voltar?
Walt não sabia o que dizer. Por isso era o único Novak que não estava no clero.
– Tenho de andar. Sim, andar. – Frank desceu a estrada em direção à zona residencial.
O estômago de Walt gorgolejou. Oh, bem. Tinha uma tablete de chocolate  Hershey na cama. Teria de

servir naquela noite.
Frank caminhou em silêncio, as mãos nos bolsos das calças. Passou por um aglomerado de abrigos

Nissen, como latas gigantes semienterradas no chão, depois por um grupo de árvores sob o céu limpo,
depois pela zona dos refeitórios. O estômago de Walt roncou. Tinham sempre comida ótima depois das
missões. Será que lhe cheirava a bife? Oh, fantástico.

Frank virou para sul por um caminho que passava atrás da zona residencial em direção à aldeia de
Thurleigh. Nunca… nunca estivera tão silencioso durante tanto tempo.

– A cabeça dele – balbuciou Frank. – O Petrovich. O lado… todo o lado direito da cabeça
desapareceu. Dispararam sobre ela. Mataram o Petrovich.

O estômago de Walt deu voltas, a fome esquecida. John Petrovich fora um bom homem, sempre a dizer
piadas sobre a comida, sempre pronto para pregar partidas, o primeiro a cantar quando Walt se sentava
ao piano. Agora morrera, e Frank vira, vira o seu copiloto morrer, vira o sangue.

Oh, Deus, não.
– Willard? – Walt engoliu para humedecer a boca seca. – Russo? Thompson?
– Feridos. O Willard está mal. A perna… provavelmente vai perder a perna. – Frank exalou em

golfadas. – O que estou eu aqui a fazer?
– Eu… não sei. – Agarrou na sua Bíblia com força. – Talvez devas pedir uma transferência.
Frank parou debaixo de uma árvore que se agarrava às suas últimas folhas.
– Uma transferência? Estás a brincar.
– Estou a falar a sério. – Walt tocou na sebe ao longo da estrada com a ponta do sapato. – Es te é um

serviço voluntário, sabes disso. Podes pedir transferência para a divisão de operações, para os serviços
de informação, e ninguém te fará perguntas. Lembras-te?

– Sim? Então, porque ninguém o fez ainda? Nem um homem. Digo-te porquê… não são cobardes e eu
também não sou.

– Claro que não. Mas quantos de nós são casados? Não muitos. Menos ainda são pais, muito menos
pais de quatro filhos. Nenhum deles te chamaria medricas.

– Eu chamaria.
– Bestial. És um herói. Como vais ultrapassar isto, hã? Vais começar a beber como o teu pai?
Frank brandiu um dedo diante da cara de Walt.
– Eu não fiz isso, Novak, e não metas o meu pai nisto.
Ele sabia que devia manter a boca fechada.
– E a Eileen?
A mão de Frank fechou-se em punho.



Walt estava prestes a ficar com um olho negro, mas manteve-se firme.
– E a Eileen? E os teus filhos?
– Que sabes tu? – O punho de Frank tremeu, um borrão cor de rosa em frente aos olhos de Walt. –

Tiveste de inventar uma namorada.
Um nariz ensanguentado teria sido melhor do que aquilo, mas ele recusou-se a recuar.
– Sim, então não tenho nada a perder. Ao contrário de ti.
Frank apertou os olhos, fechando-os, e pousou o punho no ombro de Walt.
– Vá lá, amigo. Deixa a guerra aérea para nós, tipos solteiros.
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Riverside
12 de dezembro, 1942

– Olá, Miss Miller. Por aqui. Hoje fico eu com ela primeiro, rapazes. – O tenente Patterson virou-se de
lado na cama e içou-se com o cotovelo que lhe restava.

– Bom dia. Gostava que escrevesse uma carta por si? – Allie sentou-se na cadeira ao lado da cama
dele e abafou um bocejo. Na noite anterior acordara de novo, impelida a rezar por Walt.

– Não. O doutor disse que tenho de escrever com a mão esquerda. Só quero perder-me nesses olhos
bonitos.

Quando Allie começara o serviço no March Field, os piropos dos homens desconcertavam-na. Agora
sabia que namoriscavam com qualquer rabo de saia, independentemente da idade ou beleza. Ela sorriu e
pôs-se de pé.

– Se só deseja a minha companhia, junte-se a nós na sala de jogos depois do almoço, mas entretanto…
– Não é tudo o que desejo. – O tenente Patterson subiu e desceu as sobrancelhas.
O calor subiu-lhe pelo pescoço. Porque teria ela de corar? E quando iria aprender a não usar palavras

como desejo ao pé de um homem? Virou-se e atravessou o corredor.
– Bom dia, tenente Duncan. Onde ficámos ontem?
– Olá. – O tenente Duncan olhou para Allie através dos buracos nas ligaduras. – Segunda Carta aos

Coríntios. Acho que terminámos no capítulo cinco.
Ela acomodou-se numa cadeira e trocaram a prancheta pela Bíblia. O incêndio na cabina do avião do

tenente Duncan queimara-lhe as mãos e rosto, mas despertara um amor profundo pela Palavra de Deus.
Allie virou as páginas para a Segunda Carta aos Coríntios. Umas semanas antes, ela e o tenente Duncan

tinham o capítulo recomendado por Cressie. O que estava Cressie a pensar? Toda aquela conversa sobre
prostitutas e fornicação? Ora, Baxter podia não ser crente, mas dificilmente podia ser comparado a um
prostituto, e eles iam casar-se…

Ela estremeceu e começou a ler. De vez em quando, o tenente Duncan mandava-a parar, pedindo-lhe
para repetir um versículo e dizia-o para si mesmo.

Ela virou uma página e continuou no décimo quarto verso:
– «Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis...»
Segunda Carta aos Coríntios, capítulo 6. Era isso que Cressie queria dizer. Ali estava de forma clara e

brutal.
– Miss Miller?
Obrigou-se a responder.
– Sim?
– Tenho esta secção memorizada. – Ele falava devagar, com o rosto endurecido por cicatrizes. – «Não

vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis. Que união pode haver entre a justiça e a impiedade ou que há
de comum entre a luz e as trevas? Que acordo…»

– Porquê? – Ela pigarreou, incapaz de tirar os olhos do texto. – Posso perguntar por que razão
memorizou estes versos?

O tenente Duncan riu-se.



– A minha mãe obrigou-me. A primeira rapariga que levei a casa apenas ia à igreja nos feriados
festivos, casamentos e funerais. A minha mãe meteu-me esta passagem à frente e não me deixou namorar
novamente até que a decorasse e a levasse a sério.

– E levou-a a sério?
– Claro. Prefiro ter uma mulher que ame o Senhor do que uma cujo lugar é numa revista. Espero…

Espero vir a encontrar… – Fechou os olhos com força.
Allie esqueceu o seu problema e concentrou-se nele. Vira a fotografia daquele homem. Antes do

acidente, ele fora um homem bonito.
– Eu sei… eu sei que alguém irá ver além das cicatrizes.
– Bem, vejam só se não é Allie Miller, a herdeira dos rolamentos. – Uma enfermeira estava de pé atrás

de Allie, com os braços cruzados sobre o uniforme branco. Ela parecia-lhe familiar… uma morena linda
com um sorriso. – Sou a Josie Black, Escola Secundária de Riverside. Sou Josie Black Cummings agora.
Mas não deves lembrar-te de mim. Sempre achaste que eras melhor do que os outros.

Allie ficou de boca aberta. Josie e o seu grupo popular tinham-na menosprezado, mas aquele não era o
lugar para uma discussão.

– Eu… eu garanto-te que nunca pensei tal coisa. Agora, posso ajudar-te em alguma coisa?
– Sim, podes – disse Josie com uma inclinação de cabeça. – Não é interessante? O teu pai manda no

meu pai e no meu marido durante todo o dia, mas eu tenho a oportunidade de mandar em ti.
Embora Allie reportasse a Regina, não às enfermeiras, no interesse da paz levantou-se e colocou a

Bíblia na mesa de cabeceira.
– Perdoe-me, tenente Duncan. Terminamos mais tarde. Agora, em que posso ajudar, tenente Cummings?
O sorriso dela nem sequer chegou aos olhos.
– Temos pouco pessoal hoje e as arrastadeiras precisam de ser limpas.
Allie engoliu o orgulho e a repugnância.
– Estou aqui para ajudar.
– Ótimo. – Josie precipitou-se pelo corredor. – Imagine-se a Allie Miller a esfregar arrastadeiras. Vais

ter de tirar todas as tuas joias caras primeiro. – Parou e olhou para as mãos de Allie. – Oh, nenhum anel.
Ainda não casaste?

– Não será por muito tempo. Eu e o meu namorado vamos casar em breve.
– Oh? Alguém da escola?
– Não. Baxter Hicks, o gerente da Miller Ball Bearings. Talvez tenhas ouvido falar dele.
Josie arregalou os olhos.
– Hum, sim.
Allie tinha ficado por cima, mas a culpa de recorrer ao snobismo destruiu-lhe o prazer.
– Estou aqui para ajudar. Onde estão as arrastadeiras?
No rosto de Josie surgiu uma expressão de alarme, mas igualou o sorriso de Allie e levou-a até uma

sala onde uma pilha de arrastadeiras de esmalte se encontrava ao lado de uma pia de aço inoxidável.
– Aqui está. Sabão, desinfetante, escova para esfregar.
Allie desabotoou os punhos e arregaçou as mangas. Recusou-se a franzir o nariz com o cheiro e dar a

Josie essa satisfação. Pelo menos as arrastadeiras tinham sido esvaziadas.
Josie encostou-se à parede.
– Então, Mister Hicks tem namorada.
Allie colocou uma arrastadeira na pia e abriu a água. Se estavam com falta de pessoal, porque se

encontrava Josie ainda ali?
– Sim. Namoramos há cinco anos.



– Cinco anos? Oh, céus. Bem, fico contente por ouvir isso. Que alívio.
– Que alívio?
– Bem, sim. Tenho a certeza de que ouviste os rumores. Não odeias ouvir coisas desagradáveis sobre

as pessoas? Estou tão feliz por não ser verdade. – Os olhos de Josie abriram-se demasiado.
Allie enxaguou a arrastadeira e encheu-a com água, enquanto um frio a envolvia. O isco de Josie

pendia ao alcance dela… o isco suculento do mexerico e Allie sabia que era melhor ignorá-lo, mas…
– Que… que rumores?
– Oh, já deves ter ouvido. Os homens na fábrica nem sequer devem pensar que são rumores, pois

acham que são factos. Sabes como Mister Hicks anda, como observa os homens, como é tão íntimo com
Mister… bem, com o teu pai, mas tenho a certeza de que é ambição, uma vez que… bem, tu sabes.

– Não. Não, não sei. – Allie abanou vigorosamente a caixa de sabão.
Josie aproximou-se, já não era assim tão bonita.
– Não sabes que toda a gente diz que ele é… bem, homossexual?
– O quê? – Allie endireitou-se.
Josie comprimiu os lábios, um riso nos olhos.
– Sabes o que isso significa, não sabes?
– Sei o que significa e asseguro-te que Mister Hicks não é com certeza… não é o que estás a dizer. –

Aquele era o momento de ser snobe.
Levantou o queixo para cima o suficiente para realmente olhar para baixo para Josie.
– O meu pai vai ficar muito aborrecido ao saber que tais rumores maliciosos proliferam na sua fábrica.
O rosto de Josie adotou diversas expressões, nenhuma delas atraente.
– Eu… eu vou deixar-te com o teu trabalho.
– Isso seria sensato – disse Allie com um ar régio.
Depois de Josie sair, Allie mergulhou o pincel na espuma e tentou esfregar o pensamento, mas o rumor

manchava a sua mente com a dúvida.
Seria por isso que Baxter nunca olhara para ela com interesse? Que nunca a beijara de verdade?

Porque não a amava?
Não, não podia ser. Além disso, se ele era realmente o que Josie dizia ser, não teria uma namorada e

muito menos acalentaria a ideia de casar.
Bemóis e sustenidos colidiram, como se uma criança batesse com a cabeça num piano. E se Baxter

estava a usá-la… não só por causa da herança, da posição social e para conseguir a amizade dos seus
pais, mas também pela respeitabilidade, para provar que os rumores estavam errados?

Não, não podia ser. Os homens da fábrica simplesmente não reconheciam maneirismos refinados e
confundiam-nos com efeminados.

Então, porque abriam as suas lágrimas covinhas na espuma da pia?
Oh, meu Deus, não pode ser verdade. Esfregou com mais força. A água salpicou e molhou-lhe as

mangas. Não se importou.
Afastou os pensamentos durante o resto do dia. Depois de terminar a tarefa, regressaria à enfermaria

antes da sua tarde na sala de jogos. Teria tempo para terminar a leitura com o tenente Duncan.
«Não vos prendais ao mesmo jugo com os infiéis.»
Allie gemeu e deitou a água pelo ralo.
Meu Deus, sabes que tenho de casar com o Baxter. É o melhor para todos e, com esse rumor por aí,

é vital para a reputação do Baxter que eu o faça. E lembra-Te, estou a fazer isto por Ti, para o levar
até Ti.

Esfregou outra arrastadeira, mas não se sentia em paz. Porquê aquele crescente mal-estar? Porquê



aquela insistência acerca de casar com um infiel? Porque sentia ela que o seu sacrifício não agradava ao
Senhor?

*

– Céus, Allie, estás encharcada!
– Estou bem, mãe. – Tirou a gabardina e pendurou-a no cabide no corredor de mármore. – Esqueci-me

do guarda-chuva.
– Sim, querida. – Ela tocou no cabelo a pingar de Allie. – Mas e o carapuço?
Allie abanou a cabeça. Não tinha resposta. Não tinha posto o carapuço porque a chuva fizera-a sentir-

se bem, ardera-lhe os olhos, ensopara-lhe o cabelo, lavara-lhe a mente.
– Espero que não estejas a chocar alguma coisa. Aquele hospital dá cabo de ti. – A mãe comprimiu os

lábios e deu uma palmadinha na face de Allie. – Vai tirar essas roupas húmidas. Oh, recebeste cartas
hoje.

– Cartas? – Correu para a mesa da entrada e arquejou. Imensas cartas… uma de Betty Anello, uma de
Louise Morgan e três de Walt. Três… que alegria. Mesmo escrevendo ele regularmente, as suas cartas
chegavam espaçadas, sem continuidade.

– Elas podem esperar até teres mudado de roupa.
Não, não podiam… não naquele dia.
Depois de Allie enrolar o cabelo num turbante de toalha, sentou-se de pernas cruzadas na sua colcha de

cetim branco acolchoada e estudou os envelopes. Aquilo tinha de ser feito como devia ser, por ordem
cronológica, de modo que a de Walt vinha primeiro. Abriu a sua primeira carta, datada de 13 de
novembro, e admirou-se com a sua escrita precisa.

Querida Allie,
Faz uma vénia quando leres isto, porque a mão que escreveu esta carta apertou a mão do

rei de [censurado]. Dá para acreditar? O filho de um pastor de uma pequena cidade a falar
com a realeza. Acho que a guerra não tem só coisas más. Ele chamou ao Flossie’s Fort «avião
bombástico». Espero que tal não signifique que vá acabar por ser bombardeado.

Quando chega o correio, há festa ou fome, e hoje houve festa. Duas cartas tuas e a compota
de maçã! Allie, és a melhor amiga que um homem poderia ter. Todos os meus colegas
concordaram que foi a melhor compota de maçã que comeram e o Baxter é um homem de sorte.
Prefiro dizer que ele é abençoado. Por falar nisso, o Frank disse que, se lhe quiseres escrever,
ele não se importa. Ele gosta de biscoitos.

Temos quatro símbolos de bombas pintados no nariz do Flossie, um para cada missão, e
quatro suásticas. O Mario Tagliaferro, na cauda, ganhou três. A tripulação chama-lhe de
Apanhador. Sinto-me bem com o que fazemos aqui. Algumas missões têm sido duras, mas
causámos muitos estragos.

Eu ainda estou a digerir uma coisa que disseste na última carta… juntamente com a
compota de maçã. Disseste que acordaste e te sentiste compelida a rezar por mim. Allie, esse
foi o dia da nossa primeira missão. O meio da noite na Califórnia corresponde à [censurado].
Faz-me um favor, se tiveres vontade de rezar por mim novamente, por favor, fá-lo.

Allie olhou para a carta, aquecida pelo conforto de Walt, admirada com o seu comentário de que
Baxter era abençoado e surpreendida por o seu sonho ter coincidido com a missão.

E os outros sonhos? Ela atravessou a sala em direção à secretária e tirou um papel de baixo do modelo



do Flossie. Nove datas… dez depois de ela ter registado a daquele dia. Agora estava feliz por as ter
mencionado a Walt.

Leu a carta seguinte, datada do dia 18, e outra do dia 23.

Querida Allie,
Voámos hoje numa missão. Acordaste outra vez? Esta noite li a tua carta de 9 de novembro.

Disseste que acordaste três noites de seguida… eu voei em missões todos os três dias. Se não
fôssemos os dois cristãos, eu diria que era uma coincidência, mas não existem coincidências,
apenas Deus. Não tenho dúvidas, o Espírito Santo levou-te a rezar por mim. Sinto-me honrado.
Muitas pessoas rezam por mim em geral, mas estou espantado por rezares por mim quando
estou no meio de um combate.

Podes incluir o Frank nas tuas orações? Ele está a passar por um mau bocado. [Censurado]
Está a reagir mal, claro.

Allie mal leu o que restava da carta. Os seus sonhos, os seus despertares desses sonhos, a sua
compulsão em rezar… tudo vinha de Deus. Arrepios subiram-lhe pelos braços como as notas de uma
escala.

– Obrigado, Senhor, por me usares desta forma.
De seguida, a carta de Louise, na qual ela descrevia o vigésimo quinto alerta de ataque aéreo em São

Francisco e a sua procura de companheiras de quarto. Querida e doce Louise… tão expedita em acolher
raparigas para ajudar a pagar a renda, tão patriótica por aliviar a escassez de habitação da cidade, e tão
só com o marido no Norte de África.

A última era a carta de Betty. Betty escrevia  como falava, e as suas cartas ultrapassavam sempre as
seis páginas quer alguma coisa tivesse acontecido em Antioch quer não. A carta daquele dia,  no entanto,
preenchia menos que uma página. Allie franziu o sobrolho e leu:

Querida Allie,
Por favor, reza por nós.  Como gostava que estivesses aqui. Sempre me reconfortaste e

nunca senti a tua falta mais do que sinto agora. Ontem a minha irmã, Helen, recebeu um
telegrama. O contratorpedeiro do Jim foi atingido por um torpedo à saída de Guadalcanal há
um mês. Oh, Allie, o Jim morreu.

Jim Carlisle? O belo e encantador Jim Carlisle que gozava com a irmã por causa da boneca, que
dançava o jitterbug com a mulher, que andava entusiasmado com o seu bebé? Como podia ele ter
morrido?

Allie mal o conhecia, mas as suas lágrimas deixaram marcas sobre a carta de Betty. Oh, pobre Helen.
Ela só tem vinte anos, Senhor, e agora  é viúva… uma viúva com um menino. Oh, e o bebé Jay-Jay não
conhecerá o pai.

Allie não conseguia imaginar a perda. Pensou em cada pessoa agora de luto. Dorothy perdera o irmão,
Betty perdera o cunhado, Walt, George e Art perderam o seu amigo de infância. E Walt… não havia
maneira de ele saber já. Pobre Walt, que já estava a passar por tanto. E Mr. e Mrs. Carlisle…

Allie soluçou ao imaginar a casa branca dos Carlisle com as sebes altas de aloendro.
Uma estrela dourada iria substituir a azul na bandeira dos Carlisle.
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Sobre Paris
20 de dezembro de 1942

Walt desviou o olhar dos instrumentos, da formação do seu grupo e dos  Focke-Wulfs 190. Mesmo a vinte
mil pés, reconheceu a Torre Eiffel. Se sobrevivesse, tinha algo de bom para contar nas suas cartas
seguintes. Se não? Bem, pelo menos, tinha visto Paris antes de morrer.

Cento e oitenta milhas para o interior, até ao momento a penetração mais profunda do Oitavo em
território inimigo. O depósito de material em Romilly-sur-Seine era um ótimo alvo e a Luftwaffe atacou
como se soubesse que os americanos se dirigiam ao seu centro de reparação. Desde que os Spitfires
tinham voltado para trás em Rouen, os esquadrões dos Fw 190 atacavam em turnos.

Com as vozes no intercomunicador a indicarem a posição dos aviões, o barulho das armas do Flossie e
o zumbido das balas, um homem podia enlouquecer, ou podia fazer o seu trabalho.

Walt fez o seu trabalho. Seria fatalista? Quem se importava? Ele estava calmo.
Frank, por outro lado…
Walt suspirou. Frank estivera uma pilha de nervos na reunião de informação e mal conseguira passar

no rastreio médico que visava detetar fadiga de combate. Se ao menos o médico o tivesse apanhado. Se
ao menos Frank fosse transferido.

Walt olhou para baixo através das pás das hélices para o caminho de prata do rio Sena. Os aviões
alemães ficaram para trás… devia haver defesa antiaérea mais à frente… mas regressariam,
reabastecidos e prontos para enfrentar os restantes cem bombardeiros no regresso.

Claro, a defesa antiaérea apareceu… como podia ele descrevê-la nas suas cartas?... como bolas de
algodão preto sujas. Não. Deixaria a poesia para o seu irmão Ray.

– Estamos no ponto inicial – disse Louis pelo intercomunicador.
Walt fez uma volta de trinta graus para iniciar o bombardeamento e olhou para o relógio – 12:29.

Tinham estado debaixo de fogo durante uma boa hora, desde cerca das 03:30, horário da Califórnia.
Estaria Allie a rezar novamente? Seria por isso que ele estava calmo? Algo quente encheu-lhe o peito.
Nunca pensara que ela lhe escreveria tanto quanto escrevia… agora era duas vezes por semana e Walt
igualava-a.

Imensa defesa antiaérea. Nenhuma perto do Flossie. Walt respirou fundo e sentiu-se tonto. Sim, o saco
na sua máscara de oxigénio estava a formar gelo. Apertou-o para quebrar o gelo. Com a temperatura a
quarenta abaixo de zero, os seus dedos estavam duros, mesmo com luvas e o que passava por um
aquecedor na cabina. Mas os artilheiros da cintura, com as janelas abertas, não tinham nada que os
aquecesse.

– Confirmação de oxigénio, Cracker. Tem sido um…
Nuvem preta, com um centro vermelho flamejante… às doze horas em baixo. A dianteira de  Flossie

subiu e os estilhaços atingiram o para-brisas como cascalho. Walt afastou a cabeça num gesto reflexo.
Olhou para trás e baixou a dianteira. As rachas no plexiglas deixavam entrar dardos de ar gelado.

– Fontaine? Ruben?
– Estamos bem – disse Abe. – Temos ventilação nova. A aproximarmo-nos do alvo.
– Eles… eles têm a mira apontada a nós. – Cracker apertou a alavanca de comando.



Walt tinha de o distrair.
– Oxigénio, confere?
– Sim, sim. – Cracker assentiu demasiadas vezes e ligou para todos os postos: engenheiro, rádio, torre,

direita, esquerda, cauda. – Cauda? – repetiu ele.
Não havia resposta de Mario. Walt e Cracker entreolharam-se.
– Wisniewski, vai ver o Apanhador – pediu Cracker ao atirador da direita. Pete teria de rastejar

através do estreito túnel até à torre da cauda e tirar Mario de lá.
– Vou a caminho. Estás contente por termos um paramédico a bordo?
– Claro que estou. – Walt estremeceu com a corrente de ar, como pingentes a espetarem-se-lhe na cara.
Outra descarga de tiros da defesa antiaérea levantou a asa direita, depois a esquerda. Demasiado perto.
– O Pete já chegou ao Apanhador – disse Harry pelo intercomunicador. – Está inconsciente. O Pete pô-

lo numa botija de oxigénio portátil, diz que há de recuperar os sentidos.
– Ótimo. Fica com ele. – O esquadrão da frente largou as suas bombas e saiu da formação. – Ruben, já

tens o alvo?
– Não. A mira do bombardeiro… alguns indicadores ficaram danificados naquela rajada da defesa

antiaérea. Não consigo…
Bum!
Alguma coisa destabilizou a cauda do Flossie. Uma série de explosões abalaram o avião, atirando-o

para baixo e para a direita. O cinto de segurança de Walt cravou-se-lhe nas coxas, o sangue subiu-lhe à
cabeça. Ouviam-se pancadas do lado esquerdo do avião. Walt puxou o manche para trás. Tinha de o
parar, estava a começar a andar em círculos.

– Temos de fazer subir a dianteira.
– Com mais força – disse Cracker.
Os dois homens fixaram os pés e puxaram os controlos, os músculos contraídos. Era mais difícil do que

devia ser. Os lemes de profundidade deviam ter sido atingidos na cauda. O leme também… o avião caiu
para o interior da curva. Walt olhou para o indicador de voo no painel de instrumentos até ele ficar
novamente nivelado. O suor fez com que a sua máscara de oxigénio ficasse mais peganhenta.

– Navegador? Artilheiro? – Cracker percorreu novamente os postos. Estava tudo bem.
Walt sondou o avião. Ainda tinha duas asas e quatro motores, e os manómetros pareciam bem, mas os

lemes de profundidades e o leme de direção danificados fariam do regresso a casa um desafio. Tendo em
conta a destruição na secção da cauda, Mario ficaria feliz por ter apagado. Aquela máscara de oxigénio
cheia de gelo salvara-lhe a vida.

Walt levou o Flossie para a formação. Sentia o pulso contra os auscultadores.
– O que foi isto? – perguntou.
– Um… um Fort – respondeu Al dentro da torre, a sua voz muito baixa. – Um Fort. Levou uma

explosão da defesa antiaérea… no compartimento de bombas.
Walt e Cracker entreolharam-se e abanaram as cabeças. Aquilo explicava a série de explosões. O

avião ainda tinha uma carga total de bombas. Não teria sobrado nada.
O seu rosto ficou frio, ainda mais frio. Um B-17. Perto. À sua esquerda. Atrás dele.
Frank.
– Quem foi?
Silêncio.
– Quem… foi? – perguntou ele, a voz dura.
– Pregador – disse Harry. – Foi… foi o My Eileen.
Como uma pancada no peito, expulsou todo o ar dos seus pulmões.



– Para-quedas! Quantos para-quedas?
– Pregador, não… não houve nenhum.
Walt bateu no manche, fez Flossie abanar.
– Conta os para-quedas!
– Pregador…
– Continua alerta. É uma ordem.
– Walt! – exclamou Harry.
Sentou-se direito. Harry Tuttle nunca o tratava por Walt.
– Walt, não há nada… é impossível alguém ter sobrevivido.
A sua respiração era rápida e superficial. Não podia ser. Frank. Frank, não. Frank, não!
– Novak. – De repente, Cracker parecia alerta e controlado. – As bombas. O bombardeamento do

nosso esquadrão.
Ele pestanejou uma e outra vez. Buracos no para-brisas. A correia do seu microfone da garganta… a

correia estava muito apertada. Frank, não.
– Ruben? Consegues arranjar isso? – perguntou Cracker.
– Não. Só temos de seguir os outros. Vou largar as bombas.
O avião subiu com a perda de peso. Por detrás, JP colocou a mão no ombro de Walt.
– Walt, estás bem?
Ele encheu o peito de ar controlou-se e afastou o Flossie do esquadrão.
– Vou levar-nos para casa.
Não ia pensar. Faria o seu trabalho… mãos firmes no manche, a mente fixa nos instrumentos, na

formação, nos ajustes que tivera de fazer devido aos danos. Aprendera a voar antes de saber conduzir.
Era automático.

Passou sobre a defesa antiaérea, não vacilou quando os caças atacaram, manteve o Flossie em
formação, atravessou o canal da Mancha, fez uma aterragem complicada mas impecável, preencheu
formulários e comunicou os danos. Respondeu a perguntas durante o interrogatório, ouviu a descrição do
fim do My Eileen, permaneceu distante e profissional.

Mas e agora? De regresso à caserna, e depois? Podia sentir os seus homens a observá-lo na viagem de
camião. Louis segurou a porta aberta no abrigo Nissen, olhou com preocupação para Walt, depois por
cima do ombro de Walt para Abe e Cracker.

Walt viu a cena diante dele e parou. Meia dúzia de homens que não reconhecia rodeavam a cama de
Frank e a cama dos três oficiais de operações que tinham acabado de ser designados substitutos na
equipa de Frank. Os estranhos atiravam coisas uns aos outros.

– O que se passa aqui? – perguntou Walt.
Um dos homens encolheu os ombros, um homem alto com um chapéu do pessoal de terra com as abas

viradas para cima.
– Só estamos a limpar. Este companheiro foi-se.
Eles não estavam a limpar… estavam a pilhar.
– Essas coisas não são vossas.
– Só estamos a ajudar.
Abe deu um passo para junto de Walt.
– Só estão a ajudar-se a vocês próprios.
– Ele já não precisa das coisas. – Suspirou e levantou uma moldura de bronze com uma fotografia:

Eileen, três meninos e uma menina.
Algo rebentou dentro de Walt. Ele investiu, arrancou a fotografia das mãos do homem e deu-lhe um



murro.
– Sai!
O ladrão gritou, agarrando-se à boca.
– Sai! – Walt levou a mão novamente atrás e aplicou-lhe outro murro na barriga carnuda. Sentiu-se

bem.
O homem dobrou-se e cuspiu gotas de sangue no chão.
– Ei, tem calma! Estamos a sair, estamos a sair – disse outro companheiro.
Walt preparou-se para aplicar outro soco, mas alguém lhe agarrou o braço.
Abe.
– Pregador! Está tudo bem. Eles estão a sair. Se não o fizerem, apresentaremos queixa.
O ladrão cambaleou em direção à porta.
– Ele é maluco. Maluco.
– O Kilpatrick era o melhor amigo dele. – Cracker chamou-lhes todos os nomes do seu considerável

vocabulário.
Walt, ofegante, livrou-se de Abe. A sua mão direita doía-lhe e inspecionou-a… marcas de dentes.

Estava a sangrar. Na sua mão esquerda… a moldura… fria na sua mão. Eileen, tão bonita, algumas sardas
no rosto. Frank Jr. parecido com a mãe. Sean e Michael a cara chapada do pai. E Kathleen Mary Rose –
demasiado cedo para dizer – apenas um bebé.

Meu Deus, não!
– Toma, tenho uma caixa vazia – disse Abe. – Mais alguém tem caixas?
– Sim, algumas – disse Cracker.
Louis pôs o braço sobre os ombros de Walt.
– Não te preocupes. Nós vamos emalar as coisas para enviar para a mulher dele. As coisas dos outros

homens também.
Walt assentiu, o pescoço rígido, o olhar em Eileen e nas crianças. O que lhes iria acontecer?
Walt sentiu a boca abrir-se, os lábios secos.
– Senta-te. – Louis levou-o até à cama. – Cuidado, olha o teu correio.
Ele sentou-se. Correio? Sim, uma carta, um pacote.
– Já estás a receber prendas de Natal.
Natal? Sim, dali a cinco dias. Oh, não, a família de Frank. Quando iria receber aquele telegrama?
– Sabes que mais? – Louis tinha os dentes mais brancos que Walt alguma vez vira. Tirou a fotografia

da mão de Walt e entregou-a a Abe. – Estás a precisar é de uma prenda.
Uma prenda? O olhar de Walt dirigiu-se para a caixa. Como poderia ele abrir uma prenda naquele

momento?
– Vá lá. Se não o fizeres, faço eu. É da tua namorada. Ela manda comida. – Louis pousou a caixa no

colo de Walt.
As suas mãos estavam pesadas e dormentes, mas abriu a caixa. Tinha de o fazer. Se ficasse ali sentado

e quieto, começaria a pensar. Desembrulhou o papel e encontrou um saco de couro castanho… informal e
masculino.

– Tem alguma coisa lá dentro? – perguntou Louis.
Walt abriu a aba. Partituras… uma data delas. Coisas novas… «When the Lights Go on Again»,

«Serenade in Blue», «Praise the Lord and Pass the Ammunition», «White Christmas». E um bilhete:

Feliz Natal, Walt. Espero que isto vá remediar a falta de partituras. Com o tempo húmido e
chuvoso, achei que o saco podia ser útil para transportar documentos, assim como música.



Talvez a mala seja da mesma cor que o teu blusão de modo a que o Flossie não fique chateado
por haver mais cabedal.

– Que saco formidável – disse Louis.
– Rapariga formidável.
– Mais vale abrires a carta. As notícias de casa vão fazer-te bem.
O pai escrevera aquela à máquina, a Smith-Corona na qual escrevia os seus sermões, com o a

minúsculo preenchido, o T maiúsculo demasiado subido. Walt quase podia ouvir o barulho das teclas e
da campainha, sentir o cheiro a nogueira da secretária no escritório do pai, ver o pai a roer um lápis
enquanto escrevia à máquina. Usava uma máquina de escrever. Porquê o lápis?

Walt sentiu a garganta inchar e fechar-se. Claro que seria bom estar em casa, ouvir a voz do pai, provar
os cozinhados da mãe. A mãe sempre soubera o que ele precisava, deixava-o a ferver, depois ouvia
quando tudo transbordava cá para fora. Quem iria ouvi-lo naquele dia?

Na carta o pai divagava. O pai nunca divagava. Depois Walt chegou ao último parágrafo:

Não há nenhuma boa maneira de dar más notícias. Gostava de te poder dizer pessoalmente,
mas estas não são circunstâncias normais. Acho que o Jim Carlisle foi morto em ação ao largo
de Guadalcanal. Consegues imaginar o impacto que teve na sua mulher e pais, bem como no
seu grupo de amigos. Agora a dor passou o oceano até ti. Gostava de estar contigo, filho. Agora
mais do que nunca estás nas minhas orações.

Um aperto no peito… novamente.
– Não. Não. O Jim, não.
– Hum? – Abe levantou os olhos da caixa que estava a arrumar e olhou para cima.
Walt olhou para o arco de aço canelado sobre a cama, para as fotografias enfiadas nas ranhuras. Ali

estava ele… Jim com aquele estúpido boné de marinheiro por cima do cabelo cortado à escovinha, o
braço por cima do ombro de Helen, o cabelo claro dela atirado para trás ao vento, o bebé Jay-Jay
aninhado nos braços dela, as mãos de Jim a agarrarem um pezinho coberto por uma botinha.

– Jim. Amigo… da minha terra. Guadalcanal. Mor… morto.
– Oh, não – disse Abe. Louis suspirou. Cracker praguejou.
A cabeça de Walt abanava de um lado para o outro. Não conseguia parar.
– O Swan? – perguntou Louis.
– Não, demasiado cheio – disse Cracker. – Conheço um bar na cidade. Só para locais.
– Anda daí. – Louis agarrou Walt pelo cotovelo e obrigou-o a levantar. – Está na hora de te tornares

um homem. Vamos embebedar-te.
– Nem pensar.
– Sim, vamos sim. – Abe empurrou uma caixa para baixo da sua cama. – Nós pagamos. Sem

discussões.
– Nem pensar.
– Tu ouviste o homem. Sem discussões – disse Cracker. – Precisas disso esta noite.
– E amanhã?
Cracker olhou-o fixamente nos olhos azuis como o céu que tinha engolido Frank, o mar que tinha

engolido Jim.
– E amanhã? Devo embebedar-me amanhã e no dia seguinte e no dia seguinte? Isso trará o Frank de

volta? Ou o Jim?



– Claro que não. – Louis pôs-se à frente de Walt e pousou as mãos nos ombros dele. – Mas estás em
choque. Só temos de te ajudar a passar esta noite.

– Obrigado. Obrigado. – Walt voltou para a sua cama e despejou as partituras do saco de Allie. – Mas
não é assim que quero passar esta noite.

– Walt…
– Não. – Agarrou nas folhas, na Bíblia, cartas, tudo o que podia alcançar, e enfiou no saco. – Tenho de

ir.
– Para onde vais?
– Não sei. – Fez-lhes continência, pendurou o saco a tiracolo e saiu pela porta. Pegou na primeira

bicicleta que viu e seguiu para sul, para longe da base, à volta da aldeia. Deu aos pedais, a corrente
guinchou e as memórias invadiram-no.

Jim e Art atrás de Walt e George na escola primária. Eram umas pestes… até terem percebido que Jim
tinha grandes ideias e Art tinha acesso às ferragens. Jim aos doze, a perseguir Helen Jamison na sua
bicicleta até que ela caiu e torceu o tornozelo. Jim aos dezoito anos a perseguir Helen Jamison até que
ela se apaixonou por ele. Frank a sentar Allie no piano de cauda, a amenizar uma situação complicada.
Frank a atirar uma lata de dióxido de carbono para o fogão do abrigo Nissen… a explosão, o pó de
carvão por toda a parte. Frank sempre a rir, a falar, a mexer-se.

Morto! Como podiam estar mortos?
Pedalou com mais força. Os seus olhos viam a estrada com pouca nitidez. A humidade deslizava-lhe

pelas faces e para dentro das orelhas.
Não. Ele não estava a chorar, ou estava? Travou e enxugou o rosto. Tinha de ser do vento. Levantou a

bicicleta e passou para o lado de lá da vedação, saltou por cima dela e embrenhou-se no meio das
árvores.

– Não! – Deu uma pancada num ramo, desviando-o. – Não, meu Deus! Porquê o Frank? Porquê o Jim?
Eles são maridos, pais. Devias ter-me levado. Não eles. Eu! Porquê? Não sou bom o suficiente para ti?

Não era o vento. Eram mesmo lágrimas. Pontapeou uma árvore, caiu no chão e afastou as lágrimas.
Viria tudo cá para fora. Abriu o saco e tirou o papel de carta. Não podia escrever à mãe o que tinha

para dizer. Ela ficaria preocupada. Não podia escrever aos seus companheiros. Tinha de ser duro.
Não, ia escrever a Allie. Ela compreendia-o. Tinha o dom de rezar por ele quando ele precisava. Além

disso, nunca iria voltar a vê-la. Se ela pensasse que ele era louco, não tinha importância!
Escrevia com tanta força que rasgou o papel algumas vezes com a caneta. Não parou para pensar na

censura. Não parou para limpar as lágrimas estúpidas. Não parou quando ouviu os seus próprios soluços.
Não parou até a noite misturar a tinta e o papel num tom cinzento.

Depois Walt rezou. Enfureceu-se, interrogou-se e lamentou-se. Por fim, encontrou a paz… não a paz
como um lago tranquilo, mas a paz como um rio, saltando sobre rochas, a mover-se rapidamente pelas
quedas de água, girando em redemoinhos.

Uma paz autêntica e irregular.
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Riverside
25 de dezembro de 1942

A formalidade do vestido de veludo verde-escuro de Allie exigia uma pedra preciosa e o pingente de
esmeralda era a melhor escolha, mas ela ainda se sentia mal por tirar a cruz que Walt lhe dera. Estendeu
o colar no tabuleiro espelhado na sua cómoda. A mãe usava uma cruz quando ia à igreja e guardava-a na
sua caixa das joias o resto da semana, mas Allie tinha resolvido nunca manter a sua fé… ou a sua cruz…
numa gaveta.

O cheiro do Natal foi ao seu encontro no cimo das escadas… pinheiro, peru assado e tarte de frutos
secos. Muitos legumes compensariam o peru pequeno, mas havia manteiga para espalhar sobre eles. A
manteiga escasseava, mas ela conseguira fazer meia fornada de biscoitos uma semana antes para enviar
para Walt e Frank. Se, ao menos, os tivesse enviado a tempo de chegar antes do Natal.

A mãe desceu as escadas atrás de Allie e o seu vestido de veludo grená brilhava com os seus
movimentos.

– Vamos ver o que o Pai Natal trouxe?
Allie riu-se.
– Mãe, tenho vinte e três anos, não três.
– Não me lembres.
– O que temos aqui? – O pai estava ao fundo das escadas, o seu smoking uma imagem espelhada do

chão de mármore preto e branco. – Vejam só se não são as maiores beldades de Riverside.
Allie tropeçou e agarrou-se ao corrimão. O pai nunca elogiara a sua aparência… elogiava a sua mente,

o seu caráter, o que alcançava, mas nunca a sua aparência.
– Obrigado, querido. – A mãe deu ao pai um beijo rápido na face, a sua voz era calma. Ao incluir Allie

no elogio tinha diminuído a mãe.
Porque havia a mãe de se importar? Todos os dias o pai lhe dizia que ela era bonita, mas Allie tinha

ouvido esse elogio apenas duas vezes na vida e só uma se sentira bonita. Tocou no colar e reprimiu a
deceção quando encontrou a esmeralda.

Baxter estava ali, à espera de a beijar no rosto quando ela entrou na sala de visitas. Custar-lhe-ia muito
dizer que ela estava bem, ou deixar que os seus olhos brilhassem, ou fazer algo para mostrar
reconhecimento? A acusação vil feita por Josie estava-lhe entranhada na mente e tentou expulsá-la.

Ajoelhou-se em frente à árvore. O cheiro a pinheiro evocava memórias de natais e férias de verão no
lago Arrowhead. Ornamentos de vidro pintados à mão cintilavam sob o clarão de pequenas luzes
elétricas que lhe faziam lembrar a linda boneca de porcelana que recebera quando fizera cinco anos, a
requintada casa de bonecas quando fizera oito, os seus primeiros diamantes quando fizera dezasseis. Os
Miller sempre haviam tido celebrações tranquilas, apenas os três até Baxter aparecer.

Baxter. Allie examinou os presentes e viu um presente pequeno e cúbico. Para Mary, de Stanley. Soltou
o ar dos pulmões.

Allie passou os presentes ao pai e a Baxter nas poltronas de couro a condizer que ladeavam a lareira, e
à mãe no sofá que preferia, depois voltou para a sua posição de infância no chão ao lado da árvore.

Rapidamente se viu com uma pilha de livros e discos diante dela. Baxter admirava a pasta bonita que



Allie lhe tinha oferecido. Ela comprara o saco de Walt na mesma loja. Tinham o mesmo tom, o mesmo
cheiro e o mesmo toque que o blusão de Walt e o ar informal certo para um aviador. Talvez tivesse sido
uma prenda demasiado cara, mas ela não conseguira resistir à oportunidade de gastar o dinheiro que tinha
ganho a comprar qualquer coisa para o seu querido amigo.

Faltava apenas um presente para Allie abrir, a caixa de cartão que Walt enviara pelo correio e que
dizia «Não abrir antes do Natal». Desapertou o cordel num dos cantos, abriu a parte superior e removeu
as folhas amarrotadas do Stars and Stripes13.

Encontrou um piano de cauda feito de madeira, não muito maior que a sua mão, pintado de preto, com
pernas elegantes. Uma chave de metal sobressaía por baixo e, quando Allie a girou, o «Para Elise» de
Beethoven começou a tocar. Ao lado da chave, em pequenas letras brancas, lia-se «Para Allie. W.J.N.
‘42».

As letras desfocaram-se à sua frente e ela pestanejou para clarear a visão. Era o presente mais doce
que já recebera: bonito, artesanal, pessoal e ele até conseguira inserir alguma provocação.

– Que bonito – disse a mãe.
– É, não é? – Allie passou o dedo pelo teclado pintado, quase à espera que a mão de Walt passasse

pela dela. – O Walt fez isto sozinho.
– É verdade que envia presentes muito bonitos – disse o pai, num tom um pouco brusco.
Ela olhou para cima. Certamente, ele não estaria a pensar que Walt estava interessado nela a nível

romântico.
– Ele… ele envia coisas bonitas a todos os amigos. – Porque seria que isso a entristecia? Não podia

esperar ser a única beneficiária da sua generosidade.
– Por falar em presentes. – Baxter pousou o cigarro no cinzeiro sobre uma mesa de tampo de mármore.

– Espero que não penses que te negligenciei.
A música da caixa abrandou, esmoreceu e desligou-se na nota final.
– Oh! Não, claro que não. – Era verdade. Ela não abrira nada dele.
– Queria esperar. Guardar o melhor para o fim.
O melhor? Oh, não. A música parou, a frase pairou no ar.
Allie agarrou-se ao piano que tinha no colo, mas tinha de o pôr de lado, tinha de aceitar a caixa de

Baxter. Oh, por favor, meu Deus. Por favor, que sejam brincos novamente. De mola, de furo, não quero
saber.

No entanto, o orgulho no sorriso de Baxter não deixava dúvidas acerca do conteúdo da caixa. A única
surpresa era a opulência do conjunto… quase pomposo.

– Só o melhor para a minha futura mulher.
A respiração dela saiu entrecortada, os olhos cegos pela dança de luz nos numerosos diamantes, os

seus ouvidos surdos às exclamações de alegria dos pais.
Presos. Presos os dois no mesmo jugo.
– Oh, olha, Stanley – disse a mãe, com a voz embargada. – Ela está sem palavras.
Allie olhou a mãe nos olhos e pela primeira encontrou a aprovação que tanto desejara.
Baxter baixou-se em frente de Allie, tirou o anel da caixa, ergueu a mão amolecida dela e colocou-lhe

o anel. Não perguntou. Ela não aceitou. Beijou-a nos lábios. A décima terceira vez, mas ela rejeitou a
superstição.

Estava feito.
A vista de Allie toldou-se. Um casamento sem amor, mas era um sacrifício digno, um sacrifício

necessário. Agora Stanley Miller poderia passar a sua empresa a um homem competente e ainda mantê-la
na família, Mary Miller tinha encontrado um partido apropriado para a sua única filha e J. Baxter Hicks



tinha ganho a generosidade do patrão, a filha do patrão, uma herança, prestígio e respeitabilidade.
Agarrou na caixa de música que estava no chão perto da sua anca direita. O que diria a Walt? Oh,

porque estava ela a pensar em Walt?
Baxter falava.
– … quase pronto. Os soalhos vão ser colocados em breve, o decorador terá a casa pronta em junho.

Queria um casamento em junho, mas terá de ser em julho.
Julho. Sete meses.
– Bem, anda cá, querida – disse a mãe. – Quero ver.
Ela ajoelhou-se e tropeçou, o pé preso no vestido. Os pais riram-se. Aparentemente, pensavam que ela

estava dominada pela felicidade.
Allie foi até ao sofá, onde a mãe lhe pegou na mão.
– Oh, céus. Não é… não é deslumbrante? – Levantou-se e apertou o rosto de Allie entre as mãos. Os

seus olhos verdes, tal como os de Allie, encheram-se de lágrimas.
– Oh, estou tão orgulhosa de ti. E olha para ti, a chorar de alegria.
Uma lágrima fez-lhe cócegas ao pender do queixo de Allie, depois escorreu-lhe pelo pescoço. Ia

chorar ainda mais: grandes soluços que ninguém confundiria com alegria.
– Tenho de ir. Preciso de o mostrar à Cressie.
– Tenho a certeza que mal podes esperar para mostrares às tuas amigas.
Allie libertou-se da mãe e dirigiu-se para a porta.
– Não queres dizer agora, pois não?
– Sim, agora.
– Mas… mas e o jantar?
Allie agarrou-se à ombreira da porta entre a sala de visitas e a entrada, olhou por cima do ombro e

forçou a sua boca a esboçar um sorriso.
– Não posso esperar. Não demoro muito.
Ela sabia que dava nas vistas, sozinha no dia de Natal nas ruas de Riverside, sem agasalho, sem

chapéu, sem mala, o seu vestido formal a bater-lhe nos tornozelos.
Assim que bateu à porta de Cressie, percebera que tinha cometido um erro. Da casa cor de açafrão

vinham sons de muitas vozes. Ela estremeceu e afastou-se, esperando que ninguém a tivesse ouvido bater
à porta.

– Olá?
Allie voltou atrás, um pé no degrau do alpendre.
Uma mulher de quarenta anos espreitou pela porta de tela.
– Posso ajudá-la?
– Peço… peço desculpa. – Allie torceu as mãos, ansiando ter uma mala. – Eu estava… bem, lembrei-

me de aparecer e fazer uma visita a Cress… a Mistress Watts, mas eu não estava… bem, é Natal, claro, e
não quero incomodar, por isso volto mais tarde.

A mulher abriu a porta de rede e semicerrou os olhos. Lágrimas evaporadas faziam cócegas no rosto de
Allie.

– Mãe, tem uma visita!
– Oh, não. Não, a sério, eu volto mais tarde. Amanhã, talvez.
Cressie apareceu à porta e sorriu.
– Allie! Que agradável sur… – Ela também semicerrou os olhos. – Está bem, querida?
A preocupação dela fez com que Allie perdesse a compostura que tinha mantido. O seu peito arfou, um

soluço irrompeu e ela levantou a mão com o anel de diamantes incrustados.



– Allie, Allie. – Cressie enxugou as mãos ao avental, saiu e pegou-lhe na mão. – Oh, céus. Oh, céus, é
um anel caro. Acho que a devia felicitar. – Olhou para Allie com olhos interrogadores.

Ela engoliu em seco e anuiu.
Cressie colocou o braço nos ombros de Allie e guiou-a para um balouço no alpendre. Apesar da

camada cinzenta de poeira, Allie sentou-se.
– Bem, estou estupefacta – disse Cressie.
– Estupe… facta? – As pernas de Allie dobraram-se quando Cressie começou a balouçar.
– Sim. Pensei que ele esperaria até depois da guerra para poder pedir pessoalmente.
– O que quer dizer? – Allie limpou o rosto o melhor que pôde com a mão.
– Precisa de um lenço. – Cressie meteu a mão no bolso do avental e entregou a Allie um lenço branco e

liso. – Estupefacta. O seu jovem parecia um sujeito tão romântico.
Baxter? Romântico? Ela enxugou os olhos e inspirou profundamente, a respiração aos solavancos.
– Esse é um anel caro, mas não vejo porque havia de estar chateada. Não foi romântico enviá-lo pelo

correio.
Allie olhou por cima do lenço.
– Enviá-lo pelo correio? Ele não o enviou pelo correio.
Cressie franziu a testa.
– Como é que o ia comprar em Inglaterra?
– Em Inglaterra! Oh, céus, não. Não, esse é o Walt, o meu amigo Walt. Ele… ele não é meu namorado.

O Baxter é que é.
– Quem é o Baxter?
Outra vez, não. Allie tapou o rosto com o lenço.
– Eu sei… eu sei que falo dele. Eu certifico-me que falo dele. Baxter Hicks. Ele trabalha para o meu

pai.
– Esta agora. – Cressie não falou durante um minuto. – Hmm. Bem, a menina bem disse que o Walt era

apenas um amigo, mas depois não parava de falar acerca de um namorado, então pensei que as coisas
tinham mudado. Hmm. É por isso que às vezes fala como se ele estivesse aqui na cidade. Dois homens
diferentes, são dois homens diferentes. Meteu-se numa bela alhada, Miss Allegra.

– Uma alhada? – Ela pressionou com força os globos oculares até aparecerem luzes douradas.
– Sim. – As correntes do balouço do alpendre rangeram quando Cressie parou o seu movimento. –

Hmm. Confundiu-me quando citou a Primeira Carta de Pedro, porque pensei que o seu jovem era um
irmão em Cristo. Deixe-me ver se entendi. O Walt é crente e o Baxter não é?

– Sim. – Allie ficou tensa à espera de um sermão.
Cressie pôs o balouço a balançar novamente.
– Baxter. Hmm. O que me contou sobre o Baxter? Hmm. Os seus pais gostam muito dele, não gostam?
– Uh-huh. – Teria sido só isso que contara sobre ele?
– Hmm. O Walt é o piloto. Andou à sua procura no táxi do Herb Galloway. Escreve aquelas cartas das

quais está sempre a falar. Não disse que ele era uma das suas pessoas preferidas no mundo?
Allie assentiu e gemeu. Oh, aquilo soava tão mal. Agora Cressie pensava que ela estava apaixonada

por Walt.
– Sim – disse Cressie. – Uma grande alhada.

13 O jornal oficial das Forças Armadas dos Estados Unidos. (N. da T.)
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Thurleigh
7 de janeiro de 1943

– Preparado para levar umas palmatoadas?
Earl Butterfield saiu do escritório do comandante e esfregou o traseiro. Um riso nervoso ribombou

pelo corredor, onde Walt estava com meia dúzia de primeiros pilotos e um copiloto: Cracker.
– És a seguir, Pregador. – Butterfield aproximou-se o suficiente para Walt ver os pelos castanhos do

seu bigode louro. – Cuidado. O Armstrong não é como o Overacker.
Era por isso que Armstrong lá estava. A 4 de janeiro, Ira Eaker, o general comandante da Oitava Força

Aérea, visitara Thurleigh para investigar as grandes perdas e o elevado número de missões abortadas no
306.º Encontrara uma disciplina fraca e um moral baixo e substituíra Overacker pelo coronel Frank
Armstrong, que liderara a primeira missão da Oitava, em agosto.

Walt certificou-se de que o seu blusão estava direito, entrou no gabinete do comandante e fez
continência. Armstrong estava sentado à sua secretária, a cabeça inclinada sobre uma pasta.

– À vontade, tenente Novak.
Ele cruzou as mãos atrás das costas e esperou enquanto o coronel Armstrong lia a ficha. Se pretendia

deixar Walt nervoso, resultou. Mesmo que não tivesse nada na sua ficha que o envergonhasse, sentia-se
como se estivesse novamente no gabinete do diretor da escola por causa da pastilha elástica que colara
no cabelo de Lulu Parker.

O coronel pousou a ficha e levantou um rosto afilado.
– A trinta de dezembro, dezassete dos dezoito bombardeiros deste grupo abortaram a missão.
– Sim, senhor. – E o que continuou foi abatido.
– Não voou naquele dia, tenente.
– Não, senhor. O meu avião sofreu danos graves enquanto sobrevoava Romilly. Ainda está no hangar.
– Nunca abortou uma missão.
– Não, senhor. O sargento Reilly e o resto da minha equipa de terra fizeram um ótimo trabalho.
Armstrong olhou fixamente para Walt. Por detrás daquela pose carrancuda, Walt viu algo de que

gostou: integridade e inteligência.
– Vi os seus desenhos de uma arma montada na dianteira. Como sabe, um armeiro e um soldador neste

grupo implementaram algo semelhante.
– Sim, senhor. Não tem qualquer relação com o meu desenho.
O oficial de comando folheou alguns dos papéis da ficha.
– O seu registo é exemplar e o seu comandante de esquadrão elogiou o seu desempenho. As fotografias

do ataque mostram boa precisão.
– O tenente Ruben é um artilheiro excelente.
Outra vez aquele olhar.
– E o resto da sua equipa?
Walt fez uma pausa. À exceção de um elemento, eles todos eram fantásticos.
– O tenente Fontaine nunca me deixou ficar mal no sistema de navegação, nem o sargento Perkins na

sala de rádio. O sargento Sanchez é um dos homens mais inteligentes e dedicados que conheço… pode



chegar a comandante. Quanto aos meus artilheiros, os seus registos falam por si.
Armstrong recostou-se na cadeira e esperou… pela avaliação de Walt em relação a Cracker, sem

dúvida.
– Bem me parecia. A partir de agora vou fazer mudanças por aqui. Mais trabalho, mais disciplina, e

propor a sua promoção a capitão.
Walt teve de se lembrar a si mesmo de pestanejar. Não estava a levar palmatoadas no traseiro. Estava

a ser promovido.
– Vai ser um ótimo comandante de esquadrão… e em breve.
Comandante de esquadrão? Não só ia ficar ao mesmo nível de Ray e de Jack como ia passar-lhes à

frente. O que diria o pai sobre isso?
– Só há um problema… o registo do tenente Huntington é abissal. Como chegou este homem a piloto

está para além da minha compreensão. Para dizer a verdade, tenho uma carta de protesto formal na pasta
dele de um dos seus instrutores de voo… que interessante, um tal tenente Raymond Novak. Alguma
relação?

– É o meu irmão mais velho, senhor.
– As suas preocupações eram bem fundadas. Sei que você não se vai opor se eu transferir o Huntington

para um trabalho em terra.
Nós voamos em equipa. Walt franziu o sobrolho. Porque regressavam aquelas palavras agora, quando

ele tinha a oportunidade de se livrar do homem que fora uma pedra no seu sapato?
– Senhor, nós voamos em equipa.
– O que quer dizer com isso?
– Nós voamos em equipa, senhor. É isso que digo aos homens quando eles tentam safar-se de um

qualquer exercício. Não posso faltar com a minha palavra agora.
A testa franzida de Armstrong estava cada vez mais vincada.
– Não posso promovê-lo a comandante de esquadrão com um copiloto assim. Não podemos confiar

nele se alguma coisa lhe acontecer.
– Eu compreendo, senhor.
– Admiro a sua lealdade, mas está mal direcionada.
Walt cravou as unhas nas palmas das mãos. Não podia acreditar que tinha de dizer aquilo.
– Eu nunca respeitei o homem, mas ele foi de uma ajuda preciosa sobre Romilly.
– Romilly. Um avião explodiu perto de si naquele dia.
Parecia lixa em cima de uma ferida aberta, mas Walt não deixou transparecer o que quer que fosse.
– Sim, senhor. A Medalha de Mérito de Aviação que recebi… também pertence ao tenente Huntington.

Ele teve de… teve de assumir o controlo por um tempo. Cumpriu o seu dever.
Armstrong olhou para a ficha.
– O capelão escreveu que o piloto do outro avião, o tenente Kilpatrick, era o seu melhor amigo.
– Sim, senhor. Ele deixou mulher e quatro filhos.
– E você? A sua ficha diz que é solteiro. Tem namorada em casa?
Walt parou de respirar. Embora quisesse manter-se consistente, mentir ao seu oficial de comando seria

simplesmente estúpido.
– Ninguém que afete o meu desempenho, senhor. Estou apaixonado por uma rapariga, mas não estamos

comprometidos.

*

Essa era a verdade, não era?



Walt vagueou de regresso à caserna sob um céu cinzento e nublado. Nunca estivera apaixonado antes,
mas também nunca sentira aquilo por nenhuma outra mulher. Quando o dissera em voz alta, afirmara que a
amava, era verdade.

Bestial. Não era bestial? Que fraca imitação de homem era ele. Claro que talvez chegasse a capitão,
mas apaixonara-se por uma mulher que estava comprometida.

Walt abriu de rompante a porta do abrigo Nissen e uma dúzia de homens sobressaltou-se.
Earl Butterfield remexia no fogão a tentar espevitar as brasas para sair algum calor.
– O Pregador acabou de conhecer o Armstrong.
Os outros homens murmuraram a sua compreensão.
– Como correu? – perguntou Louis Fontaine. – Foste chicoteado como o Butterfield?
– Não, correu tudo bem. – Walt desabotoou o blusão do uniforme e pendurou-o no cabide que tinha o

comprimento do abrigo e passava por cima das camas. – Acho que vai fazer algumas mudanças positivas.
Louis suspirou.
– Era de esperar.
Algo macio bateu nas costas de Walt. Olhou para baixo e viu uma meia em forma de bola.
A porta abriu-se e um sargento trouxe uma explosão de ar frio.
– Correio. Fontaine… Granger… Jansen… Novak.
Walt agarrou na carta do seu irmão Jack e sentou-se na ponta da cama, o mais próximo do calor fraco

do fogão que podia. Jack tinha sido transferido para o 94.º Grupo de Bombardeiros no Texas, não longe
de Ray, e os dois podiam visitar-se. O ciúme e as saudades de casa atingiram Walt. Não via Jack há mais
de um ano e Ray havia já nove meses. O grupo de Jack estava na fase final do treino e à espera de ir para
fora em breve. Jack esperava ir para Inglaterra para poder encontrar-se com Walt. Conhecendo Jack
como conhecia, ele também se queria encontrar com algumas inglesas.

Walt suspirou e dobrou a carta. Jack não viria. A Décima Segunda Força Aérea no Norte de África
estava a absorver os novos grupos de bombardeiros… e todos os outros recursos também. A Oitava
Força Aérea ainda continuava com apenas quatro grupos de B-17, dois grupos de B-24 e não tinha
tripulações de substituição suficientes, aviões ou peças sobressalentes.

– Novak. – O sargento ergueu um pacote.
Mesmo do outro lado do abrigo, ele reconheceu a caligrafia de Allie e o seu coração disparou. Quando

abriu a caixa, encontrou biscoitos de gengibre. Não admirava que estivesse apaixonado. Se ao menos ela
não fosse tão doce, tão gentil e uma cozinheira tão boa.

A carta tinha a data de 13 de dezembro:

Ontem aconteceu outra vez. Já não me admiro quando leio acerca de uma missão no dia
seguinte no jornal. Achas que os meus sonhos são uma violação de informação? Disseste que te
sentias honrado, mas estou muito mais honrada por Deus me ter escolhido para tal serviço. Se
as minhas orações te dão força ou paz, sacrificarei algumas horas de sono de bom grado.

Também me sinto honrada por incluir o Frank nas minhas preces. Os censores apagaram a
razão para a sua angústia, mas o Senhor conhece as suas necessidades. Pelo menos, posso
satisfazer o seu pedido de biscoitos.

Walt escondeu a cabeça entre as mãos. Todos os dias, quando pensava que o sofrimento estava prestes
a terminar, algo aparecia e sentia novamente um soco no estômago.

– Então, Pregador, não me digas que recebeste uma carta da Allie a acabar tudo. – Louis inspecionava
um frasco novo daquele molho picante Tabasco de que ele tanto gostava.



A culpa misturava-se com a sua dor. Louis, Abe e JP tinham-se tornado bons amigos e todos eles
acreditavam na sua mentira.

– A Allie enviou biscoitos… para o Frank.
Louis retraiu-se.
– Oh, não.
– Toma. Prova um. – Walt atravessou o corredor e entregou-lhe um biscoito, tirou um para ele e, como

num brinde, tocaram um no outro.
– Ao Frank.
– Ao Frank. Um grande homem.
O abrigo estava em silêncio. Walt levantou-se e distribuiu biscoitos de gengibre. Parecia a comunhão.

Talvez aquilo fosse um sacrilégio, mas pareceu-lhe adequado. Ele comungava para recordar o sacrifício
de Cristo e naquele dia lembrava-se de Frank.

O aperto que Walt sentia na garganta subiu-lhe ao rosto e ameaçou os canais lacrimais, por isso ergueu
o queixo e o seu biscoito bem alto.

– Ao Frank Kilpatrick, um marido e pai dedicado, um ótimo piloto e o meu melhor amigo.
– Ao Kilpatrick – disseram os homens, as vozes roucas.
Louis ergueu o seu biscoito. O seu maxilar mexeu-se para a frente e para trás algumas vezes.
– Ao John Petrovich, mestre das partidas.
– Ao Petrovich.
– Ao Bob Robertson – disse Earl Butterfield impetuosamente, num tom de voz alto. – Um amigo bom e

um talentoso artista cujo trabalho nos inspirou a todos.
– Apoiado!
– Ao Robertson.
E assim os homens continuaram a recordar os seus amigos caídos. Algumas memórias eram solenes,

outras despertavam um riso rouco. Quando fora a última vez que tinham rido juntos?
Walt passou o polegar pela borda do biscoito. Allie não fazia ideia do que um simples presente fizera,

o quanto os ajudara a recordar, a chorar e a cicatrizar a dor.

*

Walt instalou-se na poltrona no clube dos oficiais a ler de novo a história na revista  Time. Eddie
Rickenbacker, ás dos ares da Primeira Guerra Mundial e herói de infância de Walt, estava num Flying
Fortress quando este amarara mal no Pacífico em outubro. Enquanto andavam à deriva numa jangada
durante vinte e quatro dias, a tripulação rezava duas vezes por dia. Certa vez, depois de rezarem por
comida, uma gaivota pousara na cabeça de Rickenbacker. Os homens comeram-na crua.

Walt sorriu. Deus fazia a primeira página.
– Olá, Pregador.
Walt levantou a cabeça. Cracker estava à sua frente com duas garrafas de  Coca-Cola. Estendeu uma a

Walt.
– Obrigado. – Não sabia o que o surpreendia mais… Cracker sentar-se ao lado dele, Cracker a

oferecer-lhe uma Coca-Cola, ou Cracker a beber uma Coca-Cola.
– Estás a reduzir?
– Estou. – Ele colocou os cotovelos em cima dos joelhos e olhou para a garrafa de vidro. – Tens razão.

Não ajuda.
– Hmm. – Walt atirou a revista para a mesa do café. O bronzeado de Cracker tinha-se desvanecido e o



seu cabelo estava sem brilho devido à neblina da Inglaterra. Já não se parecia tanto com uma estrela de
cinema.

Cracker examinou o clube.
– Está uma noite tranquila.
As tripulações que haviam sobrevivido à missão do dia 3 de janeiro tinham aterrado em St. Eval, na

Cornualha, por causa dos danos e estavam ali encalhadas devido ao mau tempo. Os homens restantes
lambiam as feridas que Armstrong tinha infligido.

– Sim. Tranquila. – Walt bebeu um gole e deixou as bolhas efervescer na boca.
– Tinhas razão sobre um monte de coisas.
Walt quase se engasgou com o refrigerante.
– O Armstrong esclareceu-me hoje, chamou-me arrogante e incompetente. Pareceu-me já ter ouvido

essas palavras antes. – Apontou a sua garrafa para Walt. – Ele disse que te devo uma… e não se referia a
Coca-Colas. Contou-me o que fizeste. Não sei porque desististe do comando do esquadrão por mim.

– Nem eu. – Walt ergueu a bebida num brinde a Cracker.
Ele riu-se e as garrafas tilintaram quando bateram uma na outra.
– Ouve, posso ser arrogante e incompetente, mas não sou estúpido. Reconheço uma segunda

oportunidade quando a vejo. Quero ser o piloto excelente que digo ser e estou determinado a conseguir-te
a posição de comandante de esquadrão.

Walt olhou fixamente para os olhos de Cracker. O homem estava a falar a sério. Walt tinha conseguido.
Ganhara o respeito de cada membro da equipa.

– Temos de trabalhar juntos. Estamos a competir desde aquele primeiro dia em Wendover.
– O melhor homem ganhou. – Cracker bebeu um gole e fez uma careta, como se estivesse enojado por

encontrar Coca-Cola e não cerveja.
Walt não podia regozijar-se sobre a sua vitória. A sua tripulação estava desmoralizada e a guerra

parecia não ter um fim à vista. Cruzou o tornozelo sobre o joelho.
– Acho que Deus nos colocou na mesma equipa por uma razão. Tens um jeito com as pessoas que eu

não tenho.
– Talvez. Mas tu tens o respeito da tripulação. Eu perdi-o.
– Então, vamos trabalhar juntos como fizemos em Romilly. Isso por si só deve ajudar ao moral. Podias

fazer outras coisas com os homens, como fizeste em casa.
– Sim. – Cracker bateu com o polegar na garrafa de vidro. – Talvez organizar um jogo de beisebol

contra outra equipa ou talvez futebol.
– Com este tempo, talvez pólo aquático.
Cracker riu-se, depois acenou com a cabeça para a mesa.
– Podemos pelo menos partilhar biscoitos.
Walt sorriu e entregou-lhe a caixa.
– Tira um. São da minha… – A sua mentira continuava a pesar-lhe na consciência. – Da Allie.
– Obrigado. Sabes, foi outra coisa que fizeste bem… encontraste uma boa rapariga e mantiveste-te com

ela. Era o que eu devia ter feito.
Walt colocou uma bolacha de gengibre na boca, na sua boca mentirosa. Frank sabia a verdade. Frank

concordara com a história e fizera-a parecer uma piada. Mas, sem Frank, as mentiras de Walt
devoravam-no por dentro e as suas leituras de provérbios não ajudavam. Naquela manhã lera: «O Senhor
abomina os lábios mentirosos, agradam-lhe, porém, os que dizem a verdade.»

Como podia uma pequena mentira tornar-se tão complicada?
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– A sério, Allie, não deves esconder o teu anel. As pessoas vão pensar que tens vergonha de estar noiva.
– A mãe tocou na mão direita de Allie que se encontrava sobre a esquerda.

– Desculpe, é o hábito. – Esboçou um sorriso tão inconsistente como a sua desculpa. O hábito surgira
devido a muitos olhares dirigidos a um anel demasiado ostensivo para enfermarias de hospitais e para a
Igreja de Groveside.

Inverteu a posição das mãos e olhou pela janela do autocarro perto da laranjeira levada para Riverside
em 1873, a origem da citricultura local, abrigada num parque da esquina da Magnolia com a Arlington.

Se, ao menos, as laranjas frescas pudessem sobreviver à viagem até Walt, em Inglaterra. Mas elas não
iriam reduzir a sua montanha de tristeza. Três dias se tinham passado desde que recebera a sua carta, com
a caligrafia inclinada, o conteúdo enegrecido pela caneta do censor, o papel rasgado e manchado pela
chuva ou… seriam lágrimas?

Frank Kilpatrick estava morto. Apesar da censura, isso era fácil de deduzir. Allie não conseguia
decidir se fora cruel ou bondoso ele ter tomado conhecimento da morte de Jim Carlisle no mesmo dia.
Tudo o que sabia era a dor que sentia por um homem que conhecera uma vez, mas uma vez memorável,
pela sua viúva e filhos e por Walt.

O podre e querido Walt, esmagado pela culpa de sobreviver, enquanto Frank tinha perecido, a culpa
por desejar tal destino à sua própria tripulação, e até culpa por ter escrito aquela carta tão emotiva a
Allie.

O autocarro cruzou a Fourteenth Street, a Magnolia Avenue transformou-se em Market Street e Allie
contemplou a arquitetura da sua amada Riverside. Como poderia ela confortar um homem a milhares de
quilómetros? As suas condolências pareciam vazias e impotentes, assim como as garantias de que
respeitava a sua transparência e se sentia honrada por ele ter escolhido desabafar com ela.

– Allie, Eighth Street. – O tom da mãe dava a entender que já se estava a repetir.
Levantou-se e seguiu a mãe ao descer do autocarro e entrar pela arcada de estilo espanhol ao longo da

Eighth. A mãe abriu a porta da loja de Miss Montclair.
– Querida Mary, como está? – Miss Montclair deslizou, beijou a mãe na face, e segurou as mãos de

Allie.
– Oh, mas que noiva encantadora. Como tem passado, querida? Sentimos realmente a sua falta em Saint

Timothy.
Qual seria a solução certa para aquele dilema? Allie olhou fixamente para Miss Montclair, que, apesar

do seu porte aristocrático, era muito magra e tinha um ar adoentado.
A mãe pousou o saco com o fato numa cadeira estofada.
– Como lhe disse, Agatha, ela tem estado a fazer trabalho voluntário numa igreja para os necessitados.
Igreja para os necessitados? Trabalho voluntário? O olhar de aviso da mãe silenciou a resposta que

Allie se preparava para dar.
– É tão simpática, querida Allie. Nós, que somos abençoados com uma igreja como a de Saint Timothy,

muitas vezes esquecemo-nos daqueles que não são tão afortunados.



Ela prendeu a língua entre os dentes. A congregação de Groveside era de longe mais abençoada, mas
ela tinha de respeitar a necessidade da mãe em manter as aparências.

– Posso ver o que trouxe? – Miss Montclair abriu o saco e tirou o vestido de casamento da mãe. – Que
requintado. Posso desenhar algo mais moderno, mesmo com a escassez de seda. Que generoso da sua
parte deixar-nos alterar o seu vestido. Tome, Allie querida, experimente-o.

Ela entrou na sala de provas e tirou o chapéu verde e o fato.
– Estou entusiasmada com este casamento, Agatha. Sonhei com ele durante cinco anos. Sabe que o

Baxter é já como um filho para nós. A Allie deve ter o vestido mais bonito que alguma vez foi visto em
Riverside, com escassez de seda ou não. Não vou obrigá-la a usar um vestido fora de moda por causa da
minha nostalgia egoísta.

Allie olhou-se ao espelho. Toda a vida vira o retrato sobre a lareira da sala dos pais no dia de
casamento em 1918. Agora, ela usava o vestido. Seria transformado e tiraria a sua fotografia com Baxter
a 3 de julho e iria ver o seu retrato sobre a lareira para o resto da vida.

Náuseas revolveram-lhe o estômago. Deixou-se cair no banquinho e encostou o rosto à parede fria até
o estômago se acalmar. Passara toda a vida a tentar ter a aprovação da mãe. Agora que a tinha, porque
não a satisfazia?

Meu Deus, por favor ajuda-me. Ouviste a minha mãe, como está feliz. A Tua Palavra diz-me para
honrar os meus pais.

Conseguia ver Walt entre os morangueiro debaixo do sol de verão, com a cabeça voltada para a quinta
dos avós, de mão estendida para ajudar Allie a levantar-se. Claro que temos de honrar os nossos pais,
mas temos de honrar Deus em primeiro lugar.

– Allie, já estás pronta? – chamou a mãe.
Levantou-se e respirou profundamente para se acalmar.
– Sim, estou pronta.
A mãe e Miss Montclair aproximaram-se com fita métrica e alfinetes.
– Essa gola grande tem de sair.
– Sim, e vou reduzir o corpete. Talvez um decote princesa.
– Seria bonito. E as mangas?
– Encurte-as, dê-lhes volume. A saia será a parte mais difícil.
– Demasiado estreita.
– Sim, mas tenho muita renda em stoque. Vou fazer alguns acrescentos e ficará muito moderno.
Allie subia e descia do estrado, levantava e baixava os braços, virava-se e ficava parada, tudo ao

mesmo tempo que evitava o espelho.
– Está um pouco triste para uma noiva – sussurrou Miss Montclair.
Allie não olhou para os olhos da mãe.
– Uma pessoa conhecida dela foi morta em França – sussurrou a mãe em resposta. – Está a ser muito

difícil para ela.
– Bem, por hoje é tudo. – Miss Montclair pousou a mão no ombro de Allie. – Sim, estes são tempos

difíceis, querida.
Allie nunca se tinha apercebido da bondade nos olhos cinzentos de Miss Montclair e escondeu-se no

gabinete de provas antes de as lágrimas começarem a sulcar-lhe o rosto. Tempos difíceis? Sim, para
Walt e para Eileen Kilpatrick e Helen Carlisle. Mas Allie era apenas afetada indiretamente.

Ora, tinha um casamento a aproximar-se. Devia estar a comemorar. Então, porque não tinha ainda
contado a Betty? Porque não havia ainda contado a Walt? Já tinha uma data marcada em St. Timothy, um
salão reservado no Mission Inn e o vestido de casamento da mãe prestes a ser cortado em pedaços.



Estava na hora de contar a todos.

*

– Pobre Agatha – disse a mãe com um suspiro, enquanto passeavam por Orange Street.
Allie desviou o olhar para a velha estação dos correios que era utilizada pela Quarta Força Aérea,

encarregada da defesa do Sudoeste dos Estados Unidos. Um capitão de uniforme desceu a passos largos
o edifício de arquitetura renascentista italiana e fez continências às senhoras. Talvez a sua atenção
distraísse a mãe de uma história que Allie tinha ouvido muitas vezes.

– Boa tarde – disseram mãe e filha em uníssono. Allie murmurou uma prece rápida por Walt, como
fazia sempre que via um homem de verde-azeitona.

A mãe suspirou novamente.
– A pobre Agatha nunca foi bonita. Acabara de sair da escola quando nos mudámos para Riverside

depois do casamento e, mesmo naquela altura, ela não era bonita.
Allie atravessou Orange Street e encolheu-se com o tom da mãe, que sugeria que a fealdade era um

defeito de caráter.
– Sei que podias ter refeito o vestido, mas gosto de dar trabalho à pobre Agatha sempre que posso. É

triste ver o que lhe está a acontecer.
Allie esperou na esquina para atravessar Seventh Street. Havia poucos carros nas ruas da cidade, tendo

em conta que a circulação que não era fundamental estava proibida, não tinham sido produzidos carros
novos desde janeiro de 1942 e não havia pneus. Talvez, quando chegassem a Mission Inn para almoçar, a
mãe se esquecesse de terminar a história.

– Tão triste. Ela estava tão bem depois de os pais morrerem por causa da epidemia de gripe. Se não se
tivesse apaixonado por aquele vigarista em mil novecentos e vinte e cinco... Hum, ou será que foi em
vinte e seis? Não, não, em vinte e cinco.

Allie murmurou qualquer coisa para ajudar a mãe a ignorar o obstáculo do pormenor trivial.
– Não, foi em vinte e sete. Ainda não posso acreditar como uma mulher brilhante como a Agatha

Montclair deixou um malandro convencê-la a vender a empresa do pai… a empresa do seu próprio pai…
e aplicar todo o dinheiro em ações.

Allie concentrou-se no marco histórico de Riverside do outro lado da rua. O Mission Inn ocupava um
quarteirão inteiro com edifícios de estilo colonial hispânico e telhados de telha que glorificavam os dias
dos espanhóis na Califórnia.

– Eu tirei logo a pinta do homem – concluiu a mãe. – Um daqueles grosseirões que escolhem mulheres
simples com posses.

Mulheres simples com posses… como Allie. Finalmente, puderam atravessar a rua e passear sob a
arcada coberta por videiras ao longo da Seventh.

– Depois, em vinte e nove, o mercado bolsista caiu e ela ficou sem ações e sem dinheiro. Com a sua
aparência, não conseguia encontrar marido, certamente não da idade dela. Pelo menos, encontrou uma
vaga para costureira e acabou por comprar a sua própria loja. Ainda assim, tão triste.

Allie suspirou de alívio com o final familiar da história. Olhou por um dos arcos na arcada, por sobre
Seventh Street, para a câmara municipal com a sua torre quadrada e palmeiras.

– Se ao menos ela tivesse dado ouvidos à família.
Allie virou-se para a mãe. Não era assim que a história acabava.
– À família?
A mãe ajeitou dentro do chapéu azul-escuro um caracol louro.
– Acho que nunca te contei esta parte. É um pouco escabrosa e não queria influenciar a tua opinião



sobre Miss Montclair quando eras mais nova.
Allie ergueu as sobrancelhas.
– Mas agora que sou mais velha…
– Agora tens idade suficiente para não repetir histórias. – A mãe cumprimentou uma senhora do círculo

de leitura de St. Timothy, a fação do chá da tarde. – Se, ao menos, a Agatha tivesse dado ouvidos à
família e tivesse mantido o noivado...

– O noivado?
– Quando a conheci, ela estava noiva de um excelente homem, Herman Carrington.
– Da Citrus Carrington Company?
– Esse mesmo. Era uma união esplêndida… os pomares de citrinos dele e a empresa de embalamento

de citrinos dela. Os avós dela tomaram conta do negócio após a morte dos pais e Mister Carrington
concordou com o casamento, embora fosse um homem bastante bonito.

Outra mulher comum num casamento combinado.
– O que aconteceu?
– A Agatha sempre foi teimosa. Insistia que ele não a amava e ele… – A mãe aproximou-se e baixou a

voz. – Bem, que ele a iria trair. Não é uma acusação vergonhosa?
Allie engoliu em seco.
– Sim. Sim, é. – Tão vergonhosa como a acusação de Josie.
A mãe levantou o queixo e sacudiu os cabelos ondeados.
– Eu disse-lhe que era tola. Com a sua aparência, não se podia dar ao luxo de ser exigente. E devia

certamente ter tido o bom senso de seguir os conselhos da família.
Allie descolou a língua do céu da boca.
– Certamente.
– Sempre tive receio que... – A mãe pestanejou e depois esboçou um sorriso a Allie. – Bem, estou feliz

por teres o Baxter e tu tens muito mais cabeça do que a Agatha.
Allie mal podia respirar quando atravessou o pátio do Mission Inn, com a sua vegetação exuberante e

flores coloridas. Percebia o paralelismo tão claramente como a mãe, viu as lições contidas na história de
Miss Montclair.

Então porque sentia ela que Deus lhe apontava uma direção diferente?
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27 de janeiro de 1943

Walt desceu do comboio e pisou solo americano sob o sol da Califórnia e a brisa do Delta. Os pais
acenaram-lhe da plataforma, assim como Ray e Jack, os avós Novak, George e Betty, Jim e Helen. Walt
semicerrou os olhos. Onde estava ela?

Bolas, o sol estava quente! Olhou para baixo. Não era de admirar que estivesse a assar… tinha vestido
o seu equipamento completo de grande altitude, com o colete salva-vidas e o para-quedas.

Walt observou a multidão. Todos aqueles que conhecia estavam ali… todo o clã Kilpatrick, Art,
Dorothy, Eddie Nakamura, da universidade. Mas onde estava Allie?

Lá estava ela, mesmo ao fundo. Ele abriu caminho pelo meio da multidão, abraçou-a e fê-la rodopiar.
Não era isso que significava voltar para casa… fazer rodopiar a rapariga que se ama?

– Oh, Walter querido. – Ela tirou-lhe o capacete de voo e enfiou os dedos nos seus cabelos
encaracolados. – Não amo o Baxter. Amo-te a ti!

Mesmo com o sol a queimar-lhe as maçãs do rosto, sorriu. Era aquilo que significava regressar a
casa… beijar a rapariga que se amava. Debruçou-se para os seus lindos lábios.

– Okay, cabeçudos, toca a levantar.
Walt abriu um olho. Tinha uma mão debaixo da almofada fina, a outra enterrada no seu próprio cabelo.

Não podiam tê-lo acordado num momento pior.
O sargento avançou pelo meio das camas, sacudindo ombros e batendo em traseiros.
– Há missão hoje, seus trastes. Toca a acordar. – O sargento tinha prazer naquela tarefa. Quando mais

podia insultar e abusar de oficiais?
Walt olhou para o relógio de pulso. Três horas? Pressionou o vidro fresco contra a sua face. Sim,

estava a arder novamente. Todos os seus cobertores tinham sido atirados para trás, apesar de a
respiração se condensar à sua frente. Antes que o sargento pudesse bater-lhe nos pés descalços, Walt
pousou-os no chão gelado de cimento e empurrou para o lado um pedaço de lama seca. Todos os
músculos lhe doíam, desde os dedos das mãos aos dos pés.

Enfiou algumas aspirinas na boca, fez uma careta por causa do sabor amargo e engoliu. A aspirina iria
tirar-lhe a febre antes da reunião e, se conseguisse controlar a tosse, conseguiria passar pelo médico.

Não podia ir para casa antes de a guerra acabar e a guerra não podia ser ganha a curar uma constipação
na cama. Que pena o seu regresso a casa não ser nada parecido com o seu sonho. Frank e Jim tinham
morrido, Eddie Nakamura estava preso num acampamento no deserto e Allie não estaria lá. Não, ela
passava os dedos pelo cabelo de Baxter, se ele se deixasse despentear.

Walt tossiu e gemeu com a dor que sentiu no peito. Aquela era nova.
– Essa constipação é forte. – Louis tinha rugas na cara da fronha da almofada.
– Não é assim tão má. – Levantou-se e fechou os olhos contra uma onda de tontura e culpa. Todos os

dias Deus fazia com que fosse mais difícil contar mentiras. – Não, é forte, mas eu ultrapasso isto.
A aspirina funcionou, um pouco de chá quente com o pequeno-almoço atenuou a expetoração e as

instruções deitavam por terra quaisquer receios. Quando o coronel Armstrong puxou para trás o pano azul
à frente da sala, os homens ficaram loucos.

A Alemanha. Pela primeira vez, a Oitava iria atingir a terra do inimigo e o 306.º tinha a honra de



chefiar a força militar, com o coronel Armstrong no avião principal. Os homens do 306.º seriam os
primeiros americanos a bombardear a Alemanha nazi. A linha vermelha no mapa rodeava o continente,
passava sobre o mar do Norte e ia até aos estaleiros de Vegesack, sendo o alvo secundário os estaleiros
e as docas em Wilhelmshaven.

Nenhuma constipação iria impedir Walt de participar naquela missão histórica. Aquela era uma
história para contar aos filhos ou, mais provavelmente, aos sobrinhos.

*

– Dá-nos um pouco de leite, Floss. – Cracker afagou a vaca na dianteira do avião.
O resto da tripulação seguiu-o, rindo e apertando o equipamento.
– Vai ser um voo como a ronda do leiteiro.
– Nós amamos-te, Floss.
– Dá um pouco de leite ao papá.
Walt sorriu, embora até os seus lábios doessem. O moral nunca estivera mais alto, graças a Armstrong.

Claro que, no início, os homens tinham reclamado da disciplina rigorosa e treino, mas voavam melhor e
sabiam disso.

– Okay, pessoal. – Cracker bateu palmas. – Alemanha. Hoje vamos lançar bombas mesmo na cara do
Führer. Ruben, já introduziste as coordenadas?

Abe sorriu.
– Fiz pontaria ao bigode dele.
– Vamos fazê-lo explodir. – O rosto de Cracker iluminou-se com o brilho de outrora. – Ultimamente,

temos tido umas boas viagens e, hoje, não será diferente com o nosso capitão ao leme.
Capitão – soava mesmo bem, tão bem como as duplas barras de prata nos seus ombros, mas não tão

bem como a sensação de ter uma equipa unida. Nunca vira um homem trabalhar tanto como Cracker nas
últimas semanas. Quando não estavam a voar numa missão de combate ou de treino, estudava o manual do
B-17 e acumulava horas no simulador de voo. Tal como Walt suspeitava, quando os homens viram os
seus pilotos trabalharem juntos, reagruparam-se.

– Qual é a Escritura de hoje, Pregador? – Bill Perkins enfiou o seu colete salva-vidas amarelo pela
cabeça.

Walt enfiou a mão no bolso do seu uniforme verde-azeitona… estojo de fuga, um frasco de aspirinas,
um papel com o Salmo 91. Já o tinha lido antes, mas ninguém se cansava das promessas de proteção do
Senhor.

Ficou a observar os homens a entrar no avião, tossiu e encostou-se à fuselagem, a mão sobre as grandes
letras azuis de identificação do esquadrão. Meu Deus, por favor, dá-me forças. Eu não posso privar os
homens… nem a mim próprio… desta missão.

E que longa missão… a mais longa que a Oitava tinha realizado até ao momento, eram quinhentos
quilómetros até ao alvo. Pelo menos, os alemães seriam apanhados de surpresa. Disparavam muito contra
os aviões, mas tinham fraca pontaria e, comparados com os combatentes em França, não sabiam o que
estavam a fazer.

Quando o 306.º chegou a Vegesack, as nuvens sólidas impediram-nos de bombardear, por isso
viraram-se para o alvo secundário em Wilhelmshaven, onde cinquenta e cinco B-17 largaram as suas
bombas a vinte e cinco mil pés por um buraco dentro das nuvens.

No voo de regresso, o efeito da aspirina passou e Walt começou a sentir arrepios. Enfiou duas
aspirinas por dentro da máscara de oxigénio e engoliu-as a seco.

Não ajudou. Os arrepios tornaram-se tremuras. A tosse espremia-lhe os pulmões e tinha de tirar a



máscara de vez em quando para limpar da boca e o muco castanho que escorria do nariz.
Ainda bem que voara quase toda a vida. Ainda bem que finalmente podia confiar em Cracker. Juntos

mantiveram o Flossie na formação de «caixa de combate», que tinha sido desenvolvida pelo 305.º Grupo
de Bombardeiros e recentemente adotado por toda a Oitava Força Aérea. Cada grupo voava numa
formação apertada e escalonada para maximizar o poder defensivo.

A costa inglesa tinha bom aspeto. Walt quase podia sentir a almofada sob a cabeça, os cobertores
pesados por cima do seu corpo congelado. Flossie aterrou ileso e todos os outros dezasseis aviões do
306.º regressaram com apenas pequenos danos. Outra missão fácil.

Meia dúzia de repórteres saudaram Flossie’s Fort . A tripulação aplaudiu e posou para as câmaras e
Harry e Mario içaram Walt nos ombros. Ele olhou para baixo, o chão desfocado, e fechou os olhos com a
tontura.

– Olá, capitão. Como correu?
Walt abriu os olhos. Um homem com um fato castanho andava à volta dele com uma câmara de filmar.

E se ele aparecesse no noticiário e Allie o visse? Ou a família? Tinha de aparentar um ar mais saudável
do que sentia. Sorriu.

– Mostrámos ao Hitler realmente que não se deve meter com os Estados Unidos.
Os homens assobiaram e gritaram e a câmara voltou-se para Cracker. Sim, ele ficaria bem no filme.
JP tirou o para-quedas dos ombros.
– Não seria espetacular se aparecêssemos no noticiário?
– A tua namorada ia gostar, Pregador. – Mario deu um encontrão a Walt quando ele e Harry se

dirigiram para o camião. – Ver a tua carantonha no ecrã.
Walt riu-se, o que originou outro ataque de tosse. Pelo menos, a tosse impedia-o de dizer mais

mentiras. Não podia mentir mais. Doía-lhe mais do que o peito. Allie diria que o silêncio era uma
solução verdadeira, mas seria mesmo? Seria verdadeiro quando perpetuava uma mentira?

Os homens pousaram-no no chão e ele cambaleou em direção ao camião de duas toneladas e meia. O
que queres que faça, meu Deus? Dizer-lhes que lhes menti desde o início? Perder o seu respeito, esta
união? Não posso fazer isso.

Abe estendeu a mão para ajudar Walt a subir para o camião.
– A tua tosse está muito pior.
Ele subiu, envergonhado por precisar de ajuda, por os seus joelhos cederem quando se sentou, por

tossir para o lenço e por os homens o observarem.
– Vou falar com o motorista – disse Abe. – Passamos primeiro pelo hospital. O meu pai é médico e sei

o que a expetoração com cor de ferrugem quer dizer.
Walt também sabia. Tivera pneumonia com oito anos. Só que daquela vez sentia-se pior.
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Riverside
28 de janeiro de 1943

– Olhe o ferro velho que consegui, Miss Miller. – Ricky Weber despejou o conteúdo do seu carrinho
vermelho na relva irregular de Groveside, onde o círculo de leitura selecionava a recolha do bairro.

– Oh, céus. – Allie ajoelhou-se e vasculhou as latas, ferramentas, utensílios de cozinha e o que parecia
um para-choques de um carro.

– Acho que vou andando. – Ricky pousou o carrinho, endireitou os ombros pequenos e afastou-se.
– Ricky, o teu carrinho.
– Não, Miss Miller. Isso é mais metal que pode ser usado para o esforço de guerra.
Ela sentiu um aperto no coração ao ouvir a voz trémula do menino. Os Weber não tinham dinheiro para

outro carrinho e não se produziam brinquedos de metal ou peças de borracha. Ricky não teria um carrinho
para ajudar na recolha de metal seguinte.

Ela pôs-se de pé.
– Ricky, espera. Vem cá.
Ele deitou-lhe um olhar intrigado e regressou.
Allie pegou no carrinho e aproximou-o do rapaz.
– O carrinho já faz parte do esforço de guerra.
– Já?
– É claro. Olha só quanto ferro velho colecionaste. Este carrinho é tão importante como um jipe ou um

B-17.
O sorriso dele revelou novos dentes da frente rodeados por falhas.
– Tem a certeza?
– Tenho a certeza. Leva o teu carrinho, soldado, e traz-me mais ferro velho. – Fez-lhe o que esperava

ter sido uma continência decente.
– Sim, senhor… senhora. – Ricky partiu a correr, com o carrinho a fazer barulho atrás dele.
Allie sorriu e ajoelhou-se para classificar o que juntara. Uma criança devia ter a possibilidade de

manter o seu brinquedo favorito. A guerra já causara perdas suficientes.
Cressie apareceu e pousou um caixote de madeira.
– Lata neste caixote. Só lata.
– Uau. Olhe para isto tudo. – Daisy agachou-se ao lado de Cressie.
– Graças ao Ricky e ao seu carrinho de confiança. – Allie atirou latas para a caixa, bem como uma lata

de biscoitos, o que a fez lembrar que abdicara de comer biscoitos na Quaresma do ano anterior.
– O que vais abdicar de comer na Quaresma? – perguntou Allie.
– Eu costumo abdicar de comer doces, mas com o racionamento, não é difícil. A única coisa que posso

pensar em abdicar é ir cinema, mas isso parece-me demasiado. Não ia aguentar perder os noticiários.
A única resposta foi o sussurro perfumado das folhas de eucalipto e a batida do metal. Allie franziu o

sobrolho e reajustou o lenço de seda em torno do cabelo. Devia ter demonstrado a imaturidade da sua fé.
– Talvez eu devesse abdicar de ir ao cinema. Não é essa a razão da Quaresma? Abdicar de algo

querido? – Mas como podia ela? Nunca vira Walt, mas ver as Fortalezas Voadoras aterrarem com quatro



hélices circulares num borrão, ver os homens agrupados com o seu equipamento de voo, alegres e
vitoriosos… essas imagens tranquilizavam-na.

– Vai abdicar do quê na Quaresma, Cressie?
– De nada.
– Eu também não. – Daisy mastigou a pastilha e fez um balão.
Allie sorriu e estendeu a mão para o rebentar.
– Talvez devesses abdicar de pastilha elástica.
Daisy enfiou para dentro da boca os pedaços de pastilha.
– Sinceramente, de que serve?
Pela primeira vez, Allie encontrava-se no papel de professora.
– Ao abdicarmos de uma coisa que gostamos de fazer, mostramos união com Jesus no seu sacrifício.
– Abdicar de pastilha elástica? Parece um disparate. Se Deus quisesse que eu abdicasse de alguma

coisa, quereria que abdicasse para sempre, não apenas durante quarenta dias.
Allie olhou fixamente para Daisy, cujo cabelo castanho estava amarrado com um lenço de bolinhas

vermelhas, deixando a poupa à frente.
– Nunca tinha pensado nisso antes. Mas… mas o sacrifício agrada a Deus. A Bíblia diz-nos para

oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
– Miss Allegra! – exclamou Cressie. – Ocupada novamente com a sua memória. Que bom para si. Que

bom para si. E tem razão. Fazer a vontade de Deus muitas vezes significa sacrifício.
Daisy juntou as mãos e olhou para o céu.
– A pastilha elástica não, meu Deus. A pastilha elástica, não.
Allie sorriu e acrescentou uma lata ao caixote.
– Que disparate, não é? – questionou. – Desistir de luxos. Faz-nos sentir sagrados sem o sermos.
Cressie levantou-se e arrastou outro caixote.
– Às vezes fazemos isso, amor. Às vezes escolhemos os nossos sacrifícios.
– Escolhemos os nossos sacrifícios? – Allie olhou para o anel de diamante, tão pesado na sua mão.
– Claro. Achamos que estamos a fazer algo para agradar a Deus, mas no fundo estamos apenas a

agradar a nós próprios.
– Ooh! Rei Saul e os Amalecitas. – Daisy acenou para Allie. – Acabei de ensinar isso na catequese.
– Refresca-me a memória – disse Cressie.
Daisy deixou cair uma frigideira no caixote.
– Sabe, o Senhor disse ao rei Saul para matar os Amalecitas todos, e os animais também. Mas o rei

Saul ficou com os melhores animais, disse que queria oferecê-los como sacrifício ao Senhor. Mas acabou
por lhe desobedecer. Deus ficou furioso… Samuel também. Samuel disse ao rei: «Porventura, o Senhor
se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à Sua palavra? A obediência vale
mais do que os sacrifícios e a submissão mais do que a gordura dos carneiros.» Foi esse o versículo que
as crianças tiveram de memorizar esta semana. Não é um bom versículo? – perguntou com um estalido da
pastilha elástica.

– Sim. – Allie passou os dedos sobre a borda do caixote. A luz do Sol refletida nos diamantes cegou-
lhe os olhos enquanto as palavras lhe perfuravam a alma. – «A obediência vale mais do que os
sacrifícios», sussurrou.

*

Seria ela como o rei Saul?
Allie desceu por Eighth Street naquela tarde, a carteira enfiada na manga do fato de lã castanha.



Estarei eu a oferecer este sacrifício, Senhor, para levar Baxter até à Tua presença? Ou será por mim,
para obter a aprovação dos meus pais?

Oh, meu Deus, não podes querer que eu rompa o meu noivado.  Sorriu e acenou a uma senhora que
trabalhava na mercearia, enquanto um arrepio lhe correu pelos braços acima.

Se ela rompesse o noivado…
O arrepio percorreu-lhe todo o corpo. Os seus pais ficariam destroçados por terem criado uma filha

infiel e desrespeitadora. Oh, a vergonha, o escândalo, como todos falariam disso. Os boatos dissecariam
o pobre Baxter. Aquela terrível Josie sentir-se-ia vingada. E o que iria acontecer ao pai e a Baxter? Eram
colegas de trabalho, amigos chegados, quase família. Iria o seu relacionamento mudar ou ser destruído?

E todas as maçadas de um noivado rompido. A casa de Baxter cada vez mais perto de estar concluída,
construída a pensar em Allie, com uma sala de música e uma sala de costura. E o casamento… a igreja
estava reservada, os convites encomendados e o precioso vestido de noiva da mãe estava em pedaços.

O vestido de noiva…
Ela devia ir a caminho da modista. Parou e olhou em volta à luz do sol de inverno. Ficou parada na

esquina da Eighth Street com a Lime. A loja de Miss Montclair tinha ficado para trás entre Orange e
Lemon Street. Miss Montclair…

Miss Montclair rompera o noivado e as pessoas ainda falavam nisso mais de vinte anos depois.
Allie suspirou e voltou para trás. Miss Montclair saudou-a à porta.
– Ah, aí está você, querida Allie. Eu vi-a passar. As noivas têm a tendência para serem criaturas

distraídas. Bem, venha comigo. Tenho tudo preparado para si. – Indicou a Allie uma cadeira numa mesa
comprida com pilhas de vários tipos de renda.

Miss Montclair usava um vestido de malha de mangas compridas cor de carvão, que realçava os seus
olhos cinzentos invulgares e as madeixas grisalhas no cabelo preto, usado apanhado com uma fita.
Espalhou esboços de vestidos de casamento à frente de Allie, cada um mais elegante e distinto que o
outro, e Allie apontou para o do meio, porque estava no meio. Depois Miss Montclair aproximou vários
tipos de renda do vestido de casamento da mãe diante de um manequim e descreveu os méritos de cada
um, e Allie escolheu o primeiro, porque estava em primeiro lugar.

– Céus, decidiu depressa. – Miss Montclair enrolou um pedaço de renda delicada de Chantilly. –
Geralmente, as senhoras recém-comprometidas são tão inconstantes.

– Eu nunca fui muito de inconstâncias. – Ela estudou o esboço escolhido… as mangas curtas e de
balão, a cintura justa, a saia com cascatas de seda e renda.

– Miss Montclair, sente-se feliz?
– Como?
– Des… Desculpe. – Allie baixou-se para agarrar na carteira e ocultar o rubor que lhe subiu ao rosto. –

Foi uma pergunta pessoal e que não me diz respeito.
Miss Montclair riu-se e Allie olhou para ela. Miss Montclair encostara-se à ponta da mesa, inclinou-se

para a frente sobre as mãos e cruzou as pernas… como Katharine Hepburn.
– A sua querida mãe nunca me compreendeu. Então, qual é a sua pergunta? Se sou feliz com a minha

trágica pobreza? Ou se sou feliz como uma velha e patética solteirona?
– Como uma soltei… quero dizer… – As maçãs do rosto de Allie inflamaram-se.
– Sei o que quer dizer. Sim, sou feliz, apesar do que a sociedade de Riverside diz. Quanto à minha

pobreza, nunca quis dirigir uma fábrica de embalamento de citrinos. Talvez me devesse arrepender de
aplicar o meu dinheiro em ações, mas, se não o tivesse feito, nunca teria ganhado isto.

Ela estendeu os braços e os seus olhos brilhavam como um diamante polido.
– Nunca teria descoberto o meu talento para a costura e design, o meu jeito para os negócios, a minha



aptidão para realizar sonhos. E certamente não seria feliz se me tivesse casado com o homem que a minha
família me escolheu.

Allie examinou o rosto dela. Não fingia que era corajosa, a sua felicidade era genuína.
– Porque não, pergunta você? – Miss Montclair lançou-lhe um olhar divertido. – Consegue imaginar

algo mais miserável que viver com um homem que não se ama?
Allie tentou engolir, mas a sua língua parecia uma laje de cimento.
– Oh, não estou a falar do amor tonto e romântico. Céus, é divertido, mas não a vai sustentar. Não,

neste negócio observa-se e aprende-se. Os bons casamentos baseiam-se no amor profundo que advém do
respeito e da amizade.

Respeito? Amizade? Embora ela respeitasse Baxter, nunca o considerara um amigo.
– Vai casar com o seu melhor amigo? – Olhos de águia perscrutaram-na.
O seu melhor amigo? Quem era o seu melhor amigo? Definitivamente não Baxter. Betty fora a sua

melhor amiga durante mais de quatro anos, mas agora só se correspondiam por carta.
As cartas. A boca de Allie ficou seca como o rio de Santa Ana no verão. Quais eram as cartas por que

mais ansiava? Em quem pensava em primeiro lugar quando tinha uma história para contar? Quem a
compreendia melhor? Com quem partilhava respeito e amizade?

– Talvez… – Os dedos de Miss Montclair pousaram na manga do vestido da mãe. – Talvez seja melhor
eu esperar antes de fazer mais alterações.

Mas Allie só conseguia ouvir a voz da mãe ali, cheia de alegria e aprovação: «Estou tão contente com
o casamento, Agatha. Sonhei com ele durante cinco anos.»

– Não. – Allie levantou-se de repente, arrastando a cadeira para trás. – Não. Avance com isso.
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Segundo Hospital de Evacuação do Exército;
Diddington, Huntingdonshire
29 de janeiro de 1943

Ele devia ter parado depois da segunda carta.
A tosse de Walt reverberava nas paredes do abrigo Nissen que servia de enfermaria.
– Quer mais xarope para a tosse, capitão Novak?
Ele levantou a cabeça da almofada. A tenente Doherty sorria-lhe. A beleza da enfermeira levara

metade dos homens da enfermaria a convidá-la para sair nos dois dias que ele ali tinha estado.
– Não, obrigado – respondeu com dificuldade. Nenhum medicamento podia fazê-lo sentir-se melhor.

Deixou a cabeça cair na almofada e olhou fixamente para as três cartas no colchão ao lado dele.
A primeira carta tinha sido ótima. George e Betty Anello estavam à espera de um bebé em junho. Pelo

menos, aquela criança nunca perderia um pai na guerra como acontecera com os Kilpatrick.
A segunda carta também tinha sido ótima. Ele temera a resposta de Allie à sua carta louca no dia que

Frank morrera, mas porque tinha ele duvidado dela? Ela compreendia-o. Ela compreendia sempre. Fizera
o luto com ele, confortara-o e até o encorajara a desabafar novamente.

Depois lera a terceira carta. Julho… Allie ia casar em julho. Devia alegrar-se por ela. Era isso que um
amigo faria. Era o que ela faria por ele. Mas não, a dor no seu peito piorou, ardendo de tanto tossir,
pesada com o catarro, e agora sentia também uma dor estúpida no coração.

A tenente Doherty aproximou-se da cama de Walt, ajeitou uma madeixa de cabelo vermelho-escuro
debaixo da touca de enfermeira e colocou-lhe uma compressa gelada na testa.

– Espero que não tenha recebido más notícias de casa.
A frescura penetrou-lhe nas pálpebras.
– Depende do ponto de vista.
– Depende do ponto de vista? – Ela colocou-lhe uma mão gelada atrás do pescoço e ajudou-o a sentar-

se.
Walt engoliu a aspirina que ela lhe dera.
– A mulher que amo vai casar com outro homem. – Caramba, a verdade sabia-lhe bem, mesmo que a

expressão no rosto da tenente Doherty tenha esmorecido.
– Sinto muito e que altura terrível para ficar a saber.
A compressa escorregou e ele apertou-a contra a testa.
– Bom, na verdade, ela é uma boa amiga, namorava este homem há anos. Não sabe que a amo.
– Porque não lhe diz?
– O quê?
– Porque não lhe diz? – A tenente Doherty sorriu e derramou um pouco de xarope.
– Se ela ficar aborrecida, sempre pode atribuir a culpa a delírios febris.
Walt riu-se, o que lhe causou um novo ataque de tosse.
– Não. Mais mentiras, não.
– Ótimo, então vai dizer-lhe a verdade.
– E o que adiantaria? Faria figura de idiota. – Engasgou-se com o xarope desagradável.



– Que disparate. Mesmo que ela ficasse aborrecida, no fundo iria sentir-se sensibilizada. E se… e se
ela também o amar e estiver à espera que o diga primeiro?

Ele franziu o sobrolho.
– Não alimente os meus delírios febris.
Ela riu-se.
– Pense nisso, capitão. Não tem nada a perder e tem tudo a ganhar. – E atravessou a sala para ajudar

outro doente.
Walt desceu da cama e olhou para o arco de chapa ondulada sobre a sua cabeça. O que tinha ele a

perder? A amizade de Allie, as suas cartas e as suas orações. O que tinha ele a ganhar? Certamente que
não seria o amor dela. A tenente Doherty via muitos filmes de Hollywood.

Virou a cabeça para o lado e agarrou na primeira carta de Allie. Ela admirava a sua honestidade após a
morte de Frank. Talvez admirasse a sua honestidade em relação ao amor. Não conseguiria contar-lhe a
verdade?

Fechou os olhos. Meu Deus, não quero mentir mais. Deixa-me mais doente do que estes germes nos
meus pulmões. Por favor, ajuda-me a contar a verdade.

– Olá, Pregador. Estás a tentar ver se te safas de voar?
Olhou para cima e viu a equipa entrar no abrigo.
– Olá, pessoal.
– Temos boas notícias para ti. – Abe sentou-se na cama vazia à esquerda de Walt. – O McKee, um dos

pilotos que foi abatido em Romilly, escapou e conseguiu regressar a Inglaterra.
– São mesmo boas notícias. – Walt içou-se para cima e pousou a compressa.
– E ainda não sabes o resto. – JP sentou-se ao lado de Abe. – Ele disse que uma bomba caiu num

refeitório naquele dia. Menos duzentos nazis neste mundo.
– Excelente.
– A vingança de Kilpatrick – acrescentou JP.
– Sim – concordou Walt calmamente. Nada podia compensar a morte de Frank, mas, pelo menos, ele e

a sua tripulação não tinham morrido em vão.
– Ouve, Pregador, faz-me um favor. – Louis estava ao pé da cama e comia com os olhos a figura

curvilínea da tenente Doherty do outro lado do abrigo. – Tosse para cima de mim, está bem?
Cracker assobiou.
– És um homem cheio de sorte.
Al Worley esticou o pescoço esquelético para ver por cima do ombro de Louis.
– Não precisas de tossir para cima de mim. Já me sinto cheio de febre.
– Está bem, malta, deixem-na em paz – protestou Walt.
– Alguém falou em febre? – A tenente Doherty atravessou a sala com uma expressão de preocupação

estampada no rosto. Colocou a mão na testa de Al, fazendo com que o seu cabelo ficasse espetado como
palha. – Precisamos de lhe dar um longo banho de esponja.

– S-s-sim, senhora.
– Sargento Giovanni? – Chamou um auxiliar de enfermagem corpulento. – Trata disto, não trata?
– Com certeza, tenente. – Giovanni fez estalar os nós dos dedos e assentiu na direcção de Al. – É

aquele o homem?
– Sabe, eu… eu sinto-me muito… muito melhor – titubeou Al.
Walt juntou-se aos colegas nas gargalhadas. A tenente Doherty virou-se e piscou o olho a Walt por

cima do ombro… estava grata pela proteção dele, mas sabia tomar conta de si própria.
– Bem, Pregador, vi aquele piscar de olho – disse Louis. – A Allie vai ficar extremamente ciumenta.



Walt olhou para os nove rostos sorridentes.  Meu Deus, não me obrigues a fazer isto. Que mal é que
esta história causa?

O seu peito contraiu-se num espasmo de tosse. Aquela história era uma mentira e estava a fazer muito
mal, dilacerando-o por dentro como a pneumonia. O homem que a sua tripulação respeitava não existia.
Apenas Walter Novak existia, um homem a viver em desobediência ao Deus que alegava amar.

– A Allie. – Comprimiu os olhos. Seria mais fácil mentir do que dizer a verdade? – A Allie vai casar-
se.

– O quê?! – exclamou Abe. – Escreveu-te a terminar o namoro?
– Não. Não. – Walt pousou as cartas na mesa de cabeceira. – A Allie não é minha namorada. Nunca

foi. É apenas uma amiga. Nunca me amou, nunca amará. Menti-vos este tempo todo.
– Mentiste-nos? – questionou Louis. – Porque raio havias de mentir sobre isso?
– Estava cansado. – Walt deixou a sua cabeça cair para trás e estremeceu quando ela bateu na parede.

– Nunca tive uma namorada, nem sequer tive a coragem de convidar uma rapariga para sair. Estava
cansado das piadas, cansado de me chatearem para ir convosco para a cidade. Se tivesse uma namorada,
todos me deixariam em paz.

– Há algo errado num homem que não consegue convidar uma rapariga para sair. – Os olhos de
Cracker brilharam de uma forma que Walt não via há meses.

Walt engoliu em seco. Odiava o orgulho nas outras pessoas… e em si próprio. O orgulho levara-o a
mentir.

– Tens razão.
Abe pôs-se de pé. A raiva acentuava-lhe os ângulos da cara.
– Não, há algo errado num homem que mente aos amigos.
– Tens razão. – O estômago dele contraiu-se. Quais as consequências da sua mentira? Insultara os seus

amigos.
Bill Perkins interveio.
– Vá lá. Vocês estão sempre a vangloriar-se de conquistas, todas inventadas, e sabem-no. Porque estão

a embirrar com o Walt?
Al agarrou-se à grade aos pés da cama e inclinou-se para Bill.
– Porque ele está sempre em cima de nós. Faz-nos sermões, não nos deixa divertir-nos, parece tão

santo com aquela conversa da Bíblia e mentiu-nos durante este tempo todo. Não passa de um hipócrita.
Walt encolheu-se. Quais as consequências da sua mentira? As piores possíveis… desacreditara Deus.
– Vamos, malta – disse Cracker. – Vamos embora daqui.
Walt desviou o olhar quando saíram para que não vissem a mágoa nos seus olhos. Embora a merecesse,

não facilitava nada.
Enfiou-se debaixo dos cobertores e virou-se para o lado esquerdo. JP ainda se encontrava sentado na

cama ao lado dele. Algo ficou mais leve no peito de Walt. Arriscou um meio sorriso.
– Bom. Aquilo correu mal.
JP seguiu com os dedos a fita azul e dourada no bivaque que tinha entre os joelhos.
– Sabes, na última carta que escrevi para casa, contei à minha mãe que não havia homem que eu

admirasse mais do que o Walter Novak. Disse-lhe que queria ser como tu, ir para a universidade, tornar-
me engenheiro, ser o tipo de homem que todos respeitam.

Ele olhou para cima, os seus olhos escuros semicerrados e distantes.
Walt suspirou. Perdera esse respeito.
– Faz-me lembrar algo que uma vez disseste à tripulação – recordou JP. – A desonestidade tem sempre

um preço.
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O hino «God of Our Fathers» soava magnífico no órgão de St. Timothy, com explosões semelhantes a
trombetas antes de cada verso, mas Allie martelava os acordes no piano da Igreja de Groveside com
resultados bastante bons.

– «Lead us from night to never-ending day» – cantava a congregação, as vozes plenas e ressonantes
com a emoção. Quando ela terminou, fungadelas e suspiros recompensavam-na muito mais do que uma
ovação o teria feito.

Poderia Baxter sentir a diferença entre a pesada missa de St. Timothy e a adoração genuína de
Groveside? Allie olhou de relance para o seu noivo no terceiro banco da igreja com um fato imaculado
azul-escuro às riscas e uma expressão cortês.

Allie regressou ao lugar ao lado dele, ainda mal acreditando que o convencera a vir. Suplicara-lhe,
explicando como tinha preparado uma peça especial para a cerimónia e queria o noivo a seu lado. Para
sua surpresa, as súplicas funcionaram.

Já que Deus parecia insistir que ela se casasse com um cristão, Baxter precisava de se tornar um
cristão… e depressa. Por favor, meu Deus, permite que o sermão lhe toque o coração.

Baxter estava sentado muito direito, com o chapéu no colo, a cabeça inclinada num ângulo elegante, e
Allie ficou tensa quando olhou através dos olhos de Baxter. Pela primeira vez em meses, viu o interior
pobre e as roupas fora de moda dos membros da igreja. Apercebeu-se do sotaque na fala do pastor e nos
améns à sua volta. Sentiu as almofadas velhas dos bancos e a luz do Sol não filtrada por vitrais.

Poderia Baxter ouvir a palavra de Deus se a sua mente tivesse preconceitos contra os portadores da
mensagem? Se não a ouvisse em Groveside, onde iria ouvi-la? Certamente não em St. Timothy.

Por Allie? Ela não fora capaz de o influenciar em cinco anos… cinco anos em que ele estivera
alegadamente a cortejá-la. Porque haveriam de mais cinco meses fazer a diferença?

E depois de casarem? Allie mordeu o lábio por dentro e abriu muito os olhos para reprimir as lágrimas
que ameaçavam cair.

«Amem-se um ao outro, amem e sirvam o Senhor juntos, e ele abençoará o vosso casamento»,
escrevera Walt na sua última carta, cheia de felicitações e alegria, embora enviada do hospital. Que
amigo querido ele era.

Tinha de parar de pensar em Walt. Aquilo não era sobre Walt. Era sobre Allie, Baxter e Deus. Mas a
declaração de Walt feria-a. Ela e Baxter não se amavam, e Baxter não amava sequer o Senhor, por isso
era difícil servirem-No juntos.

– Allie – sussurrou Baxter. Ele deu-lhe uma cotovelada e inclinou a cabeça em direção ao piano.
Silêncio. O pastor Morris sorriu para Allie. Tinha perdido a sua deixa para o hino de encerramento.
– Os jovens apaixonados – disse o pastor.
Um riso suave feriu os ouvidos de Allie enquanto ela se dirigia ao piano. Enganou-se em vários

acordes de um hino tão simples. Apaixonados? Se eles soubessem.
Após a cerimónia, Baxter guiou Allie pelo corredor, permitindo-lhe fazer apenas algumas

apresentações superficiais. Embora a sua desaprovação pairasse no ar no rápido regresso a casa, uma



paz incongruente instalou-se-se no coração de Allie. Deus queria-a em Groveside, o lugar certo e melhor
para ela, e nada que Baxter pudesse dizer tiraria a sua alegria.

– Contei sete funcionários da Miller Ball Bearings – disse quando passaram os limites da propriedade
dos Miller.

– Sim? – Ela enfiou as mãos nos bolsos do casaco cor de camelo. Sabia o que ele queria dizer, mas
fazia questão que ele expressasse o seu snobismo.

– Não parece bem os membros da direção assistirem à missa com os trabalhadores.
– Porque não? – perguntou ela, incapaz de disfarçar uma nota de alegria na voz.
A boca de Baxter alargou-se e contorceu-se.
– Não parece bem. Prejudica a autoridade. Sugere que as pessoas são iguais.
– E somos.
– Não sejas ridícula.
– Não sou. – Ela deu um pontapé numa folha seca com a biqueira do sapato. – Jesus Cristo, Rei dos

reis e Senhor dos senhores, convivia com os pobres. Porque não posso eu fazê-lo? Além disso, as
pessoas vão à missa por causa de Deus, não por causa do estatuto social.

– Não sejas ingénua. Tudo tem a ver com o estatuto social.
Allie parou e encarou-o.
– Especialmente a tua escolha de mulher.
– Bem, sim. E, para nosso bem, precisas de te lembrar do teu lugar na sociedade. – Levantou um braço

na direção de Groveside. – Aquelas pessoas. Passei a minha vida inteira a fugir de pessoas como
aquelas. Tu… tu tens tudo… riqueza, educação, posição social, e ainda assim deitas isso fora e manchas
o nome da família.

O pescoço dela ficou hirto.
– Não vejo onde manchei o nome da minha família.
– Os rumores, Allie. – O olhar dele percorreu a cerca de ferro forjado dos Miller. – Todos andam a

comentar. Os teus pais sentem-se humilhados e eu também. A tua mãe diz às pessoas que fazes trabalho
de caridade, mas ninguém acredita nisso. Sabem que aquela pequena igreja imunda se está a aproveitar
de ti. És apenas uma conta bancária para eles.

Ela riu-se.
– Porque te incomoda isso? Eu também sou só uma conta bancária para ti.
Os olhos de Baxter abriram-se mais.
– Isso… isso não é verdade.
– Tens razão. Sou muito mais do que isso para ti. Sou uma herança e posição social, respeitabilidade e

uma oportunidade de agradar ao meu pai.
– Isso é um disparate. – Ele virou-se e desceu a Magnolia, a sua voz calma, mas não calma o suficiente

para esconder um tremor. – Mudaste de assunto. Estávamos a falar acerca daquela igreja. Fazem-te
trabalhar como uma pessoa vulgar. Estás acima deste tipo de trabalho. Devias estar nos bastidores como
a tua mãe, a angariar dinheiro para causas nobres.

– Não é isso que eu quero. Eu quero ajudar. – Allie acompanhou o passo dele.
Ele atirou-lhe um olhar.
– Eu tenho tolerado isto porque sabia que seria temporário, mas já estou farto.
– Temporário?
– Depois de nos casarmos, não terás tempo para a Cruz Vermelha e não frequentarás aquela igreja.
– Vou frequentar, sim. – Mas poderia? Poderiam eles realmente frequentar igrejas separadas? E os

filhos? Deixaria ele que ela os levasse para Groveside? Ela não devia deixá-los frequentar St. Timothy.



Baxter virou-se para ela com uma força no olhar que Allie teria achado atraente em circunstâncias
diferentes.

– Proíbo-o. Na verdade, proíbo-o neste preciso momento. Vai informar a Cruz Vermelha e não
regressarás àquela igreja.

Esperaria ele que ela desistisse do seu trabalho voluntário e voltasse a St. Timothy? Para regressar a
uma vida monótona sem propósito? Para desobedecer a Deus? Era isso que ele exigia… que ela
desafiasse a vontade de Deus. Allie fitou os seus olhos azuis impiedosos sob o seu chapéu azul-escuro.
Mr. e Mrs. J. Baxter Hicks iam tentar tocar um dueto, mas tocariam em escalas diferentes, sempre assim
seria, a menos que Allie sucumbisse à tentação de descer para a escala de Baxter em prol da harmonia.
Algo de valioso deixaria a sua alma se ela honrasse Baxter em vez de Deus.

Os contornos do rosto de Baxter suavizaram-se. Ele agarrou-lhe no cotovelo e guiou-a pela rua.
– Vá lá. É para o teu bem.
Aquilo significava acorrentar-se ao mesmo jugo com um infiel. Já podia senti-lo nos ombros,

amarrando-a a Baxter. Ele iria puxá-la numa direção, o Senhor puxá-la-ia noutra e Allie ficaria dividida.
De repente, o escândalo, os mexericos, a inconveniência, até a raiva e desaprovação dos pais pareciam

um preço pequeno a pagar. O seu sangue pareceu parar e congelar, assim como os pensamentos que lhe
iam na cabeça. Era chegada a hora de escolher obedecer.

Oh, meu Deus, se esta é verdadeiramente a Tua vontade, por favor, dá-me forças.
Baxter conduziu-a em torno do pilar de tijolo ao fundo do caminho de acesso à casa. Allie inspirou

profundamente, mas com dificuldade.
– Baxter, não posso fazer o que me pedes.
– Como? – Ele encarou-a sob as folhas brilhantes de uma laranjeira. Quando viu a expressão dela, as

sobrancelhas contraíram-se e o seu aperto no cotovelo intensificou-se. – Não és tu… que diz sempre que
tens de obedecer à Bíblia?

– Sim. – Ela sentia-se mais alta, mais forte e mais corajosa que nunca.
– Bem, a Bíblia… – A linha dos seus lábios ondulou como uma onda do mar. – A Bíblia diz que uma

mulher deve submeter-se ao marido.
– Sim, diz. – Allie libertou-se da mão de Baxter e tirou o anel de noivado do dedo. – É por isso que

não posso tornar-me tua mulher.
– O quê? – Ele empalideceu.
Ela estendeu-lhe o anel.
– Não me vou submeter a um homem que me pede para desobedecer a Deus.
– Eu… eu não…
– Sim, pediste. – Com calma e determinação, ela colocou o anel na palma da mão dele e fechou os

dedos. – Sinto muito. Sei que a tua casa está quase terminada, e que haverá mexericos e escândalo e
embaraço, mas esta é a melhor solução. Nós nem sequer nos amamos.

– Como podes… como podes dizer isso?
Allie suspirou e olhou para o rosto amargurado dele. J. Baxter Hicks tinha chegado tão perto de

cumprir os seus sonhos e agora ela destruíra-os.
– Sinto muito. Gosto de ti, mas não te amo, e sei que não me amas.
– Amar? – Os olhos de Baxter semicerraram-se. – Preciso de recordar-te? És demasiado normal para

ser exigente.
És uma mulher linda, Allegra Miller, e és muito especial , dissera-lhe Walt na plataforma do comboio,

os seus olhos e beijo confirmavam as suas palavras. Não deixes que ninguém jamais te diga o contrário.
– Como te atreves? Isso não é verdade. – A impetuosidade da sua voz surpreendeu-a. – Mesmo que



fosse, isso não significa que seja indigna de receber amor. A Cressie nunca foi bonita e o marido adora-
a. Quero um casamento assim, com base no amor, na amizade e na fé. Se não o puder ter, prefiro não
casar. Ora, Miss Montclair é feliz e eu também posso ser.

– Isso é um disparate. Vá lá. Discutiremos isso mais tarde.
Allie seguiu Baxter até casa, mas nenhuma discussão foi necessária. Ela olhou para o dedo anelar. A

mão dela e a sua alma estremeciam com a liberdade e o prazer da nudez desse dedo.

*

O pai dobrava o jornal no colo quando Baxter e Allie entraram na sala de estar.
– Como foi a missa?
– Ela não voltará lá – disse Baxter em voz baixa.
– Voltarei, sim. – Atravessou a sala de jantar a balançar os braços e entrou na cozinha. – Olá, mãe.
– Olá. – Ela meteu o frango no forno. – Como foi a missa?
– Eu adorei. O Baxter odiou. – Pendurou o casaco sobre uma cadeira e suprimiu um ataque de riso.

Tomara uma decisão que iria surpreender a família e queria rir-se de alegria.
– Oh! – exclamou a mãe. – Pareces muito alegre a respeito disso.
– É estranho, não é? – Allie lavou as mãos no lava-louça e a mãe veio colocar-se a seu lado para

encher uma panela com água. Allie olhou-a nos olhos. Se ao menos ela compreendesse. Se ao menos ela
ainda aprovasse. – Por favor, fique feliz por mim.

A testa da mãe enrugou-se.
– Estou muito feliz por ti. Vais casar com um bom homem. – Ela olhou para baixo, para a mão esquerda

de Allie, para a direita e novamente para a esquerda. – Oh, Allie, o teu anel. Não me digas que o
perdeste. Oh, céus, onde poderá estar? O Baxter sabe?

Ela suspirou.
– Sim, sabe. É melhor discutirmos isto depois do jantar.
Contudo, a mãe tirou o avental e saiu a correr da cozinha.
Oh, não. Agora não. Assim não. Allie apressou-se a segui-la para a sala de estar.
– Baxter, sinto muito – disse a mãe. – Vamos encontrar o anel nem que tenhamos de virar a casa do

avesso.
– O anel? – O choque de Baxter dissolveu-se num sorriso. Tirou o anel do bolso.
– Tenho-o aqui. Não te preocupes, Allie, guardei-o para ti.
– Graças a Deus. – A mãe pegou no anel e devolveu-o a Allie. – Fizeste-me preocupar em vão.
Sorriram ambos para ela, Baxter com uma dose extra de satisfação.
Tinha sido apresentada a Allie uma saída de emergência, uma maneira de evitar a ira dos pais. Ela

endireitou os ombros, como se deitasse fora o jugo de novo.
– Entreguei-o ao Baxter por uma razão, mas prefiro dizer depois do jantar.
– Não é nada de preocupante – comentou Baxter, com um sorriso tenso, mas seguro. – Apenas um

arrufo entre namorados.
Ela rolou os olhos. Um arrufo entre namorados? Teriam de estar apaixonados para terem um arrufo.
– Allie, cuidado com o que dizes numa discussão. Nunca digas nada de que te venhas a arrepender

mais tarde. – A mãe pegou na mão dela para lhe devolver o anel.
Ela soltou-se.
– Prefiro falar sobre isso mais tarde.
O rosto da mãe começou a perder a cor, o pai levantou-se e Baxter recostou-se na cadeira com um

sorriso presunçoso. Allie olhou para a paisagem alpina pendurada na parede. Meu Deus, preciso de uma



montanha da Tua força neste momento.
O pai colocou-se ao lado da mãe, com uma expressão dura.
– Allie, põe o anel.
Ele não seria o seu defensor daquela vez. Sentiu um aperto no coração e inspirou para recuperar a

coragem.
– Não, não ponho. Não tivemos uma discussão e nunca me vou arrepender do que fiz. Pedi a Deus que

me ajudasse nesta decisão e sei que fiz a coisa certa.
Baxter acendeu um cigarro.
– Ela vai ultrapassar isto. Todas as noivas têm dúvidas.
Allie lutou contra a sua exasperação. Se perdesse a calma, eles achariam que tinha tomado uma decisão

precipitada.
– Nunca tive tanta certeza na minha vida. Rompi o noivado. Não me vou casar contigo.
– Allie… – A mãe virou o anel extravagante nos dedos.
Pobre mãe.
– Sinto muito. Sei quão terrível isto é para todos. Sei como este casamento é a realização dos vossos

sonhos… mas não vou deixar que isso aconteça à minha custa.
– À tua custa? – Baxter soltou uma nuvem de fumo. – À custa de fantasias de uma menina tonta?

Continua. Explica o teu raciocínio.
Procurou compreensão nos olhos dos pais.
– O que há de disparatado em querer um casamento tão feliz como o vosso? Não posso casar-me com

um homem que não amo, não posso casar-me com um homem que não me ama e certamente não posso
casar-me com um homem que não partilha a minha fé.

– Oh! – arquejou a mãe. – Como podes dizer essas coisas?
O pai apontou para Baxter. O seu braço tremia.
– Allie, pede desculpa ao Baxter imediatamente.
– Peço. Peço desculpa pela confusão, pela vergonha, pela deceção, mas recuso-me a pedir desculpa

pela minha decisão.
Os lábios da mãe tremeram e o rosto do pai ficou vermelho. Allie sacudiu a cabeça e virou-se para

subir. Não jantaria naquele dia, mas provavelmente mais ninguém o faria.
– Não se preocupe, Baxter – tranquilizou o pai. – Ela é uma rapariga sensata. Vai cair em si.
– Não vou cancelar nada – disse a mãe. – Vocês estarão casados a três de julho.
Allie suspirou. O calvário estava longe de terminar, mas Deus iria ajudá-la. Já a ajudara bastante, com

toda aquela força, paz e alegria. Viu-se ao espelho na entrada e parou. Ela não parecia quase bonita…
estava bonita, com um ligeiro sorriso e um brilho nos olhos.

Allegro e adagio. Uma ótima combinação. O seu sorriso ergueu-se num crescendo e os seus
calcanhares bateram um pizzicato nas escadas.

No quarto, pegou em papel e escreveu uma longa carta a Walt, contando os acontecimentos do dia,
incluindo a ironia de que a sua bênção ao noivado tinha ajudado a pôr-lhe um fim. A carta transbordava
de alegria.

Quando terminou, releu as páginas e franziu o sobrolho ante a intimidade da carta. E se Walt se sentisse
responsável? E se ele achasse que ela nutria sentimentos inapropriados por ele?

Allie encheu as bochechas de ar. Precisava de tempo e de rezar para descobrir como dizer-lhe de
forma adequada.

Adequada? Seria adequado que a primeira pessoa a quem ela queria contar fosse Walter Novak?
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Thurleigh
18 de fevereiro de 1943

«Vem à área pavimentada às 15:00.»
Walt olhou para o bilhete que fora deixado em cima da sua almofada com a caligrafia de Cracker. O

quê? Aquilo parecia o bilhete que recebera de Howie Osgood no quinto ano: «Encontra-te comigo no
recreio depois das aulas.»

Aquele bilhete fizera com que Walt recebesse o seu primeiro olho negro. Pelo menos, o olho de Howie
ficara mais negro que o de Walt.

Sentou-se na cama e tirou a carta que começara a escrever a Allie antes do almoço. Não estava em
condições de combater. Só tivera alta do hospital naquela manhã e ainda se sentia como se um B-17 se
tivesse despenhado no seu peito.

Walt deitou-se de costas a ler a carta de Allie novamente. Que carta estranha… soava superficial. Ela
descrevia o seu trabalho e atividades, mas era como se fosse um relato de jornal sem os pormenores e o
humor do costume. No final da carta, divagava sobre a obediência e o sacrifício e depois perguntava a
sua opinião e continuava como antes. Fazia uma pergunta espiritual e não a fizera ao seu noivo, pastor ou
às amigas da igreja. Fizera-a a ele.

Aparentemente, ela precisava da sua amizade, tanto quanto ele precisava da dela. Ainda bem que
decidira não lhe falar a respeito do seu amor.

Virou-se para o lado e retirou o índice bíblico que o pai lhe oferecera no fim do ensino secundário,
convencido de que Walt seria um pastor. O índice vinha mesmo a calhar naquele dia. Allie queria
instrução divina e ele estava decidido a dar-lha.

Após algum tempo, tinha já várias passagens assinaladas e pegou na caneta.

Perguntaste-me a minha opinião sobre um versículo muito interessante. Não me podias ter
perguntado acerca de algo mais simples como João 3:16? Não, retiro o que disse. O que há de
simples no facto de Deus nos amar e ter enviado o Seu Filho para nos salvar? Vou dar o meu
melhor para interpretar isto, mas lembra-te que perguntaste ao capitão Novak e não ao pastor
Novak.

Bom, há tanto na Bíblia sobre este tópico. Sabemos que Deus gosta do sacrifício e pede-nos
para Lhe fazermos oferendas, mas, por vezes, os sacrifícios desagradam a Deus e Ele rejeita-
os. Já encontraste, 1 Samuel 15:22… um verso forte, não é? Em Miqueias 6:6-8, o profeta diz-
nos que o Senhor prefere ao sacrifício: a justiça, a misericórdia e caminhar humildemente com
Deus. O Salmo 51:18-19 diz: «Não te comprazes nos sacrifícios nem te agrada qualquer
holocausto que eu te ofereça. O sacrifício agradável a Deus é o espírito contrito; ó Deus, não
desprezes um coração contrito e arrependido.» Oseias 6:6 é tão bom que Jesus o cita duas
vezes em Mateus: «Porque Eu quero a misericórdia e não os sacrifícios, o conhecimento de
Deus mais que os holocaustos.»

Estás a ver o tema, Allie? Quando não seguimos a vontade de Deus, os nossos sacrifícios
não são aceitáveis para Ele. O que Deus mais quer é que sejamos submissos, que andemos com



Ele, que O conheçamos e Lhe obedeçamos.
Estou a pregar para ti ou estás tu a pregar para mim? Isto tem tudo a ver com uma coisa

pela qual estou agora a passar. Juntei-me à  Força Aérea mais do que disposto a sacrificar a
minha vida pelo meu país. Sacrifiquei a minha oportunidade de ser comandante de esquadrão
para manter a equipa unida. O sacrifício faz-me sentir bem e nobre.

Mas o Senhor quer a minha obediência. Lembras-te da laranja no comboio? Não falaste
muito, mas pude perceber que ficaste dececionada comigo por dizer que não gostava de
laranjas. Sempre fui capaz de justificar as minhas mentiras inocentes. Mas ultimamente Deus
fez-me passar um mau bocado a respeito da honestidade e mostrou-me como as minhas
mentiras vêm do orgulho. Eu odeio o orgulho. Deus detesta o orgulho. Percebi que tinha de
parar de contar essas mentiras dos rolamentos de esferas. Pior, tive de confessar à minha
equipa uma mentira que lhes contei… temo que tenha sido uma mentira colossal. Não me senti
bem ou nobre. Senti-me como um piolho. Desiludi todos e perdi o respeito que tanto me custou
a ganhar. Em momentos como este sinto realmente a falta do Frank. Tenho estado sozinho
desde que confessei. Fiz a coisa certa, mas a obediência pode ser difícil.

Onde quer que Deus queira a tua obediência, Allie, espero que as consequências sejam
leves. Mesmo que não sejam, deves seguir a vontade de Deus. Como sempre, rezo por ti.

Walt assinou o seu nome, sentou-se e espreguiçou-se. Ainda tinha tempo para passar pelo correio e
enviar a carta antes de ir arcar com as consequências da sua obediência.

Não, as consequências do seu pecado.

*

– Ei, o que está ele aqui a fazer? – Al pôs-se de pé e olhou para Walt de sobrolho franzido.
Cracker colocou-se à frente de Al.
– Senta esse teu cu esquelético, Worley. Ele é a razão pela qual estás aqui. Sim, mais do que pensas.
Walt agarrava o forro dos bolsos das calças. Toda a tripulação estava sentada junto ao abrigo que a

equipa de terra tinha montado com caixotes partidos para se manterem quentes enquanto trabalhavam.
Cracker estava encostado à parede do abrigo.
– Ainda bem que vieste, Pregador.
Walt estudou os rostos hostis dos homens. JP nem sequer olhava para ele.
– Obrigado pelo convite para a festa.
– Tens alguma coisa a dizer-nos? – Cracker tinha um sorriso no rosto, mas não um sorriso malicioso. O

que estaria ele a tramar?
– Hum, bem, sim. Mais uma vez, desculpem ter mentido. Mostrei falta de confiança e respeito e

desobedeci a Deus repetidamente. Desculpem. Não voltarei a mentir-vos.
Al cuspiu na relva.
– Não podemos confiar num mentiroso, já dizia a minha mãe.
– Nunca disseste uma mentira, Worley? – perguntou Cracker.
– Uh…
– Claro que disseste. Nunca mentiste ao Pregador?
– Uh…
– Lembras-te quando tentámos importar bebidas alcoólicas? Todos lhe mentimos, exceto o Sanchez,

porque não lhe contámos, e o Wisniewski, porque ele não estava lá.
– Isso… isso é diferente.



– Tens razão, é diferente. A nossa mentira quase nos matou a todos. A mentira dele fez-nos pensar que
ele tinha uma namorada. E depois?

Walt ficou de queixo caído. Cracker estava a defendê-lo?
– Foi por isso que convoquei esta reunião. – Cracker apoiou um pé num caixote e pousou os antebraços

nos joelhos. – O Pregador pediu desculpa e prometeu ser franco connosco. Evitámo-lo nas três semanas
que ele esteve no hospital. Isso é mais do que punição suficiente. Somos uma equipa e precisamos de
trabalhar em conjunto.

– Força – disse Al. – Eu vou pedir transferência para outra tripulação.
– Eu também – disse Harry.
Louis suspirou e olhou por cima do ombro para os artilheiros.
– Não sejam estúpidos. Vocês sabem que o Pregador é um dos melhores pilotos desta base. – A sua

voz era pesada, porém, não olhava para Walt.
– O melhor – disse Cracker. – De quantos apertos é que ele nos conseguiu livrar? Não é apenas um

bom piloto, é também um bom homem. O seu exemplo tirou-me dos bares, levou-me a frequentar a igreja
e a assentar com a Margaret.

– Isso é que é ironia! – Walt ainda não podia acreditar que não lhe iam bater.
– Sim, reparei nisso – disse Cracker. – Mas sabem que mais, homens? Agora gosto mais do Pregador.

Já não é tão perfeito; é humano.
– Demasiado humano. – Walt esboçou um meio sorriso. O seu inimigo tinha-se tornado o seu aliado.

Nunca teria imaginado que uma coisa daquelas pudesse acontecer.
– Sim. – JP arremessou uma pedra para os arbustos perto do abrigo. – Mas eu não minto aos meus

amigos e muito menos continuo a mentir-lhes.
– Sabes, ele podia ter continuado a mentir. Nós nunca saberíamos. – Abe olhou por cima do ombro

para Walt. – Disseste-nos a verdade. É preciso integridade para isso. Não precisavas de o fazer.
– Precisava, sim. – Walt sentou-se no chão de pernas cruzadas.
– Além disso – disse Cracker –, nós levámo-lo a mentir.
– Huh? – disse Walt.
– Fizemos-te passar um mau bocado por seres um bom homem.
Walt tossiu.
– Não. Sou uma hipótese de homem.
– Não vou contrariar-te – disse Louis, mas no seu rosto surgiu um sorriso.
– Nem eu. – Cracker agarrou na porta do abrigo. – É por isso que tenho uma missão para os homens do

Flossie’s Fort . O Pregador não devia ter de inventar uma namorada. Homens, o nosso alvo hoje…
desculpem, mas não consegui encontrar um pano azul.

Abriu a porta do abrigo de par em par. Duas imagens estavam pregadas na parte de dentro da porta,
unidas por um fio vermelho. A primeira imagem era a de um boneco-palito… tinha de ser Walt, a julgar
pelas duas barras no chapéu. A segunda mostrava o boneco-palito de Walt com os braços em torno de
uma boneca-palito.

Walt riu-se.
– Só podem estar a brincar.
– Julgámos nós que Saint Nazaire era um alvo difícil – disse Abe.
A forma como os homens se riam mostrou-lhe que Cracker tinha conseguido.
Agora Walt estava a dever-lhe uma Coca-Cola. Muito mais do que uma Coca-Cola.
– Não vos vou mentir – disse Cracker com uma piscadela de olho para Walt. – Será uma missão difícil.

O tempo estará mau, a defesa antiaérea será pesada e a oposição intensa. Mas esta é a nossa missão:



encontrar uma mulher de verdade para o Walter Novak.

*

26 de fevereiro de 1943

– Ela está aqui, Pregador – disse Louis.
– Quem? – Walt enfiou as luvas nos bolsos e cruzou os braços sob o blusão para aquecer as mãos no

forro de lã.
– A rapariga da Cruz Vermelha. Ela gosta de ti. Consigo perceber pela maneira como te olha.
Walt rolou os olhos. Nunca ninguém tinha gostado dele.
Cracker olhou por cima das cabeças dos tripulantes de Butterfield, que estavam à frente dele na fila

para o café e para os dónutes antes da reunião.
– Então, aquela é que é a Emily Fairfax. É a melhor amiga da Margaret. – Virou-se para Walt com os

seus olhos azuis arregalados. – É de ti que ela gosta? Bem, quem diria. A operação Novak está prestes a
descolar.

– Hoje deves ter tido uma fuga no teu tubo de oxigénio. – Walt bateu com os pés para se aquecer.
Aquela fora uma das missões mais geladas de sempre, tão gelada que a maior parte dos B-24 não
levantara voo. Os Liberators não funcionavam a uma temperatura inferior a quarenta graus abaixo de
zero.

– Agora tudo faz sentido. A Margaret disse a Emily que nunca se dava ao trabalho de aparecer nos
bailes aqui da base porque o tipo de que ela gosta nunca ia – explicou Cracker com um sotaque britânico
decente.

– Ora, eu nem sequer conheci a rapariga. – Walt olhou para ela pelo canto do olho: uma morena com
olhos pequenos muito juntos.

– Todas as peças encaixam. Ela não sabe o teu nome, só gosta da tua cara. Não consigo imaginar
porquê.

– Estás a ver, não posso ser eu. – Walt examinou a sala. O 306.º parecia ter chegado intacto naquele
dia, embora a tripulação tivesse visto vários Forts caírem noutros grupos.

– A aproximar-me do alvo. – Abe avançou na fila. – O caminho parece estar desimpedido, Pregador.
– Sim. Desimpedido como Bremen estava hoje. – A nuvem espessa sobre Bremen obrigara a Oitava a

lançar as suas bombas sobre Wilhelmshaven.
– Quem precisa da Luftwaffe? – perguntou Louis. – Estás a dar um tiro no pé.
Walt gemeu e enterrou as mãos ainda mais no blusão. Ainda se sentia dormente com o frio. Emily olhou

para ele por cima do ombro de Butterfield e esboçou um sorriso tímido, do mesmo género dos de Allie.
– Ela gosta de ti. – Cracker deu-lhe uma cotovelada. – Avança.
– Vá lá…
Butterfield afastou-se do balcão e Emily sorriu a Walt.
– Que bom ver-vos. Estiveram ausentes tanto tempo que comecei a ficar preocupada.
Louis colocou um braço sobre o ombro de Walt.
– Aqui o Pregador esteve no hospital com pneumonia.
– Oh, céus. Não sabia que esteve doente.
– Já estou bem agora. – Aceitou o dónute que ela lhe ofereceu. Ela reparara que ele tinha

desaparecido? Porquê? Cracker não podia ter razão.
– Fico contente por ver que está bem. – Emily serviu-lhe café.



Louis sacudiu o ombro de Walt.
– É melhor um duplo para o Pregador. Ele bem precisa de músculo depois da doença. – Cracker apoiou

os cotovelos no balcão.
– E de alguma animação depois daqueles dias solitários na enfermaria.
Os olhos de Emily eram cor de avelã, como os de Walt. Ela fez deslizar para ele a caneca de café e

outro dónute. – Será que um dónute extra ajuda, capitão Pregador?
Os homens uivaram de riso e Walt teve de sorrir apesar da expressão confusa de Emily.
– Pregador é alcunha – explicou ele.
– O nome dele é Novak – disse Abe.
– Walter Novak. – Ele envolveu a caneca de café com as mãos e os seus dedos encontravam-se tão

frios que registaram o calor como sendo gelo. Bom, os seus dedos estavam congelados, mas a sua língua
não. Ela estava disponível e interessada e ele estava a falar com ela.

– Então, capitão Novak – disse Emily pestanejando. – Porque lhe chamam Pregador?
– O meu pai é pastor e eu nunca tive vergonha da minha fé. – A dor nos dedos abrandou com o calor. O

sorriso de Emily parecia mais quente também.
– E Walt é um tipo certinho – acrescentou Louis. – Mais certinho que isto não há.
– Se a sua fé é tão importante, porque nunca o vi em Saint Paul?
Ela estava a namoriscar. Ela estava realmente a namoriscar, mas ele não ficou com um nó na garganta e

a sua língua não inchou. Na verdade, sorriu.
– Vou à igreja aqui na base.
– Talvez devesse visitar Saint Paul um dia destes e ver como os britânicos rezam.
Talvez a situação com Allie tivesse servido o seu propósito, mostrando-lhe que ele não tinha de se

sentir intimidado com uma mulher. Baseou-se em tudo de bom que lhe trouxera a sua licença e sorriu a
Emily.

– Talvez, se souber que vou ver um rosto familiar.
Ela fechou a tampa da cafeteira.
– Se quiser, pode sentar-se com a minha família e, se quiser, pode almoçar connosco no domingo… se

quiser. – As suas faces adquiriram um tom rosa-escuro.
O último peso que sentia no peito desapareceu. Era assim que poderia esquecer Allie. A solução

estava mesmo à sua frente, nervosa e… sim!... gostava dele. Dele, o capitão Walter J. Novak.
Ele sorriu-lhe.
– Gostaria muito.
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Riverside
13 de março de 1943

– Parabéns, querida. – O pai sorriu e fez deslizar a condecoração da Cruz Vermelha para Allie do outro
lado da mesa da sala de jantar – Mereceste-a.

– Obrigada, mas o voluntariado é por si só a recompensa. – No entanto, ela correu os dedos ao longo
da fita vermelha com a sua fina faixa dourada.

– Mil horas. – A mãe fez estalar a língua. – Se passasses uma fração desse tempo a preparar o
casamento…

– Mãe, por favor. – Allie levantou-se e juntou os pratos do jantar patriótico sem carne.
– Não te preocupes, Mary – disse o pai. – A Allie é inteligente e leal. Ela acabará por mudar de ideias.
Baxter limpou a boca com o guardanapo.
– Como estão a correr os planos de casamento?
Allie escapou para a cozinha. Ela não sabia o que era mais exasperante: o pai a insistir para que ela

mudasse de ideias, a mãe a fazer um espalhafato acerca de um casamento que não ia acontecer, ou Baxter
a agir como se nada tivesse mudado. Allie passava os serões no quarto ou saía com Daisy na sua noite de
folga.

Pousou os pratos na bancada, determinada a lavá-los antes de Daisy chegar.
– Não, não, Miss Miller. – Juanita, a nova governanta, agarrou-lhe os ombros e virou-a para a porta. –

Este é o meu trabalho. Aproveite a noite com a sua família.
Se ao menos ela pudesse. Allie gemeu e voltou para a sala de jantar.
– Preciso discutir uma coisa contigo, Allie – disse a mãe depois de Juanita levantar a mesa. – Oh, que

problema. Mistress Rivers ligou da florista. Não há rosas. Todas as fazendas de cultivo… são
propriedade dos japoneses e agora eles converteram-nas para produção de alimentos. Tens de ir à
florista na quinta-feira e ver se há alguma alternativa aceitável.

– Se não há casamento, não há flores. – Allie levantou-se, empurrou a cadeira e sorriu à mãe. – Vou
sair com a Daisy. Tenham uma boa noite. – A campainha tocou e livrou-a de protestos maternais.

– Não podias ter chegado em melhor altura, Daisy. – Allie fechou a porta da rua e vestiu o casaco de
primavera.

– Ainda te estão a tratar como…
– Prefiro não falar sobre isso. Apenas assuntos agradáveis, por favor. – Allie trotou os degraus da

escada e sorriu à amiga. – Adoro o teu chapéu novo. – Embora confecionado em materiais baratos, a
curva da aba lisonjeava o rosto redondo de Daisy.

– Obrigada. O meu pai diz que pareço a Ingrid Bergman em Casablanca.
– Sendo assim, anda daí, Ingrid. Vamos fazer desta noite algo inesquecível. – Allie enfiou o braço no

de Daisy e desceu a estrada.
– Estou tão feliz por teres acabado com o Baxter. És muito mais divertida agora.
Allie riu-se.
– A alegria da obediência. Mas o Baxter não é um tema agradável. Muda de assunto, por favor.
– Okay. Recebeste alguma carta hoje?



– Sim, recebi uma carta simpática da minha amiga Betty de Antioch.
– É aquela que está à espera de bebé, não é?
– Sim, em junho. – Ela reviu a carta mentalmente para se lembrar de notícias para contar. A morte de

Jim Carlisle aproximara Dorothy de Art… A irmã de Jim e o seu melhor amigo. Por outro lado, Helen
Carlisle lidava com a viuvez imergindo-se – afogando-se, insistia Betty – em comités e trabalho
voluntário. No entanto, Daisy não conhecia nenhuma daquelas pessoas.

– O que pensa ela de teres rompido o noivado?
– Quem? A Betty? Oh, não lhe contei.
– Não contaste? Porque não?
– Depressa. Estou a ver o autocarro. – Allie acelerou estrada a baixo.
– Está a ir pelo caminho errado e tu também. Não me digas que vais mudar de ideias acerca do Baxter.
– Não, nunca. – Allie olhou para os dois lados e dirigiu-se para o outro lado da Magnolia. – É só

porque quero que as pessoas saibam a notícia em primeira mão. Por exemplo, se eu dissesse à Betty, e
ela escrevesse ao Walt, e a sua carta chegasse antes da minha? Não quero isso.

Os olhos de Daisy brilharam debaixo da aba do seu chapéu de feltro.
– O que tem o Walt a dizer?
– Ali está o nosso autocarro. – Allie ergueu o braço para o mandar parar.
– Ooh! – ela esquivou-se à pergunta.
Allie lançou-lhe um olhar divertido e procurou na sua bolsa dinheiro para o bilhete.
– O Walt está ótimo. Recebi uma carta hoje. Já teve alta do hospital.
– Graças a Deus. Sei que a pneumonia que ele apanhou te tem preocupado.
– Agora já posso preocupar-me apenas com a guerra. – Ele devia estar prestes a voar outra vez. Os

seus sonhos tinham regressado.
Daisy subiu para o autocarro e foi para a frente.
– O que mais tem ele para dizer?
Allie tirou da mala o dinheiro para o bilhete e ponderou como descrever a carta dele. Sentou-se ao

lado de Daisy.
– Lembras-te quando discutimos obediência e sacrifício na recolha de ferro velho?
– Lembro? – Daisy fez estalar a pastilha elástica.
– Perguntei ao Walt a sua opinião e ele respondeu com uma análise bíblica maravilhosa e clara. Eu já

tinha obedecido, mas ele tranquilizou-me.
– Não disseste que o pai dele era pastor?
– Sim e não acho que o Walt seria tão mau pastor como afirma. Claro que quer ser engenheiro, piloto,

mas tem uma fé forte e genuína.
Allie sorriu. Quando ele lhe contara sobre a a sua decisão de dizer a verdade, ela respeitara-o mais do

que nunca. A sinceridade tocara-a, a coragem dele impressionara-a e o seu empenho em ser honesto
encheu-a de uma admiração ainda maior. Ele estava a crescer, a mudar, a permitir que Deus o alcançasse.
Ambos haviam tido problemas semelhantes.

Agora teriam de suportar as consequências das suas decisões.
Uma sensação quente encheu o peito de Allie, profunda, doce e gratificante. De alguma forma, Deus

unira-os nas suas lutas.
– Mas o que tem ele a dizer? – perguntou Daisy. – Sabes, em relação ao noivado?
O olhar de Allie dirigiu-se para a janela. Ainda estavam a vários quarteirões do teatro, o que

eliminava a solução do silêncio.
– Bem, eu… ainda não lhe contei.



– O quê? Estás a brincar. Porque não lhe contaste?
Ela esfregou os dedos no couro macio avermelhado da mala.
– Não sei. Tento, mas não consigo encontrar as palavras certas. Amachuco todas as tentativas e depois

acabo por enviar as minhas cartas habituais. Oh, céus, e, quanto mais espero, mais complicado fica.
Agora tenho de explicar porque esperei um mês para lhe contar.

– Não fiques à espera das palavras certas. Diz-lhe sem rodeios. – Daisy fez o movimento de um corte.
– Rompi o meu noivado. Não amo o Baxter. Amo-te a ti.

Allie sentiu o queixo descer.
– Mas eu… eu…
– Sim, eu sei que é imprudente. Aí é que está a piada. – Daisy olhou para Allie, uma sobrancelha

arqueada, enquanto mastigava a pastilha elástica. – Não me digas que não o amas.
Allie só conseguia olhar fixamente, os seus pensamentos presos como se estivessem colados à pastilha

elástica de Daisy.
– Eu… eu…
– Oh, vá lá. Estás louca por ele. Devias ver a tua cara quando falas dele. Ora, o teu rosto ilumina-se

tanto como aquela tenda enorme era usada antes de Pearl Har… ups! O cinema.
Daisy levantou-se, agarrou na mão de Allie e arrastou-a pelo corredor do autocarro… e ainda bem

porque Allie estava incapaz de se mexer sem ajuda. Porque pensaria Daisy aquilo? Porquê? Allie não
amava Walt ou amava?

– Ooh, O Prémio do Teu Amor. – Daisy estudou o cartaz. – Judy Garland e um tipo novo… Gene Kelly.
Ele não é bonito?

Allie olhou para a torre do sino sobre a bilheteira do Fox Theater. Estaria ela apaixonada por Walt?
Tinham uma amizade forte baseada em afeto, respeito e fé. E, sim, ela sentia-se quente sempre que

pensava nele. A atração permanecia… e oh, céus, tinha evoluído para algo mais.
– Allie, estás bem?
Ela olhou para Daisy e moveu a língua que se colara ao céu da boca.
– É verdade. Amo-o.
Daisy riu-se.
– Claro que amas. Toda a gente sabe disso.
Allie colocou a mão na testa na tentativa de parar uma onda de tonturas.
– Por favor, não digas isso. Por favor, não me digas que achas que terminei com o Baxter por causa de

Walt.
– Que disparate. O Baxter não te ama. Mas agora ele está fora da jogada e o Walt entrou no teu

coração.
– Entrou, não entrou? – Allie entregou a moeda de dez cêntimos à senhora da bilheteira. – Ou será que

esteve lá sempre?
– Deu-me uma moeda de centavo, menina.
Allie olhou para baixo e viu o rosto de Lincoln no aço… os novos centavos que visavam conservar o

cobre para uso em tempo de guerra.
Daisy pegou na mala de Allie, tirou uma moeda e deu-a à mulher.
– Desculpe-a. Ela está apaixonada.
Puxou Allie para o cinema e Allie começou a rir.
– Estou sim. Estou apaixonada. Oh, meu Deus, Daisy, estou apaixonada.
– Oh, estás mesmo.
– E isso é bom. E agora?



– Para uma rapariga que andou na universidade, não és muito inteligente. – Daisy conduziu-a aos
lugares no centro do cinema. – Agora tens de lhe dizer. Pelo menos, diz-lhe que acabaste tudo com o
Baxter.

Allie sentou-se no banco confortável. Não lhe podia dizer que o amava. Isso seria ridículo. Mas podia
contar-lhe que rompera o noivado e nesse dia escreveria essa carta.

O noticiário mostrou imagens reconfortantes: campos ingleses, B-17 e os homens bem agasalhados.
Depois, Allie prestou atenção, prestou muita atenção, e Daisy agarrou-lhe no braço.

A Oitava Força Aérea anunciava uma nova política em que as tripulações de combate iriam terminar o
seu tempo de serviço após vinte e cinco missões e depois seriam transferidas para posições nos Estados
Unidos. Já não teriam de voar até aquela guerra interminável acabar. Já não teriam de voar até ficarem
terrivelmente feridos, serem capturados ou mortos. Agora havia um fim à vista. Agora havia esperança.

Vinte e cinco missões! Ora, Allie já tinha dezoito missões prováveis marcadas num pedaço de papel
debaixo do Flossie. Walt poderia terminar dali a um mês, mais ou menos. Depois regressava a casa. Ela
podia ver o seu sorriso, ouvir as suas gargalhadas, sentir o cheiro da lã do seu uniforme e sentir o aperto
suave do seu abraço.

Os olhos de Allie arregalaram-se com a imagem bruxuleante de uma formação de Fortalezas. Agora
sabia porque não lhe tinha contado sobre o fim do seu noivado. Tinha de ver o seu rosto quando soubesse
da notícia. Tinha de dizer-lhe pessoalmente.
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Thurleigh
18 de março de 1943

– Vá lá, rapazes – disse Abe. – Estou cansado. Fui eu que voei hoje.
Walt abriu a porta do clube dos oficiais.
– Só nos intervalos entre o alvo e a bomba.
Abe bocejou.
– Ali estava eu… a minha mira ligada ao piloto automático pela primeira vez. Ainda não consigo

acreditar que o Pregador largou os comandos, usou o piloto automático e me deixou pilotar o avião.
– Ele não teve escolha. – Cracker empurrou Abe pela porta. – O Sanchez e eu detivemo-lo e

Wisniewski apareceu e deu-lhe um sedativo.
Louis brandiu um dedo em frente ao rosto de Cracker.
– O Pregador já não mente. Não comeces tu.
Walt riu-se e seguiu os seus oficiais para o clube. Apesar da duração da missão, da defesa antiaérea

pesada e duas horas de ataque ininterrupto da Luftwaffe, apenas Abe se queixava de fadiga. Walt sentia-
se com energia renovada. Tinham querido atingir a base de submarinos em Vegesack várias vezes, mas
haviam tido sempre de se virar para alvos secundários devido à camada de nuvens. Naquele dia, porém,
haviam tido o céu limpo e quase perfeito para bombardeamentos… sete submarinos destruídos, incapazes
de perseguir os barcos aliados novamente. E pela terceira missão consecutiva, o 306.º não sofrera
perdas.

Walt olhou para o piano. Ótimo. Ninguém estava a tocar. Ele queria tocar algumas músicas que o
animassem. Permaneceu na fila do bar, mas assim que a garrafa de Coca-Cola lhe foi parar à mão, os
primeiros acordes de «In the Mood» chegaram-lhe aos ouvidos. Perfeito. Mais alguém queria tocar
algumas músicas estimulantes.

Encostou-se ao bar e suspirou. O homem que estava ao piano encontrava-se de costas para Walt. Devia
ser major tendo em conta as folhas douradas nos ombros da camisa, e era muito bom. Enquanto tocava,
sacudia a perna e abanava o ombro ao ritmo da música.

Jack fazia a mesma coisa. As saudades de casa atingiram Walt no estômago. Não recebia uma carta dos
irmãos há mais de um mês.

– Quem são os tipos que estão ao piano? – perguntou Louis. – Nunca os tinha visto antes.
Walt encolheu os ombros. Havia mais de dois mil homens em Thurleigh, incluindo quase trezentos

oficiais.
– Deve ser uma tripulação de substituição – deduziu Cracker.
– Com um major? – Walt olhou de soslaio para o grupo. Alguns majores, alguns capitães.
Earl Butterfield apoiou os cotovelos no balcão enquanto o seu copo era enchido.
– Não sabes da última? Quatro novos grupos de bombardeiros vieram para Inglaterra. Ficámos com

dois esquadrões para treinar.
O olhar de Walt regressou ao pianista que agitava o joelho e mergulhava o ombro para a frente.
– De que grupo… o nonagésimo quarto?
– Algures nos noventas.



Não podia ser. Ele colocou a sua Coca-Cola no balcão e dirigiu-se ao piano. A cada passo o homem
se parecia mais com Jack… cabelos negros ondulados como Jack, ombros largos como todos os Novak.
Não, espera… aquele tinha bigode.

Então ele virou-se para Walt com os olhos azuis de Jack e um enorme sorriso.
– Calculei que a melhor maneira de encontrar o Walter Novak na multidão era tocar um pouco de

música.
Ele apenas assentiu e sorriu. Ver o irmão era quase como estar em casa… um rosto que vira toda a sua

vida, uma voz que ouvira toda a sua vida.
Jack levantou-se e estendeu-lhe a mão.
Walt agarrou-a e puxou o irmão para um abraço.
– Jack Novak, o que raio estás aqui a fazer? Não ouviste dizer que há uma guerra?
– Claro que ouvi. Porque achas que estou aqui? Ouvi dizer que vocês precisavam de ajuda. – Bateu nas

costas de Walt e afastou-se. – Precisas mesmo de ajuda. Pareces dez anos mais velho. O que aconteceu
às bochechas de esquilo da mãe?

Walt franziu a testa e tateou o rosto.
– Ainda cá estão.
– Ná, estás diferentes. Ainda feio, mas diferente.
Walt riu-se.
– Por falar em feio, porque deixaste crescer o bigode?
Jack acariciou-o e subiu e desceu as sobrancelhas.
– As senhoras adoram-no. Devias deixar crescer um.
Walt ficou todo inchado com a hipótese de se gabar.
– Não preciso. Tenho um encontro no sábado.
– Estás a brincar.
– Não. Uma rapariga da Cruz Vermelha de Bedford. Vem à base para o baile.
– Tu? Uma rapariga? Um baile? Estás a mentir.
– Não estou a mentir. Nunca mais vou mentir. É verdade… eu, uma rapariga, um baile.
– Caramba. – Os olhos de Jack arregalaram-se… a mesma cor azul-acinzentada dos da mãe. – Não

posso acreditar que o meu irmão mais novo tem uma namorada.
Walt fez uma careta.
– Ela não é minha namorada. Fui à igreja com ela algumas vezes, almocei com a família dela. Este é o

nosso primeiro encontro. – E ele mal sentia que a tivesse convidado. As insinuações de Emily sobre o
baile eram tão evidentes que teria sido má educação não a convidar.

– Vamos à procura de cadeiras. – Jack agarrou no seu blusão que estava em cima do banco do piano. –
Tens de me contar isso.

– Conto. – Walt franziu o sobrolho e examinou a sala. Gabara-se do seu encontro, mas não queria falar
sobre Emily, porque não a conseguia perceber. Ela olhava-o da mesma forma que Art Wayne olhava para
Dorothy Carlisle, mas Walt não sabia porquê. Não tinham muito em comum. Porque gostava ela dele? Por
ele ser um oficial americano? Por a sua melhor amiga namorar Cracker?

Fazia-o sentir-se desconfortável. Assim como a sensação estúpida de que estava a trair Allie. Todo
aquele tempo a fingir que ela era sua namorada devia ter confundido os seus pensamentos.

Walt viu os amigos e uma hipótese de distrair Jack.
– Queres conhecer a minha equipa?
– Sim, e tu tens de conhecer o Charlie de Groot. – Jack apontou para um homem apoiado no piano. –

Charlie foi o meu artilheiro no sétimo no Pacífico e depois viemos para o nonagésimo quarto juntos.



Walt apertou-lhe a mão. Charlie era uns centímetros mais baixo que Walt e Jack e tinha o rosto
redondo, cabelos louros, olhos azuis e faces rosadas que faziam Walt pensar em ovos da Páscoa.

– Prazer em conhecer-te. Pela maneira como o Jack fala de ti, és o melhor artilheiro da Força Aérea.
– Sinto-me magoado. – A voz de Abe Ruben ouviu-se atrás deles.
Walt virou-se para observar os seus oficiais. Abe fazia beicinho. Walt lançou um braço sobre os

ombros dele.
– Mas o Jack está enganado. Este homem aqui é o melhor artilheiro da Força Aérea.
– Tarde de mais, Pregador.
Jack riu-se.
– Pregador? Nunca me vou acostumar a isso. Já reparaste que ele é o único Novak que não é pastor?
– Pessoal – disse Walt –, apresento-vos o meu irmão Jack.
Cracker apertou a mão de Jack, depois a de Charlie.
– São do nonagésimo quarto Grupo de Bombardeiros, suponho?
– Isso mesmo – disse Jack. – O nonagésimo quarto, nonagésimo quinto, nonagésimo sexto e

tricentésimo quinquagésimo primeiro estão a dirigir-se para aqui. Viemos ajudar nos treinos. Dois dos
esquadrões do nonagésimo quarto vão para Bassingbourn treinar com o nonagésimo primeiro e dois vêm
para aqui. Tendo em conta que sou o comandante do esquadrão, deixaram-me trazer os meus homens para
cá para eu poder infernizar a vida do meu irmão mais novo.

Walt não conseguia parar de sorrir. Um inferno provocado pelo irmão soava incrivelmente bem… até
anulou a pontada de ciúme que tinha por Jack ser major e comandante de esquadrão e Walt não.

Charlie enfiou um cigarro na boca e olhou para o teto do clube dos oficiais, onde alguém tinha
acrescentado «3-18-43 Vegesack» às inscrições meio apagadas.

– E aqui, como estão a correr as coisas? Os noticiários lá em casa dão a entender que vocês têm o
Hitler encolhido num abrigo antibomba, mas os jornais não conseguem embelezar as perdas.

– Está a ficar melhor – disse Walt. – Estamos finalmente a começar a ter tripulações de substituição e
aviões, e estamos a atingir alguns alvos na Alemanha.

– E vocês estão a duplicar as forças de B-17 por aqui. – Louis bebeu um gole de cerveja.
– Se ao menos tivéssemos caças de escolta para manter os alemães ao longe – afirmou Walt. – Os

Spitfires que os ingleses nos emprestaram são excelentes a combater, mas têm de regressar para a costa
francesa quando as coisas começam a azedar.

– O quarto grupo de caças acabou de receber P-47 Thunderbolts – disse Cracker. – Eles têm um
alcance melhor, mas ainda assim não nos levam à Alemanha.

Charlie agitou o cigarro enquanto olhava para o teto.
– Vinte e oito missões? Já alguém terminou a comissão?
Os homens riram-se.
– Nem sequer estou perto disso – disse Walt. – Não com as que são abortadas, os danos e a doença.

Estamos muito perto do topo com dezanove.
– Sim – disse Cracker. – Tirámos o Pregador do hospital e os oficiais enviaram-nos para o «abrigo da

defesa antiaérea» em Stanbridge Earls para uma semana de recuperação e descanso. Perdemos três
missões.

Jack ergueu as sobrancelhas.
– Foram para uma mansão inglesa? De certeza que foi duro por lá.
– Sem dúvida. – Louis fingiu levantar uma chávena de chá com o dedo mindinho esticado. – É como lhe

digo, meu velho, provámos o melhor chá e os melhores bolos e vimos o capitão Novak disputar uma
partida sensacional de croquet.



Walt riu-se, tanto daquela recordação como do sotaque inglês do seu navegador da Louisiana.
– E queremos mesmo dizer sensacional – acrescentou Abe. – Ele causou furor quando partiu uma

janela da mansão inglesa.
– Era pequenina – Walt afastou o polegar e o indicador uns centímetros. – Não digas ao pai ou conto-

lhe o que realmente aconteceu com o seu Smith’s Bible Dictionary.
Jack bateu-lhe nas costas.
– Precisamos de pôr a conversa em dia. Foi ótimo conhecer-vos a todos.
Walt viu uma mesa do outro lado da sala.
– Temos lugar ali. – Pegou na garrafa de Coca-Cola que Louis lhe tinha trazido e os irmãos ocuparam a

mesa.
Jack inclinou a cadeira para trás e cruzou as pernas.
– O que é isso de não mentires mais? Quem me vai encobrir agora?
– Desculpa. Se não te consegues afastar dos problemas, estás por tua conta.
Jack piscou-lhe o olho.
– Acho que estou por minha conta.
Walt riu-se e ergueu a garrafa ao irmão. Jack não precisava da sua ajuda. A sua boa aparência e

encanto fácil podiam tirá-lo de qualquer alhada, trazer-lhe tudo o que quisesse, qualquer mulher que
desejasse.

Se Walt tivesse uma ínfima percentagem dos dotes de Jack, Allie estaria a casar-se com ele em vez de
com Baxter, o peralvilho. Walt engoliu um pouco de refrigerante para apagar a centelha de ressentimento.

Ray e Jack tinham tudo, mas eram bons homens.
– Foste a casa antes de vir para cá? – perguntou Walt.
– Uma licença de dez dias. Tinha-me esquecido de como Antioch é bonita nesta altura do ano… tudo

verde, flores silvestres a aparecer.
Walt assentiu.
– Como estão os pais?
– Mais grisalhos. É engraçado como as pessoas envelhecem quando só as vemos uma vez por ano.
– Sim, eu reparei. A guerra não está a ajudar.
Jack acenou a Charlie perto do bar e fez um gesto que indicava que queria uma bebida.
– Pela primeira vez têm os dois filhos em combate. Tu estavas em treino quando eu estava no Pacífico

e, quando regressei, vieste para cá. Eles mostram-se corajosos, mas sei que a mãe está ansiosa.
Walt franziu o sobrolho. A mãe tinha o direito de estar ansiosa. Vinte e uma tripulações de Thurleigh

tinham desaparecido, quer em campos de prisioneiros alemães ou mortos. As probabilidades diziam que,
pelo menos, um dos irmãos Novak não ia regressar a casa.

– Os avós estão com bom aspeto – contou Jack. – A abrandar, claro. Consegui convencer o avô a
admitir que talvez pudesse, eventualmente, considerar a contratação de mais pessoal para ajudar na
quinta após a guerra.

Walt sorriu.
– Conhecendo o avô, foi mesmo um grande passo.
Charlie aproximou-se com uma chávena de café e curvou-se em reverência.
– Mais alguma coisa, prezado capitão?
– Não – disse Jack com uma risada. – Obrigado, amigo.
Charlie puxou o boné de Jack para a cara e afastou-se para se juntar aos outros homens do 94.º
Jack endireitou o boné.
– Um bom homem, o de Groot.



– Já o disseste. – Mais uma vez, uma facada no peito de Walt. Ele tinha mesmo saudades de Frank, de
alguém a quem chamar amigo.

– Os teus amigos mandam cumprimentos – disse Jack. – A barriga da Betty Anello está cada vez maior
com o bebé. E o George está orgulhoso!

– Sim. Ainda não consigo acreditar que ele vai ser pai. Então, como está a Helen Carlisle? Estou
preocupado com ela.

– Não a vi. A mãe diz que ela praticamente tomou posse do círculo de leitura de Riverview, da Cruz
Vermelha e da Cruz Vermelha Júnior. Acho que mantém a mente ocupada para não pensar no Jim.

– Pelo menos, expulsámos os japoneses de Guadalcanal. Isso já é qualquer coisa. – Walt cruzou a
perna e mudou de assunto. – Como está o Ray? Ainda não posso acreditar que o Exército o treinou para
ser instrutor de voo de B-17.

– Vai ser bom para ele. Uma mudança de ritmo, uma transferência de San Antonio para Fort Worth… é
tudo o que ele precisa nesta altura difícil.

– Difícil?
Jack tateou o bolso interior do seu blusão.
– Aqui tens. Entregue em mão. Lê esta primeiro… do Ray. – Apontou para o envelope superior, com o

rosto sombrio.
Walt abriu. O que poderia estar a correr mal a Ray? Ele tinha um trabalho nos Estados Unidos e uma

noiva linda a planear um casamento em setembro.

Caro Walt,
Que ótima notícia saber que vais regressar aos Estados Unidos em breve. Vou fazer a contagem
decrescente dessas missões contigo.

Aprecio o teu entusiasmo em relação a participares no meu casamento, no entanto, acho que
não vai haver casamento. Há duas semanas, a Dolores devolveu o meu anel. Depois de quatro
anos juntos, ela decidiu que não me ama.

Apesar de o meu coração e orgulho estarem mortalmente feridos, a minha mente agora ficou
filosófica. Agradeço ao Senhor ter descoberto o seu verdadeiro caráter antes de nos casarmos.

Walt olhou para Jack. Aquela era a segunda vez que uma mulher rompia o noivado com Ray. Primeiro
fora a sua namorada da universidade e agora Dolores.

– Não posso acreditar.
– Pensa nisso. Quantas vezes é que o Ray a pediu em casamento antes de a Dolores aceitar? Quanto

tempo é que ela adiou marcar a data? E, quando eu estava no Texas, apanhei-a a fazer olhinhos a outros
homens. – Jack torceu os lábios.

– Estás a brincar. Porquê? Não consegue arranjar melhor do que o Ray.
– Concordo. A Dolores não. Estou contente por ele não ter ficado preso nessa relação.
– Sim. – Ele olhou para a carta de Ray, seguro de que mostrava apenas um vislumbre do seu

sofrimento. Como pudera Dolores fazer-lhe aquilo? Como pudera ela magoá-lo daquela maneira?
– Quatro anos. – Walt alisou a carta. – Que tipo de mulher acaba um noivado depois de quatro anos?

*

20 de março de 1943



Não era aquilo que ele queria que Allie fizesse? Walt olhou em torno do hangar para os homens em
uniforme de gala, as mulheres em vestidos de primavera e a banda no palco. Era aquilo que ele queria
que Allie fizesse, não era? Acabar o noivado? Apaixonar-se por ele? Tratar Baxter como Dolores tratara
Ray?

Jack deu-lhe um encontrão no ombro.
– No que estás a pensar?
Walt sorriu.
– As bandas inglesas não sabem tocar swing.
– Não faz mal. As raparigas inglesas não sabem dançar o jitterbug.
– Nem eu.
– A Emily não se importa. Aquela rapariga está louca por ti.
Do outro lado do hangar, as senhoras regressavam de retocar o pó de arroz ou o que quer que fosse que

as senhoras costumavam fazer. A namorada de Cracker, Margaret, usava um vestido amarelo-claro…
fazia com que o louro parecesse ainda mais ensolarado. O vestido de Emily gritava para Walt com flores
gigantes cor-de-rosa vivo. Ela acenou e Walt levantou a mão em reconhecimento.

– O sentimento é recíproco? – perguntou Jack.
Walt encolheu os ombros e resistiu à tentação de mentir.
– Não sei. Ela é simpática, mas não a conheço há muito tempo.
– Não é muito inteligente.
Walt virou-se para o irmão.
– Porque gosta de mim, queres dizer.
Jack riu-se.
– Não, ela não é inteligente. Claro que o sotaque faz com que todos os ingleses pareçam inteligentes. A

mim não me enganam. Mas muitos homens gostam das raparigas burras.
– Sim. – Walt vira muitos homens fugirem ao primeiro sinal de inteligência.
– Eu gosto de uma rapariga com cérebro, alguém com quem possa falar.
Walt sorriu ao lembrar-se das conversas com uma rapariga de olhos verdes num barco a remos.
– Sim. Eu também.
– Hum?
Emily regressou e impediu-o de ter de explicar a contradição entre as suas palavras e as suas ações.

Ela pegou-lhe na mão e puxou-o para longe de Jack.
– Venha, Wally. Quero tanto dançar.
– Wally? – repetiu Jack. O seu rosto travava uma luta entre o riso e a aversão.
Walt rolou os olhos e deixou que ela o arrastasse para longe.
– Pode chamar-me Walt – disse ele. – Walt, Walter, Novak, Pregador, qualquer coisa menos, Wally.
Emily olhou para ele de olhos arregalados e magoados.
– Não gosta?
– Desculpe. Nunca gostei.
– Oh, mas não se importa se for eu. É um nome especial que só eu posso chamar-lhe. – Ela pousou a

mão no ombro dele e aconchegou-se mais para dançar.
Walt levantou o rosto. Porque seria que queria sair dali a correr?
O cabelo de Emily fazia-lhe cócegas no nariz e os dedos dela remexiam-lhe no cabelo da nuca.

Lembrou-lhe que precisava de o cortar. Ele afastou-a um pouco dos seus braços para a repelir.
Porquê? Ele adorava que os cabelos encaracolados de Allie lhe fizessem cócegas no nariz. Sonhava

com os dedos de Allie no seu cabelo. Era isso, não era? Ele não queria abraçar Emily, queria abraçar



Allie. Aquilo estava errado, tudo errado. Emily, dançar, namorar… tudo errado. A tristeza perfurou-lhe o
coração como ácido. Porque não podia Allie dar com os pés a Baxter e apaixonar-se por ele?

Walt gemeu suficientemente alto para que Emily olhasse para cima. Esboçou um sorriso forçado e ela
voltou a encostar o rosto ao seu ombro. Ele tinha tudo ao contrário. Namorar Emily não estava errado;
amar Allie estava errado. Errado, errado, errado. Ele estava apaixonado pela noiva de outro homem e,
em poucos meses, ela seria mulher dele. Meu Deus, não posso cobiçar a mulher de outro homem!

Emily soltou um suspiro de satisfação. Na sua tensão mental, Walt tinha apertado mais a sua cintura.
Afrouxou a pressão.
Jack olhou para ele e piscou-lhe o olho, mesmo tendo três mulheres de Bedford radiantes à sua volta.

Se ao menos ele pudesse pedir conselhos a Jack. Mas para isso teria de contar a história toda.
Uma grande onda de tristeza abateu-se sobre ele. Não teria de contar a história toda a Frank. Ele já a

conhecia e adorava falar de tudo até ao limite. Walt fechou os olhos. Não conseguia lidar com aquilo.
Perdera Frank, não queria falar com Jack e não sabia o que fazer. Tudo o que sabia era o quanto amava
Allie. Cada carta que recebia fazia-o amá-la ainda mais.

Cada carta. Walt rangeu os dentes.  Não, Senhor. As cartas, não. Não me faças abdicar das cartas.
Mas ele percebeu. As cartas alimentavam o seu amor e a sua fantasia.

Argumentou com Deus enquanto a banda tocava «Moonlight Becomes You», mas tinha de ser feito. Ele
tinha mais um passo de obediência a dar, mais uma amizade a perder e lamentar, mais um sacrifício a
fazer.

Mas como? Se ele simplesmente parasse de escrever, ela ia pensar que alguma coisa lhe tinha
acontecido e ficaria preocupada. Tinha de lhe dizer que ia deixar de escrever. Mas porquê? Devia
contar-lhe o verdadeiro motivo?

Isso é pedir muito, meu Deus. Deixa-me ao menos ficar com um pouco da minha dignidade.
Tinha de haver alguma outra razão que pudesse dar a Allie, alguma desculpa. Walt olhou para a jovem,

a desculpa que se encontrava nos seus braços. Mal teria de exagerar a verdade. Allie não teria pena dele
e Walt salvaria as aparências.

Uma última mentira inócua.
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Riverside
3 de abril de 1943

O novo chapéu de Páscoa seria perfeito. Era creme, com uma fita verde-salva e um ramo de lírios em
miniatura, e complementava o vestido de crepe de Allie com um appliqué de lírio. Ela também usava a
cruz de lírios que Walt lhe oferecera.

Allie olhou pela janela da sala de costura para o Victoria Garden lá em baixo, onde o milho, o tomate e
as ervilhas eram banhados pela luz que se desvanecia. Teria Walt regressado a casa para ver as flores da
primavera ou a fruta de verão que adorava? Voltaria para casa em breve.  A lista de missões enfiada por
baixo do modelo de Flossie’s Fort crescia mais depressa do que as sementes de tomate cultivadas.

Inclinou-se sobre a mesa de corte e marcou a giz azul as linhas ao longo das mangas de uma blusa
branca. Tinha os cotovelos gastos e ela estava a convertê-la numa blusa de verão.

Com a censura, poderia Walt dizer-lhe a data do seu regresso a casa? Ela não podia perguntar a  Betty,
pois prometera não lhe contar sobre a sua correspondência, mas iria descobrir de qualquer forma e
comparecer, mesmo que as viagens dos civis fossem desencorajadas.

Allie cortou o tecido com a sua melhor tesoura. Diria aos pais que Betty precisava de ajuda para
preparar o quarto do bebé e que Louise Morgan estava muito sozinha em São Francisco. Ambas as
declarações eram verdadeiras e eles não precisavam de saber acerca de Walt.

Prendeu com alfinetes o molde ao tecido. Encontrar-se-ia com Walt na estação de comboio onde ele a
beijara no rosto e dissera que ela era linda e especial. Toda a sua família e amigos lá estariam e ela
estaria atrás da multidão. O chapéu mantê-la-ia invisível. Ela espreitaria pela aba, observá-lo-ia e amá-
lo-ia.

Allie cortou em volta do molde. Quando estivesse diante dele estudaria a sua reação. Ele ficaria
contente de a ver, mas quão contente? A amizade deles tinha-se tornado mais profunda à medida que as
cartas aumentavam em frequência, tamanho e intimidade, mas poderia ele amá-la também?

Sentou-se à máquina de costura e enfiou na agulha uma linha rosa-clara. Naquele dia ia permitir-se
sonhar.

Quando levantasse o chapéu na estação, talvez a confusão de Walt explodisse em alegria e abraçá-la-ia
com tanta força que ela derreteria, e beijaria o seu rosto quente, áspero e com barba curta. Ele lembrar-
se-ia que ela estava noiva, libertá-la-ia, olharia em redor constrangido e perguntaria educadamente onde
estava Baxter.

Allie sorriria.
– Rompi o noivado. Não amo o Baxter. Amo-te a ti.
Ficou sem ar quando ouviu as palavras em voz alta. Oh, nunca poderia dizer-lhe… não daquela

maneira.
Pespontou os pontos cor de rosa em torno da bainha de uma manga. Seria melhor contar-lhe apenas que

tinha rompido o noivado. Walt entenderia. Ficaria feliz por ela, orgulhoso dela, assim como Cressie e
Daisy haviam ficado.

Não teriam tempo para conversar na estação, seriam separados por familiares e amigos, arrastados
para a casa dos Novak. Durante toda a noite ele olharia para ela no meio da multidão, e ela tentaria ir



para junto dele, mas seriam emboscados por amigos bem-intencionados. Por fim, ele iria encontrá-la e
levá-la-ia para a rua para um passeio sob as estrelas.

Falariam de como a sua amizade se tinha tornado importante. Ela colheria uma laranja de uma
laranjeira e dir-lhe-ia todas as coisas de que gostava nele, e talvez deixasse escapar demasiado, e ele
ficaria encantado, e todas as suas emoções sairiam, e ele tomá-la-ia nos braços e beijá-la-ia, beijá-la-ia
mesmo, como nos filmes, como as pessoas apaixonadas.

– Disseste que vinhas para aqui costurar.
Allie deu um salto e virou-se para ver o pai encostado à ombreira da porta.
– Eu… eu estava… estou. – Ela tateou à procura do tecido na máquina de costura. Quanto tempo

estivera ela a sonhar acordada a olhar para o espaço?
Ele acendeu a luz.
– No escuro?
– Eu… eu tenho bastante luz da janela. – Sabia que as suas faces estavam coradas.
– Todas as noites vens cá para cima depois do jantar ou sais. Quanto tempo mais andarás a esconder-te

da tua família?
Allie virou-se na cadeira para o enfrentar.
– Será assim até que todos aceitem a minha decisão.
– Isso não vai acontecer.
– Então prefiro ficar sozinha.
O pai entrou no quarto, com os lábios numa linha estreita.
– Que tipo de gratidão é esta? Sempre te dei tudo o que querias, até te enviei para a universidade,

apesar das objeções da tua mãe. Talvez eu te tenha feito as vontades demasiadas vezes. Sabia que não te
devia ter deixado ir àquele casamento no verão passado. Foi quando tudo começou. Sempre foste uma
filha sensata e leal, mas agora isto. É assim que me agradeces?

Ela agarrou com força no tecido branco e a sua garganta inchou. O amor da mãe era limitado pelo seu
desapontamento em relação ao aspeto de Allie, mas o pai sempre a defendera, tinha orgulho dela e deu-
lhe um amor no qual ela confiava.

– Sinto muito, mas não me posso casar com o Baxter.
– Vais casar-te com ele. O casamento é daqui a três meses e tu vais estar presente.
– Não… não vou. – Ela não conseguiu suprimir o tremor na sua voz. – Amo-vos e odeio dececionar-

vos, a sério, mas não posso casar-me com um homem que não amo.
Os olhos do pai escureceram para uma cor azul-escura terrível.
– Quem é que amas?
– Como? – O sangue fugiu-lhe do rosto.
Ele agarrou numa almofada de alfinetes da mesa de corte e estudou-a.
– As coisas não estão a correr bem por lá.
– Lá onde? – perguntou ela, mas já sabia a resposta.
– Perdem quase dez por cento dos aviões em cada missão. Quem poderia sobreviver a vinte e cinco

missões?
A frieza esbofeteou Allie na cara e fez a imagem do pai vacilar a seus olhos.
– Que coisa horrível de se dizer, e não gosto do que está a insinuar. Nada se passa.
– Não sou cego. Ele não me enganou quando pediu ao Baxter permissão para te escrever. Eu devia ter

interferido, mas pensei que podia confiar em ti. Vejo o que está a acontecer. Vejo como ficas contente
quando as cartas vêm, como elas estão a ficar cada vez maiores e mais frequentes.

– Não… não é o que está a pensar. Somos amigos, mas nada mais. – Ela podia sonhar com o seu amor,



mas não passava de um sonho.
– Não vou permitir que entregues a minha empresa àquele homem… ou a quem quer que seja sem ser

ao Baxter.
Esse era o problema. Ela iria herdar a empresa, e se ela casasse…
– O Baxter Hicks é o único homem em quem confio para dirigir a minha empresa. Ele ganhou o direito

de a ter através do seu trabalho árduo, competência e lealdade.
– Eu entendo. A sério. Concordo que devia ser ele a administrar a empresa, mas recuso-me a casar

com ele.
– Não percebes. Não vou dar a minha empresa a mais ninguém que não seja o Baxter. – O pai bateu

com a alfineteira em cima da mesa.
Em choque, Allie observou-o enquanto ele saía intempestivamente da sala. Nunca vira o pai, o seu

defensor, tão zangado. Iria privá-la da empresa? Poderia fazê-lo?
Esfregou a testa e fechou a Singer. A posição do pai era clara. Ela não podia ter Walt e a Miller Ball

Bearings ao mesmo tempo. Que escolha estranha… um estranho com cujo amor ela só podia fantasiar, um
homem em constante perigo mortal a milhares de quilómetros de distância… ou a empresa que sempre
esperara possuir, nunca por antecipação, mas com a garantia de segurança ao longo da vida e uma boa
posição.

Pela primeira vez, viu o lado sombrio dos seus devaneios. Os pais nunca aceitariam Walt, nunca o
amariam como amavam Baxter. Além da fantasia, o que poderia trazer o seu futuro com Walt?

Sentou-se à mesa e descansou a testa nas mãos. Nunca tinha imaginado um futuro muito diferente do seu
presente. O privilégio e o luxo não significavam nada… ela podia aprender a viver uma vida mais
modesta. Mas como podia ela suportar uma vida sem os seus pais?

Allie estremeceu. Ela amava Walt, mas amá-lo-ia a esse ponto?
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Thurleigh
17 de abril de 1943

Walt bebeu um gole de café e fez uma careta. Tinha de engolir o café para se manter acordado para a
reunião.

– Como está a comida? – Cracker pousou o tabuleiro em frente a Walt e o resto da tripulação juntou-se
a ele à mesa.

– Os ovos são bons. O café é mau.
O lábio superior de JP enrolou-se o suficiente para mostrar que não confiava na palavra de Walt nem

sequer em relação à comida.
Walt suspirou. Quando era miúdo, passara horas a construir uma torre de blocos e depois derrubava-a

com um movimento da mão. A confiança também levava muito mais tempo a construir do que a destruir.
– Então, Pregador, ouvi dizer que tens um grande encontro esta noite – disse Abe.
– Hum, sim. – O seu estômago contraiu-se com os ovos mexidos que tinha ingerido. Porque é que o

encontro daquela noite o deixava mais nervoso do que a missão daquele dia?
Louis tirou um frasco de Tabasco do bolso e salpicou os ovos com o molho picante.
– Onde a vais levar?
– Ao cinema, acho.
– Ela vai gostar disso – disse Cracker. – Vai ter oportunidade de mostrar a todos o seu oficial

americano.
Walt enfiou um pouco de papas de aveia na boca e resmungou. Nunca pensara que uma rapariga

pudesse gostar de o exibir e agora isso começava a incomodá-lo. As pessoas chamavam-lhe a miúda do
Walt, ela lançara-lhe um olhar inconfundível que dizia «beija-me» quando a levara a casa no último
sábado e tudo isso o incomodava. Contudo, só tinha mais três missões. Tudo se desmoronaria quando ele
regressasse a casa. Entretanto, devia apreciar a atenção, mas não conseguia tirar Allie da cabeça.

As cartas dela ainda chegavam. Não durante muito mais tempo. Certamente que ela já lera a sua última
mentira. Esse pensamento era mais amargo do que o café.

*

Riverside

Allie saboreava o ar fresco da noite. Estava na hora de entrar, mas há séculos que não apreciava uma
noite no alpendre com a família e não queria que acabasse.

Baxter ficara em casa com uma constipação e ela tinha-se aventurado a sair, determinada a fugir à
primeira menção do casamento. Tinha sido poupada. Eles discutiram a reunião na Tunísia das tropas dos
Estados Unidos e das tropas inglesas. Em pouco tempo, a coligação seria expulsa do Norte de África. A
mãe e Allie falavam sobre como o racionamento recente de carne fresca, manteiga, queijo e enlatados
afetava o planeamento da ementa semanal e o pai deu a sua opinião sobre congelamento dos salários e
preços decretado por Roosevelt.

– Acho que me vou retirar – disse a mãe como sempre dizia por volta das dez horas.



– Eu também. – Allie esboçou um sorriso aos pais e liderou o caminho até casa. Tinha duas cartas de
Walt, mas manteve uma atitude casual quando pegou no seu correio, como passara a fazer desde que o pai
a confrontara.

Decidira que o seu futuro não precisava de ser sombrio. Quando Walt regressasse a casa, poderia ser
colocado em qualquer lugar do país, de modo que a sua relação teria de se basear principalmente em
cartas. Talvez Walt pudesse vir a amá-la e talvez os seus pais pudessem vir a aceitá-lo. Se Deus fizera
um milagre, porque não poderia fazer dois?

Uma vez no andar de cima, Allie vestiu a camisa de noite e aninhou-se na cama com uma pilha de
almofadas de penas atrás das costas.

As cartas eram muito antigas, uma de 19 de março, outra de 21 de março. Ela apoiou as cartas sobre os
joelhos e sorriu. Estavam a escrever-se dia sim, dia não. Será que dariam um salto e passariam para as
cartas diárias?

Ele recebera algumas cartas escritas depois de ela ter acabado o namoro com Baxter em fevereiro.
Teria notado uma mudança no tom? Teria reparado que ela não mencionara Baxter ou os planos de
casamento?

Allie abriu a primeira carta:

Querida Allie,
Que grande dia. Porque não começar pela tua carta que recebi? Qualquer que seja o passo

de obediência que tomaste, deve ter sido bom, porque não te via assim tão feliz há algum
tempo. Fico contente por teres escolhido obedecer a Deus.

Voámos numa missão excelente hoje. O melhor bombardeamento que já fizemos. Acredita
em tudo o que leres nos jornais.

Agora algumas notícias – o meu irmão Jack está cá. O seu grupo veio até à nossa parte do
mundo e o seu esquadrão vai treinar na nossa base. É muito bom vê-lo. Recebi muitas notícias
de casa e cartas tão frescas que quase se podia sentir o cheiro da tinta.

Ficámos até tarde a conversar e já é quase de manhã. Estou a escrever à luz da lanterna.
Tive uma epifania esta noite. O Jack tem uma maneira de ser que atrai as pessoas, e nunca

teve de trabalhar para isso. Hoje à noite vi-o a conversar com o Cracker. Percebi que invejo o
Cracker pelo seu carisma assim como invejo o Jack, e que eu era tão culpado como o Cracker
do atrito entre nós.

Bom, não devia escrever tão tarde. Mais uma espreitadela à cabeça maluca do Walter
Novak. A pilha da minha lanterna está a morrer. O Earl Butterfield acabou de me atirar
qualquer coisa… nem queiras saber o quê… e disse que o barulho da minha caneta lhe fazia
doer a cabeça. O mais provável é ter sido o uísque.

Não vamos voar amanhã, por isso posso dormir mais um bocadinho. Tu também. Dorme
bem, Miss Miller.

– E vou. – Allie colocou um beijo na sua assinatura. Que maravilha Jack estar em Inglaterra. Que
conforto devia ser a presença do irmão.

*

Jack pousou uma mão no ombro de Walt.
– Agora, quando empurras o manche para a frente, o avião vai para baixo. Se o puxares para ti, vai

para cima. Frente… para baixo, para trás… cima. Entendeste?



Walt olhou para o irmão, sentado ao lado dele para assistir à reunião, mas o sorriso de Jack fazia-o rir.
Nunca iria esquecer-se da sua primeira lição de voo com o avô. Na descolagem, Walt, com apenas dez
anos, tinha empurrado a alavanca de comando para a frente. Porque não ia o avião para a frente? Ray e
Jack tinham rebolado na erva do pasto a rir.

– Vou tentar lembrar-me – disse Walt.
– Ótimo. Gosto de ter o meu irmão mais novo por perto. – Jack encostou-se e cruzou os braços.
Para variar, Walt não se importava de ser o irmão mais novo. Jack tinha ido com a tripulação de Walt a

Londres no início do mês, quando o Flossie sofrera uma revisão ao motor, e fora ótimo conhecer
novamente o irmão como adulto e companheiro soldado.

Tudo estava a correr bem. Embora o 306.º tivesse perdido quatro aviões sobre Antuérpia, a 5 de abril,
o pior já tinha passado. Quatro novos grupos de bombardeiros preparavam-se para a batalha, houvera
uma substituição adequada de aeronaves e tripulações, armas de calibre .50 montadas na dianteira dos B-
17 e três grupos de combate com P-47… Hitler não tinha a menor hipótese.

*

Allie abriu a segunda carta e esta pareceu-lhe demasiado curta. Esperava que Walt não estivesse tão
ocupado com Jack para não ter tempo para ela. Um pensamento egoísta, mas ela estimava as suas cartas
tanto como o estimava. Que alegria amá-lo, admiti-lo e saboreá-lo.

Todos os dias a sua excitação crescia. Walt estaria em casa em breve e depois…
O coração de Allie entrou numa breve palpitação. Uma coisa era fazer planos fantasiosos e outra era

colocá-los em ação. Os eventos tendiam a acontecer de maneira diferente do esperado.

*

Walt lutava com os controlos. A nova formação teria sido difícil de qualquer maneira, mas muitos
recrutas tornavam-na francamente difícil.

O Comando de Bombardeiros continuava a fazer ajustes na caixa de combate para minimizar as perdas.
O esquadrão principal voava normalmente numa posição baixa, com os outros esquadrões numa linha
diagonal escalonada para cima e em direção ao sol. A liderança suportava o peso do ataque da
Luftwaffe, ganhando a alcunha de «Purple Heart Corner14».

Naquele dia voavam em «cunha vertical», como uma flecha inclinada num ângulo de quarenta e cinco
graus. O 91.º Grupo voava na ponta da seta, o 306.º por trás no canto inferior e o canto superior era
preenchido com aviões de ambos os grupos. O 303.º e o 305.º voavam numa formação semelhante atrás
deles. Qualquer alemão suficientemente idiota para atacar os líderes seria abatido pelas armas do grupo
mais abaixo à saída. O Flossie’s Fort  voava no meio do grupo de baixo com os recrutas de ambos os
lados.

– Turistas ao nível das três horas – disse Pete a partir da cintura direita.
Walt soltou um assobio baixo. Estavam sobre as ilhas Frísias no mar do Norte, ainda a uma hora do

alvo na fábrica dos Focke-Wulf em Bremen.
Atrás de Walt, JP girou a sua torre de tiro.
– Chegaram cedo, parece que sabiam que estávamos a caminho.
– Trinta, quarenta Fw 190 – disse Pete. – Só estão a observar-nos.
– Sim, mas temos cento e quinze Forts – disse Mario da cauda. – Isso são mil e cem armas, boches!

Mil e cem. E eu tenho duas delas.
Cracker virou-se para Walt. Acima da máscara de oxigénio, as bochechas levantaram-se.



– O Apanhador vai acrescentar hoje mais algumas suásticas ao nariz do Flossie.
– Vou vencê-lo – disse Al da torre. – Se os cobardes se aproximarem e me deixarem dar um tiro.
Walt deixou Flossie desviar-se da rota um pouco para norte para evitar o recruta à sua direita, que

estava a tentar esconder-se do «rufia da escola». Ao contrário dos seus artilheiros, Walt não tinha pressa
de se meter na luta. O Fw 190 que os seguisse durante um tempo, a queimar combustível; acabaria por
perder a coragem ao avistar a maior força aérea alguma vez enviada pela Oitava.

O ataque era inevitável. Não havia necessidade de pressas.

*

Querida Allie,
Custa-me escrever-te esta carta e poderá custar-te lê-la.
Primeiro as boas notícias. Lembras-te das conversas que tivemos de eu não ter jeito com as

mulheres? Vais ficar feliz por saber que esses dias acabaram. Não mencionei a Emily antes
porque não queria que ficasses com muitas esperanças… ou eu. A Emily é uma rapariga da
zona que trabalha para a Cruz Vermelha e que serve café e dónutes depois de missões. A sua
melhor amiga, a Margaret, é namorada do Cracker e o Cracker contou-me que a Emily estava
caidinha por mim. Depois de recuperar do choque, convidei-a para sair. Ela é uma rapariga
muito simpática e – por difícil que seja acreditar – é louca por mim.

Agora as más notícias. Infelizmente, a Emily tem um pouco de ciúme da nossa amizade. Ela
está grata por me ouvires, mas acha que esse deve ser o seu papel agora e eu concordo. Não
consigo dizer o quanto vou sentir a falta da nossa correspondência ou o quanto a tua amizade
significou para mim. Mas, de qualquer maneira, em breve estarás ocupada com o teu marido e
a tua nova casa e não terás tempo para escrever a um miserável piloto.

Hei de lembrar-me sempre o quanto és uma mulher especial e como as tuas cartas,
encomendas e, acima de tudo, as tuas orações me incentivavam. Continuarei a rezar por ti,
especialmente para que Deus abençoe o teu casamento.

Um teu amigo sempre, Walter Novak

Boas notícias? Allie colocou a mão sobre a boca. Não, eram todas más notícias. O seu estômago
revirou-se e ela colocou a mão com mais firmeza sobre a boca para não vomitar.

Walt tinha uma namorada. Não haveria reunião romântica na estação de comboio, não haveria um beijo
doce ao pé da laranjeira, não… não…

A caligrafia dele ficou manchada, dançou, atormentou-a com o que nunca iria acontecer. Uma inglesa
bonita gostava do sorriso dele, do seu abraço e do seu beijo. Allie nunca saberia como era o beijo dele.

Lágrimas deslizaram-lhe pelo rosto. Enroscou-se na cama, uma mão agarrada à barriga, a outra à boca.
Não ia haver mais cartas, não haveria mais o humor, a franqueza e a compreensão de Walt. Muito pior do
que a perda de uma fantasia tola e sem fundamento era a perda de uma amizade verdadeira e preciosa.

Um abismo abriu-se perante ela… a vida sem Walt.

*

Um fio de água escorreu por um dos lados da máscara de oxigénio de Walt. Passou as costas da mão pela
testa, mas a luva de couro apenas espalhou o suor.

– Atenção à uma hora – disse JP. – Vamos em direção ao recruta à nossa frente.
Walt pestanejou instintivamente quando voou através de uma nuvem preta que se formara por causa das



metralhadoras. A defesa antiaérea era «tão densa que se podia andar em cima dela», como diziam os
homens. Os alemães tinham um grande número de canhões antiaéreos em Bremen para proteger o porto e
a fábrica de aviões.

Normalmente, os aviões de combate evitavam a sua própria defesa antiaérea, mas aquele grupo fazia
pressão através dela. Estúpido, mas estratégico. No intervalo entre as bombas, os B-17 espalharam-se
num longo rasto e perderam o agrupamento de metralhadoras que tinham em formação.

Estaria Allie a rezar por ele? Mereceria ele ainda as suas orações após a história que lhe contara? Ela
não sabia que ele mentira, mas Deus sabia.

O Fw 190 passou pelo recruta e o Flossie vibrou por causa das suas próprias armas. O fumo começou
a sair do segundo motor do recruta e depois chamas laranja.

– Vamos lá, apaga-o, apaga-o – disse Walt.
O recruta perdeu altitude, ficou para trás e, quando Walt passou por ele, as chamas já envolviam a asa

esquerda.
– Vão saltar de para-quedas – disse Harry a partir da cintura do lado esquerdo. – Conto três para-

quedas. Quatro, cinco.
– Lá se vai outro Fort – disse Mario com uma voz monocórdica. – Um tiro direto da defesa antiaérea

rebentou com a cauda. Demasiado longe, não consigo ver os para-quedas.
Walt abanou a cabeça. Com aqueles eram já quatro B-17 que o 306.º tinha perdido até ao momento e

ainda nem tinham alcançado o alvo.
– Cuidado, Louisiana – disse Abe. Na dianteira, Abe estava debruçado sob a mira Norden, enquanto

Louis operava a arma da dianteira à direita sobre a sua cabeça… algo que nunca tinha feito antes.
O intercomunicador captou o praguejar de Louis.
– A menos que queiras essas mãos de cirurgião cheias de chumbo nazi, eu…
– Vá lá, rapazes – disse Walt. – Nada de conversas pelo intercomunicador.
Um Flying Fortress do 91.º rodopiou muito abaixo, com três caças em cima dele, e Walt obrigou-se a

inspirar profundamente. Nunca vira um ataque tão selvagem.
– Aqui vai bomba – disse Abe.
Flossie subiu quando cinco bombas de fragmentação de quatrocentos e cinquenta quilos foram lançadas

para solo alemão a vinte e cinco mil pés.
– Vamos para casa, pessoal. – Walt desligou o piloto automático e puxou o  Flossie de novo para a

formação no ponto de reagrupamento. O esquadrão baixo do 91.º parecia quase obliterado e o 306.º tinha
uma enorme quantidade de buracos.

A defesa antiaérea disparava cada vez mais próximo, mais próximo. O Flossie estremecia mais a cada
explosão. Walt fez uma festa no comando do avião.

– Então, Flossie, não fiques com medo.
Outra explosão. Preta como o coração de Satanás, chamas vermelhas que se ergueram diretamente do

fosso onde a besta vivia. A explosão fez com que Walt batesse no banco. Estilhaços de metralhadora
choveram pela janela da cabina. Cracker gritou. JP gritou. Walt ouviu-se a gritar também.

14 Purple Heart Corner é o nome dado ao último avião de uma formação situado do lado direito, em baixo. Esta era considerada a posição
mais vulnerável em voo. (N. da T.)
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Allie rebolou na cama e a sua mão pousou no local húmido do lençol onde chorara até adormecer.
Pestanejou na escuridão. Nenhum raio de luz entrava pelos cortinados.

A solicitação era familiar e inconfundível. O Senhor queria que ela rezasse.
Rezaria Emily por Walt? Dir-lhe-ia Deus para rezar por ele? Poderia ela amá-lo tanto quanto Allie?
Ela gemeu. Aquele não era o momento para chorar ou ter ciúmes ou ressentimentos. Estava na hora de

obedecer ao chamamento do Senhor. Enfiou a mão debaixo da almofada e rezou.
Mesmo que Walt não quisesse a sua amizade, continuava a precisar das suas preces.

*

Walt arquejou. As janelas estavam rachadas e riscadas,  mas intactas. Ele olhou para baixo, para o nariz à
sua frente. Fragmentos de plexiglas. Tudo o que restava.

– Abe! Louis! – Virou-se. – JP…
– Estou a caminho. – JP saiu da plataforma da torre, agarrou numa botija de oxigénio portátil e enfiou-

se pela passagem estreita entre os assentos dos pilotos que levava ao nariz. Um vento gelado soprava
com força através do nariz até à passagem estreita.

Louis detestava usar o para-quedas. E se…, não, Walt nem sequer se permitiu pensar nisso.
O Flossie perdeu velocidade. Walt empurrou a manete para a frente para permanecer em formação. Os

controlos e os motores não estavam danificados, mas o nariz partido causava sucção.
– Eles estão aqui. – A voz de JP soou no intercomunicador. – Vivos, mas feridos. Devem ter sido

projetados pela explosão, desmaiaram.
– Obrigado, meu Deus – agradeceu Walt.
– Temos de os tirar deste vento – disse JP.
– Ouviste, Pete? – perguntou Walt. Pete era alto, forte e paramédico.
– Estou a caminho.
Walt e Cracker trocaram um olhar… aliviados por os amigos estarem vivos, com receio de que não

estivessem vivos quando chegassem a Thurleigh e com medo de não conseguirem regressar.
– Caças em formação. Às quatro horas em cima – disse Harry a partir da cintura, onde tinha agora duas

armas para gerir.
Não tinham qualquer proteção à frente. Não só haviam perdido a arma da dianteira, como o artilheiro

da torre de tiro estava ocupado.
– JP, chega aqui – disse Walt.
JP arrastou-se pelo corredor, ligou-se ao sistema de oxigénio e entrou na sua torre.
– Lá vêm eles. Três aviões inimigos. Às doze horas em cima.
Walt manteve-se firme. O comando de bombardeiros desaprovava manobras evasivas, que destruíam a

formação e expunham todos ao perigo.
Um, dois Fw 190 precipitou-se para o Flossie. Balas perfuraram a asa direita entre os motores três e

quatro. JP, Harry e Al dispararam contra eles.
Harry gritou.
– Acertei-lhe!
Walt abanou os controlos… ainda funcionavam. Medidores de combustível aguentavam firmes. Que



sorte as balas não terem atingido os cabos de controlo ou os depósitos de combustível.
O terceiro caça mergulhou, a sua única hélice um disco que emitia uma luz ténue. Projéteis incendiários

descreveram um arco em direção ao Flossie.
– Apanha-o. – Walt olhou para o inimigo, como se as suas mãos estivessem numa arma e não num

comando.
Uma nuvem negra. O caça explodiu numa onda de ruído, metal e fogo apanhado pela sua própria defesa

antiaérea. Walt aplaudiu.
A seguir, um pedaço de asa saiu disparado em direção a  Flossie, atingindo o terceiro motor. A hélice

foi arrancada, fez um movimento acrobático e atingiu a janela direita da cabina. Walt desviou a cabeça,
protegeu-se com a mão, sentiu picadas afiadas na face direita acima da máscara de oxigénio.

Cracker gritou. Walt olhou para trás e viu Cracker a esfregar o rosto, os olhos.
– Cracker! Cracker, o que aconteceu?
– Não consigo ver! Não consigo ver!
– Pete, precisamos de ti aqui em cima. – Walt bufou de frustração. Cracker precisava de ajuda e ele

não podia fazer nada, não podia deixar os controlos.
Pete apareceu vindo do nariz com uma botija de oxigénio amarela às costas.
– Cracker, acalma-te. Só vais piorar isso. Deixa-me ver. – Ele sentou-se de pernas abertas na

passagem e agarrou as mãos de Cracker com os punhos.
Cracker gritou.
– JP, segura-o. Deixa-me tirar o vidro, dar-lhe alguma morfina.
Walt teve de desligar o terceiro motor. Na consola do centro desligou o controlo da mistura para o

número três, desligou o interruptor de ignição, fechou os flapes de refrigeração e a manete de potência.
Durante esse tempo tentou ignorar os gritos de Cracker, Pete a chocar com ele e o tilintar de vidro
ensanguentado no chão.

– Vais sobreviver, Cracker – disse Pete. – Vais sobreviver, okay?
– Não consigo ver! Como vou poder voar se não consigo ver?
Pete olhou para Walt e abanou a cabeça.
Walt olhou em volta.  Forts a caírem, enxames de caças, defesa antiaérea a explodir. Um motor deixara

de funcionar e tinham uma fenda no nariz. Com três oficiais fora de combate, Walt estava por sua conta.

*

Allie olhou para baixo… para baixo através de um céu azul. Uma colcha de retalhos estendia-se por
baixo dela com edifícios de brinquedo minúsculos, muito semelhante ao passeio no biplano. No entanto,
agora não sentiu paz e alegria, apenas medo a apertar-lhe o coração.

Pequenas nuvens flutuavam sobre ela, nuvens negras, e pássaros, um bando de pássaros, mergulhando
na sua direção, com rostos cruéis que cuspiam.

*

O Flossie ficou para trás. Não o podiam ajudar. Não conseguia acompanhar os outros.
A Luftwaffe tinha-se retirado para assediar outro esquadrão, mas regressaria quando vissem aviões

isolados. Walt olhou para os indicadores de combustível e do nível do óleo. Assim que JP terminasse a
assistência de primeiros socorros, podia retirar combustível do motor três. Se tudo se mantivesse assim,
conseguiriam regressar.

Pete levara Cracker para a secção da cintura e JP tinha-se juntado a Bill na dianteira. Do corredor



chegaram grunhidos e barulho de pés. Bill apareceu com os braços por baixo dos ombros de Abe.
– O Abe é o que está pior – disse Bill. O artilheiro estava inconsciente contra o peito de Bill

apresentando cortes na testa e equipamento ensanguentado e rasgado.
– Leva-o para a cintura. Deve haver pouco espaço aí atrás.
Bill lançou-se para trás com o corpo inerte de Abe. JP saiu a seguir e agarrou nos pés de Abe. Bill e JP

ofegaram ao passar pela porta estreita. Em poucos minutos, regressavam para retirar o navegador ferido.
Louis tinha menos ferimentos. Gemeu quando Bill o fez embater no chão de metal.

O gemido foi o melhor som que Walt ouvira nas últimas horas.
– Ei, Fontaine, não devias dormir no trabalho. Acorda e ajuda-me aqui.
JP saiu da passagem e olhou Walt nos olhos pela primeira vez em meses.
– Mesmo que ele acorde, não pode ajudar. Dois braços partidos – disse Pete.
O Flossie era um avião grande para conseguir aterrar com todos aqueles danos. Walt olhou para o seu

engenheiro de voo. Desiludira o rapaz, mas aquele não era o momento para ressentimentos.
– Depende de nós os dois sairmos daqui vivos.
O rosto de JP contraiu-se, mas assentiu, e depois ele e Bill arrastaram Louis de novo para a secção de

cintura, agora uma enfermaria.
– Temos um visitante – disse Mario. – Às sete horas em cima, a aproximar-se.
O Fw 190 circulou à distância. Viria de cima e de frente onde Flossie não tinha homens a manobrar as

armas. Walt podia fazer manobras evasivas já que estava sozinho, mas, embora o Flossie fosse esguio,
não fora construído para um duelo.

– JP? Preciso da tua ajuda aqui em cima.
– Ele está a vir, Pregador – disse Bill.
O alemão subiu para o ataque. Walt sentia-se como um xerife num filme de cobóis de frente para o

vilão num duelo, a estender a mão para a arma e a descobrir que o coldre se encontrava vazio.
– Meu Deus, ajuda-nos – O caça desceu e Walt fez o B-17 subir para a esquerda.
As balas rumaram ao Flossie, embateram ruidosamente em torno do compartimento do nariz,

explodiram na cabina, chiaram ao passar por Walt, colidiram com a antepara. O braço direito de Walt
voou para trás… com uma dor lancinante.

– Toma lá – disse Mario. – Apanhei-lhe o leme de direção. Agora vai deixar-nos em paz.
– Ótimo – sussurrou Walt, a respiração superficial, os olhos fixos em três buracos na janela em frente a

ele. Não lhe acertara por centímetros. Virou-se, os seus movimentos lentos como se estivesse num tanque
de xarope. Três buracos perfuravam a antepara, mesmo atrás da posição de JP.

JP entrou pela porta.
– Ainda bem – disse Walt, a sua voz fina e confusa. – Ainda bem que não estavas aqui. Estarias morto.
JP não olhou à procura de provas. Olhou para o chão.
Uma poça vermelha espalhava-se e coagulava no piso verde-azeitona. Walt riu-se, um som estranho, de

outra divisão, de outra pessoa.
– Fluido hidráulico. Lembras-te do Al na nossa primeira missão? Não é sangue, é fluido hidráulico.
– Novak. O teu braço.
Walt olhou para o seu braço direito, para as manchas vermelhas a pingar na sua mão, o seu antebraço,

o cotovelo.
JP tirou-lhe os auscultadores, os olhos castanhos arregalados.
– Pete! O Novak foi atingido!
Walt agarrou-se ao braço. A dor estendia-se ao longo do braço, do corpo. Um longo e baixo gemido

acabou por lhe sair da garganta.
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Allie acordou com um sobressalto. Que sonho assustador. Como podia ter adormecido quando devia
estar a rezar? Uma luz ténue entrava pelas extremidades dos cortinados do blackout.

Nunca antes os seus sonhos tinham sido tão vívidos, tão assustadores. Atirou as cobertas para trás e
caiu de joelhos sobre o tapete ao lado da cama. Meu Deus, ele está a meio mundo de distância.
Pertence a outra mulher, mas quer que eu reze por ele e eu vou fazê-lo.

Allie escondeu a testa no colchão e rezou mais do que nunca. Podia sentir o redemoinho de orações à
sua volta, misturando-se com o Espírito Santo, flutuando através de um continente e um oceano para
chegar ao homem que amava.

*

– Vá lá, Pregador, para quieto. Tenho de pôr o torniquete.
Walt gritou e o seu corpo contorceu-se, mas ergueu o braço para deixar Pete trabalhar. Aquilo era

diferente de qualquer outra dor que sentira antes. E não passava.
Pete cortou a manga do blusão de Walt e soltou o braço. A manga da camisa de lã, que já não era

verde-azeitona, saiu a seguir. Pete fez um torniquete acima do cotovelo e apertou com força.
Walt gritou.
– Sim, eu sei. Nós damos-te um blusão novo.
Ele tentou sorrir.
– Acho bem.
– O frio vai fazer-te bem, ajuda a fechar as feridas.
De alguma forma, na sua cabeça fustigada pela dor, lembrou-se de ouvir acerca de um artilheiro de B-

24 no 93.º Grupo, cuja parte traseira tinha sido atingida pela defesa antiaérea quando sobrevoavam
Vegesack. A tripulação salvara-lhe a vida enfiando a parte lesada por um buraco na fuselagem.

Pete aplicou sulfamidas nas feridas.
– Estou pronto para a morfina, JP. Já está descongelada?
JP sentou-se no lugar do copiloto, com as mãos nos comandos. Enfiou a mão dentro da sua camisa e

tirou uma seringa.
– Sim. Parece-me que está.
– Morfina, não – disse Walt. – Tenho de pilotar este avião.
Pete levantou os olhos azuis para Walt.
– Não podes voar se não consegues estar quieto.
Ele gemeu e assentiu.
– Está bem, mas não muita.
– Sim, senhor – disse Pete, mas enfiou todo o conteúdo da seringa no braço de Walt.
Walt suspirou. Agora tinha de lutar contra a sonolência, bem como contra a dor e a perda de sangue.

Era o único que restava que podia pilotar o avião. JP conhecia a mecânica do bombardeiro, mas ele
nunca estivera nos comandos. Walt era a única esperança da tripulação.

Enquanto Pete atava ligaduras em torno do seu cotovelo, antebraço e mão, Walt tentava pôr o cérebro a
funcionar. Eram 14:30, uma hora e meia após o alvo e estavam a pelo menos duas horas de Thurleigh.

– Bem, Pete, o Flossie deve chegar a Inglaterra, embora seja apertado. E eu? Achas que consigo durar



duas horas?
A pausa de Pete não lhe inspirou confiança.
– Claro. Eu só… preciso parar a hemorragia.
Walt fechou os olhos com força.
– Temos cerca de meia hora para decidir. É nessa altura que chegamos ao Canal. – Estavam sobre o

mar do Norte com o continente à vista a sul e podiam rumar a terra para se salvarem. Seria um salto
difícil com quatro feridos, dois inconscientes. A maioria ia sobreviver, embora como prisioneiros de
guerra.

Por outro lado, amarar um B-17 no Canal era difícil… não tão mau como um B-24, que se desintegraria
quando atingisse a água, mas ainda assim difícil. Mesmo que saíssem do avião a tempo, tinham apenas
vinte oito por cento de hipóteses de serem resgatados e os homens feridos não sobreviveriam na água
gelada.

Pouco depois, a morfina começou a atuar e a dor diminuiu para um latejar. A sensação de estar a
mover-se em xarope intensificou-se. Quando tentou olhar do altímetro para os tacómetros, os seus globos
oculares demoraram um segundo a responder.

– Boas notícias, Pregador – disse Pete de regresso à secção da cintura. – O Fontaine acordou. Quer
saber o que temos para o pequeno-almoço.

Walt olhou para JP, que lhe sorriu debaixo da máscara.
– Diz-lhe que pode escolher entre rações alemãs ou americanas.
– Americanas. – A voz de Louis soou um pouco fraca. – Todos sabem que os alemães não têm molho

de Tabasco.
– Okay, mas estamos aqui sozinhos. Preciso da tua ajuda para traçar uma rota. Consegues fazer isso?
– Claro. Não consigo escrever com estes braços partidos, mas o Bill pode ajudar-me.
– Alguém quer desistir? – perguntou Walt. – As nossas hipóteses não são boas e o Abe safar-se-ia

melhor em terra do que na água.
– Estás louco? – disse Louis. – Ele é judeu. Disse uma vez que preferia despenhar-se com o avião a

enfrentar os nazis.
– Tudo bem – disse Walt com um suspiro. – Rezem bastante, todos. «O Senhor é a minha rocha,

fortaleza e proteção; o meu Deus é o abrigo em que me refugio, o meu escudo, o meu baluarte de defesa.»
– O Salmo 18:3, inscrito na dianteira do B-17 e na mente e coração de Walt.

A costa continental desapareceu atrás dele. Estudou os manómetros de combustível e óleo e obrigou a
sua mente enevoada a fazer os cálculos. JP tinha transferido o combustível do motor danificado número
três para o número um, mas precisavam de cada gota de combustível e de velocidade.

Walt fez descer o Flossie para os quinhentos pés.
– Okay, homens, vamos aliviar a nossa carga. Despejem tudo aquilo de que não precisamos…

equipamentos de oxigénio, máscaras. Bill, livra-te de qualquer equipamento de rádio que possas.
Estamos abaixo do radar alemão, de modo que é melhor livrares-te das armas, das munições. Al, vai ao
nariz, certifica-te de que está vazio.

– Okay – disse Al. – Mas não me vais obrigar a deitar borda fora os meus cinquenta caixotes de
uísque.

Por um momento, o riso fez com que a cabeça de Walt se esquecesse da dor e do seu dilema.
Enquanto a tripulação atirava o equipamento pelas escoti-lhas, Walt dava indicações a JP para a

aterragem. JP abanou a cabeça ao ver a enorme quantidade de instrumentos no painel.
– Tens de ficar acordado. Não consigo fazer isto sozinho.
– Estou a tentar. – Walt pestanejou com dificuldade contra a fadiga. – Mas, se eu não conseguir, tu ficas



no comando.
JP franziu a testa.
– Não podemos saltar de para-quedas sobre a Inglaterra. Estamos muito baixo para um salto. Mas não

consigo aterrar este avião.
– Não digas isso. Eu sei que consegues.
JP lançou-lhe um olhar cético.
Walt estremeceu e mudou de posição sobre o seu invólucro de para-quedas. O braço estava dormente,

pesado e gelado no seu colo.
– Eu sei que te menti e não fazes ideia de quanto me arrependo disso, mas nunca te menti acerca da tua

capacidade. És um dos homens mais inteligentes e competentes que já conheci e prefiro ter-te aqui do que
metade dos pilotos que conheço.

JP bufou e olhou pela janela.
Era por aquilo que Walt nunca mais voltaria a mentir.
– Ouve, tens de admitir que nunca fui um adulador.
JP virou os olhos escuros para Walt e assentiu.
– Então, fá-lo. Aterra este avião.
– Preferia ter-te por perto para fazeres isso. – Um dos lados da sua boca subiu e Walt sorriu para o

vislumbre de simpatia.
– Tudo okay aqui em baixo – disse Al pelo intercomunicador.
– Obrigado. Como está a parte de trás, Bill?
– Nua. O único peso morto que resta é o Worley.
– Pregador, diz ao Bill que ouvi isso e já vou aí prestar contas.
Walt riu-se, um erro, pois gastou demasiada energia. Os seus lábios formigavam e a sua visão

escureceu. Baixou a cabeça para os comandos até a sensação passar.
JP inclinou-se e apertou o torniquete.
– Como estás?
– Bem. – Ele levantou a cabeça e olhou para os manómetros. Tinham ganho alguma velocidade. Ótimo.
– Dois B-17 estão a aproximar-se – disse Mario da cauda. – Esquadrão letras VK… sim, o 303.º

Grupo. Oh! E uma escolta.
– Spits? Thunderbolts? – Podiam guiar o Flossie até um aeródromo ou pelo menos avisar os serviços

de socorro aeronaval se ele caísse.
– Hum, não. Fw 190. Oh, não! Ele mudou de rumo. Vêm na nossa direção.

*

O despertador de Allie na mesa de cabeceira marcava sete e meia. Ela precisava de se vestir, de fazer
uma longa viagem de autocarro e chegar a March Field às nove horas.

Sentia as pernas doridas de ter estado tanto tempo de joelhos. Levantou-se, fez um esgar de dor ao
sentir as picadas, deu um passo e pisou uns papéis… as últimas cartas de Walt. Apanhou-as e atravessou
o chão de madeira fresco em direção à sua secretária.

O retrato de Walt olhava para ela, profissionalmente estoico mas bem-disposto. Não admirava que
Emily se tivesse apaixonado por ele. Allie acrescentou as cartas à pilha grande na gaveta esquerda…
pela última vez. Alguma coisa se quebrou dentro dela.

Agarrou no pequeno piano de cauda e o seu rosto enrugou-se: «Para Allie. W.J.N. ‘42.» Embora ele
não a amasse, tinha sido o mais querido amigo que tivera.

Allie acariciou a cabina de madeira do Flossie. As suas orações pairavam por resolver como seis



notas numa escala musical.
E quanto ao hospital?
Allie sentou-se à secretária e abriu a Bíblia no Salmo 91. Como voluntária, podia ser repreendida, mas

não podia ser despedida.

*

– Não temos armas – sussurrou Walt.
– Estamos mortos – disse JP.
Walt odiava o pessimismo, mas, naquele caso, justificava-se.
– Ao nível das seis horas! – gritou Mario.
Atacar um Fort por trás era suicida e o alemão encontrava-se demasiado longe para saber que tinham

largado as armas. Ou estava confiante ou era estúpido.
– Ele está a aproximar-se – disse Mario.
Walt guinou para a direita, mas encontrava-se demasiado baixo para descer a pique. A asa esquerda

abanava e o caça subiu e afastou-se. Walt endireitou o avião. A pressão do óleo desceu para dois e o
motor abrandou, chiou e parou. A hélice ao sabor do vento, tão inútil como o cata-vento de uma criança.

Ele tinha de conseguir manter a hélice em bandeira, não podia dar-se ao luxo de planar.
Recapitulou o procedimento da hélice em bandeira, mas não sabia porque raio se estava a incomodar.

O Fw 190 fez um loop à sua frente, depois um chandelle gracioso em forma de sela. Estava a exibir-se. O
alemão voou em torno do Flossie no sentido dos ponteiros do relógio e parou ao lado da cabina junto a
Walt.

Que estava ele a fazer? A inspecionar os danos? Muito bem. Talvez, se ele visse o nariz estilhaçado,
os dois motores parados e a ausência de armas, os deixasse morrer por vontade própria. Não havia
necessidade de acabar com eles.

O piloto puxou os óculos para cima, olhou para o nariz do Flossie e tirou a máscara de oxigénio. O
homem tinha um queixo quadrado e olhos grandes e os seus lábios moviam-se como se estivesse a ler
alguma coisa em voz alta. Que estranho, o inimigo era humano.

Walt analisou o nariz amarelo do 190 Fw, a cruz negra na fuselagem e vinte marcas no leme de direção.
Ótimo, um ás.

– Ei, Pregador! – chamou Mario. – Estou na cintura. A pistola do Cracker! Tenho a pistola do Cracker.
Consigo acertar-lhe.

– Espera, não! Não dispares. – Walt voltou a olhar para o piloto da Luftwaffe, ainda a mexer os lábios.
Estava a ler o verso no avião de Walt. – Meu Deus, ajuda-o a traduzir.

– Pregador, estás louco? Sabes que sou bom a atirar. Posso acertar-lhe.
– Apanhador, não. É uma ordem. – Olhou nos olhos do inimigo. Com a mão esquerda ajudou o seu

braço direito partido a fazer uma continência, sufocando um grito de dor que disparou através dele.
O alemão assentiu e fez uma continência militar tradicional, não um «Heil Hitler». De seguida, o avião

de combate afastou-se.
– Ele foi-se! Ele foi-se realmente embora – disse Harry a partir da cintura. – O que aconteceu?
– Nem vale a pena gastar munições connosco. – A voz de Cracker era débil.
– Não – disse JP, olhos em Walt. – Foi o verso da Bíblia… o verso da Bíblia do Novak. Ele leu-o e

foi-se embora.
Louis aplaudiu.
– Bem te disse que dava sorte.



– Nada disso – contrapôs Walt. – Foi a misericórdia de Deus. Rezem por mais misericórdia. Estamos
em pior estado que antes e temos um longo caminho a percorrer até casa.

*

– Allie, pensei que ias trabalhar hoje.
Ela levantou os olhos da secretária para observar a mãe à porta.
– E vou, mas…
– Meu Deus, nem sequer estás vestida. É melhor apressares-te. O que vão eles dizer?
– Não interessa. – Ela fechou os olhos com força, exausta de tantas horas a rezar.
– Interessa sempre o que as pessoas dizem.
Allie voltou-se para a secretária.
– Desço já. – Franziu a testa devido à sua própria grosseria, mas a urgência e a doçura das suas preces

atraíram-na novamente à presença do Senhor.

*

Sentiu uma picada no rosto.
– Vamos, Pregador, não te atrevas a deixar-nos.
Walt lutava para abrir os olhos.
– Vamos. – Pete abanou os ombros de Walt. – Estás a ver a costa? Vamos conseguir, mas tens de ficar

acordado.
– Não consigo. – As suas pálpebras caíam como os estores de uma janela.
– Tens de conseguir. – JP deu-lhe um pontapé na perna. – O Louis encontrou um aeródromo da RAF, o

Bill entrou em contacto com eles, mas precisas de aterrar este avião.
– Pois tens – incitou Pete. – O que vão dizer à Emily se não o fizeres?
– Allie. – Walt obrigou os olhos a abrir. Se ele morresse, Betty contaria a Allie. Ela ficara tão abalada

com as mortes de Frank e Jim e mal os conhecia. Como reagiria à sua morte? E os pais? E Jack seria o
primeiro a saber, teria de dar a notícia.

Abanou a cabeça com força suficiente para agitar o rosto.
– Qual é a nossa direção?
– Consegues vê-la? – disse JP. – Ali está a torre de controlo.
Aquela torre fê-lo recuperar melhor que uma chávena de café. O motor número quatro deitava fumo.
– Vamos, Flossie. Não estamos longe.
Os indicadores do nível de combustível indicavam que o tanque estava vazio.
Não havia tempo para contornar o campo. Não havia tempo para esperar pela autorização. Bill Perkins

disparou dois foguetes luminosos pela escotilha da sala do rádio a indicar que havia feridos a bordo.
Desceu o trem de aterragem. Faíscas brancas apareceram diante dos olhos de Walt. A sua abordagem

foi muito rápida, muito baixa e o Flossie ressaltou com o impacte.
A pista era curta, construída para caças, com árvores no fim… e escurecia. Ele tateou à procura dos

freios, mas o pé não se mexia. Estava cada vez mais escuro.
Meus Deus, ajuda-nos.
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Riverside

Allie pestanejou ao ver as imagens do noticiário até que uma lágrima quente lhe escorreu pela face.
Levantou-se e fugiu do cinema. Na casa de banho das senhoras, molhou o rosto numa vã tentativa de

estancar as lágrimas. Estava demasiado exausta da provação da noite anterior e de um longo dia em
March Field a controlar as suas emoções.

Daisy abriu a porta.
– Allie? Céus. Calculei que alguma coisa estava errada quando saíste a meio de um noticiário. O que

se passa?
Recompôs-se.
– Nada, na verdade. O Walt contou-me que tem uma namorada. Eu não devia estar mortificada. Devia

estar feliz por ele.
– Não! Allie, não. – Daisy deu-lhe um abraço apertado. – O que vais fazer?
O desespero de Daisy assustou Allie e obrigou-a a manter a compostura. Afastou-se e esboçou um

sorriso.
– O tempo vai ajudar-me. Não sou a primeira mulher que fica com o coração destroçado.
Daisy pigarreou e cruzou os braços.
– Não é típico dos homens?
Allie suspirou. Não queria fazer de Walt mais um vilão.
– Vou esquecer. Mas agora eu… estou preocupada com ele. – Hesitou. Nunca mencionara os seus

sonhos a ninguém, exceto a Walt. – Eu… bem, eu tenho sonhos quando ele voa em missões e o de ontem
foi um pesadelo.

Daisy levantou um meio sorriso.
– Querida, vês muitos noticiários. Nunca mais te voltes a preocupar com esse homem.
Allie forçou-se a esboçar um sorriso.
– Vamos ver o filme.
Como podia ela ajudar sem se preocupar? Como ia saber se Walt estava bem? Ele já não lhe escrevia

e ela não podia perguntar a Betty sem quebrar a promessa que fizera a Walt.
Allie liderou o caminho de regresso à sala do cinema. Meu Deus, por favor, deixa-me saber como ele

está. Por favor, mantém-no seguro nos Teus braços.

*

A voz do homem era-lhe familiar. Profunda e grave. Pai? Não, o pai não.
Walt tentou abrir os olhos. Nada aconteceu.
– Walt? – O homem apertou a mão esquerda de Walt. – Enfermeira, acho que ele está a acordar. Walt?

Vá lá, acorda. Estás na cama há muito tempo, preguiçoso.
Preguiçoso? Era o que a mãe lhes chamava pela manhã. A voz… Ray? Jack? Sim, Jack.
Ele tentou mexer cada um dos seus músculos faciais até que encontrou o que abria as pálpebras. A luz

invadiu-lhe os globos oculares. Encolheu-se, depois abriu os olhos novamente. Focou um rosto de
cabelos pretos e um grande sorriso debaixo do bigode.



– Preguiçoso? – Walt resmungou. – Tu é que és demasiado preguiçoso para te barbeares.
Jack riu-se.
– Estás bem. Graças a Deus que estás bem.
Ele estava bem? Porque não haveria de estar bem? As suas pálpebras fecharam-se pesadamente e

forçou-se a abri-las. Porque estava tão cansado? Tão dormente?
– Deixaste-me preocupado. Estive na torre de controlo até ao fim, a contar os aviões à medida que

aterravam. Não vi o Flossie. Fiquei mesmo aliviado quando recebi o telefonema de que tinhas aterrado
naquele aeródromo. Quando lá cheguei e vi o teu avião… caramba. Aquilo é que foi um voo. Não sei
como conseguiste trazer o avião de volta.

Oh, sim, a missão a Bremen. O nariz, Louis, Abe, Cracker, os motores, as feridas, as armas, o alemão,
JP.

– Não fui eu que fiz isso. Foi Deus.
– É verdade. – A voz de Jack estava embargada.
Walt olhou em volta. O seus olhos levaram algum tempo a ajustar-se a cada coisa que via. Paredes

brancas. Uma loura com um uniforme branco aos pés da sua cama.
– Onde estou?
– No hospital em Oxford. Estiveste inconsciente durante dois dias. É segunda-feira, dia dezanove.
– Oxford?
– Eles… trouxeram-te para aqui para a cirurgia.
Cirurgia. Oh, sim, o seu braço. Tinham de remover as balas. Não, elas haviam-no atravessado. O seu

olhar desviou-se para o braço direito.
A mão de Jack agarrou o rosto de Walt e virou-o.
– Walt, olha para mim. Quero que olhes para mim.
Ele pestanejou por causa da intensidade do olhar azul-acinzentado de Jack.
– Estás vivo. Isso é que é importante. Estás vivo.
Ele tomou consciência da dor ao longo do braço.
– Sim. Vivo.
O rosto de Jack fez um esgar e agarrou no queixo de Walt.
– Perdeste muito sangue. Muito mesmo. Disseram-me que talvez não te safasses. Mas sobreviveste. É

isso que importa.
– Foi por isso que rezei. – E para que os outros sobrevivessem. Ele franziu o sobrolho. – Os outros?
– Foi… uma missão muito má. A pior até agora. Dezasseis aviões caíram.
– Dezasseis?
Jack deixou cair a mão.
– Sim, e bem… tens de saber que o tricentésimo sexto sofreu as maiores baixas. Dez… vocês perderam

dez B-17.
– Dez? Não pode ser. Isso significa que… não… apenas dezasseis regressaram? – Walt fechou os

olhos com força e a mente. Dez aviões, cem homens de Thurleigh.
– Receio bem que sim. Sinto muito. E muitos sofreram os mesmos danos que o Flossie. Tu também

devias ter caído. Sabes disso, não sabes?
A cabeça de Walt não conseguia aceitar as perdas.
– A minha equipa?
– Vão ficar bem, graças a Deus e à tua pilotagem. O Abe tem um grande galo na cabeça e está cheio de

pontos no tronco. O Louis? Terá muitas raparigas para lhe assinarem o seu gesso. Estarão de regresso ao
dever em três tempos, mas em terra. Eles já fizeram a sua parte.



– E o Cracker?
O rosto de Jack contraiu-se.
– Enviaram-no para casa hoje para fazer mais cirurgia. Os médicos dizem que poderá nunca mais

voltar a ver.
– Oh, não.
– A boa notícia é que vai para casa. E tu também.
– Eu? Porquê? Ossos quebrados, pontos. Posso voar.
A mão de Jack voltou a tocar no queixo de Walt outra vez e o seu olhar desceu.
– Estás vivo, lembras-te? É isso que importa.
Walt tentou libertar-se das mãos do irmão. Ele estava vivo, mas…
– Houve muitos danos. Imensos. Ossos que faltavam na tua mão. O teu cotovelo estava desfeito.

Demasiado tempo sem fluxo sanguíneo. O torniquete salvou-te a vida, mas…
– Mas o quê, Jack? – perguntou ele com os dentes cerrados. – Diz-me ou deixa-me olhar.
– Walt, levaram-te o braço.
– O meu braço? Levaram-no para onde?
Jack suspirou e baixou a mão.
– Tiveram de amputar acima do cotovelo.
– Amputar? – Não. Impossível. Doía-lhe o cotovelo, o antebraço, a mão. Podia sentir os seus dedos. O

seu estômago deu voltas e ele olhou para o braço. Onde estava ele?
– Não. Oh, Deus, não.
– Estás vivo. É isso que importa.
As suas entranhas contraíram-se. O seu braço estava em cima do cobertor, mas não todo. Um conjunto

de ligaduras brancas formava um nó onde o seu cotovelo devia estar. Não, ele conseguia senti-lo, sentir o
seu cotovelo.

– Sinto muito, Walt, mas estás vivo.
Um coto. Ele tinha um coto. Como uma árvore, derrubada, serrada ao meio. Um coto. Como os

veteranos da Grande Guerra, como os velhos da Guerra Hispano-Americana, como o excêntrico velho
Horton, que vivia sozinho numa cabana degradada fora da cidade. As crianças temiam-no, os
adolescentes assediavam-no, as mulheres tinham pena dele e os homens ignoravam-no.

Sentiu a bílis a subir.
– Enfermeira? – chamou Jack.
Uma mão no ombro dele virou-o para o lado mesmo antes de ele vomitar para dentro de uma bacia de

esmalte. Um coto. Um coto.
– Sou como… – Cuspiu o que restava da bílis. – Sou como… o velho Horton.
– Não digas isso. Não serás. Sabes o que o avô sempre disse. O Horton era um homem zangado e

infeliz antes de ir para Cuba. É verdade que a sua lesão tornou-o mais amargo, mas ele já se encaminhava
para lá antes de acontecer.

A enfermeira limpou o rosto de Walt. Um coto. A sua mão direita… desaparecera.
Fechou os olhos e encostou a cabeça à almofada. Aquilo tinha de ser um sonho, um pesadelo e, quando

acordasse, estaria todo inteiro outra vez.
– Não sei o que dizer, Walt. Quem me dera que isto não tivesse acontecido. Quem me dera poder trocar

de lugar contigo. Quem me dera que o pai ou o Ray estivessem aqui em vez de mim. Eu quase chumbei no
seminário. Eles saberiam o que dizer.

– Saberiam? – Ele abriu os olhos para ver o rosto de Jack cheio de preocupação. A enfermeira
colocou-lhe um comprimido entre os lábios e entregou-lhe um copo. A água queimou-lhe a garganta ao



descer. – O que poderiam eles dizer? Eu… perdi o meu braço. O meu braço, Jack. O meu braço direito.
Foi-se. O meu braço direito. Não posso… não posso escrever. Oh, não, não posso voar. Não posso
voar…

O seu peito elevou-se. Não… não ia chorar como um bebé estúpido.
– És engenheiro. Agradeço ao Senhor por isso. Podes ainda usar uma régua de cálculo, não podes?

Vais ficar bem. A sério, vais ficar bem. – Jack passou as costas da mão por cima dos olhos. Não, ele não
estava a chorar também, ou estava?

– Sim? Quem irá contratar um aleijado? – Fechou os olhos com força, odiando a humidade, a
rouquidão na sua voz. Chorara duas vezes num ano. A guerra devia fazer dele um homem, não um bebé
chorão.

– Tu não és um aleijado. És um herói de guerra. Nem vais acreditar na quantidade de repórteres que
aqui estiveram à espera que acordasses. E a tua tripulação também. Salvaste as vidas deles.

– Não sou nenhum herói. – Walt ergueu a mão para enxugar os olhos. Não… não tinha a mão. Teve de
usar a mão esquerda, sentia-se desajeitado.

– Claro que és. Aposto que terás vinte ofertas de emprego antes de chegares a casa e, pelo menos, o
mesmo número de propostas de casamento.

Casamento. Walt olhou para o amontoado de ligaduras. Qualquer mulher respeitável sentiria repulsa
dele. Allie sentiria. Ainda bem que ela tinha um homem inteiro com quem casar.
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Riverside
6 de maio de 1943

Allie verificou a lista que tinha na mão: florista, fotógrafo, padaria, papelaria, Mission Inn, St. Timothy.
Só faltava o vestido da loja. Tinha sido um dia longo e doíam-lhe os pés e a cabeça.

Teve um vislumbre de si numa montra. Pelo menos, ainda parecia fresca no seu fato de linho cor de
pêssego. Para tornar o velho fato mais elegante, acrescentara quatro pregas à saia e dragonas nos ombros.

Parou à porta, respirou fundo e entrou na loja.
Miss Montclair estava ajoelhada à frente de um manequim na parte de trás da loja. Envergava um

vestido fino com riscas largas, verticais, pretas e brancas. Poucas mulheres poderiam usar um vestido tão
ousado, muito menos dominá-lo como Agatha Montclair.

– Dá-me licença? – perguntou Allie.
Os olhos de Miss Montclair arregalaram-se. Levantou-se e pousou a fita métrica.
– Querida Allie, devo dizer que estou espantada por vê-la.
– Oh? A minha mãe marcou uma hora para mim.
– Sim, mas há meses que não vem cá.
– Lamento. Lamento imenso. Mas… bem, estou aqui hoje.
– Sim, estou a ver. – O olhar de Miss Montclair endureceu a cada passo. – A sua mãe vai ficar muito

satisfeita.
– Não. – Tentou não mostrar uma expressão pouco digna de uma senhora. – Ficará muito descontente.
– A sério? – Um sorriso cortou um desfiladeiro rochoso no rosto de Miss Montclair. – Venha comigo.

Deixe-me mostrar-lhe o que fiz.
Oh, não. O vestido de casamento da mãe.
Miss Montclair desapareceu num borrão preto e branco atrás de uma cortina castanha. Regressou com

um porta-fatos, que pendurou na porta do gabinete de prova. Olhou para Allie e riu-se.
– Oh, se visse a sua cara!
Allie pousou a mala e juntou-se a Miss Montclair, que abriu o saco e retirou um vestido branco com

uma gola de renda, um corpete largo e mangas justas pelo cotovelo.
– O vestido da mãe! Transformou-o!
– Pensei que fosse gostar.
– Adoro. Não faz ideia de como estou encantada. – Allie tocou no tecido delicado com os dedos,

procurou sinais de danos e não os encontrou. – Fez um belo trabalho. Oh, estou tão contente. Só de pensar
no vestido da minha mãe arruinado para… – Olhou para o rosto satisfeito de Miss Montclair. – Como
soube que rompi o noivado?

– Tinha as minhas suspeitas. Depois da nossa última conversa, suspendi o trabalho. Deixou de vir aos
nossos encontros e a Mary começou a evitar-me na igreja. Ela está bastante chocada, não está?

Allie levantou a manga rendada e suspirou.
– Chocada? Ficar chocada significaria um certo grau de aceitação. Não, ela continua a fazer planos de

casamento, convencida que perdi a coragem. Mas hoje cancelei todas as marcações. Agora terá de
aceitar isso.



– Que bom para si. – Miss Montclair examinou o rosto de Allie. – Está feliz, querida?
O sorriso dela ergueu-se de um lugar calmo no seu coração, intocado pelo caos em casa.
– Estou. Serei muito mais feliz quando os meus pais me levarem a sério, mas tomei a decisão certa.

Não posso descrever o quão maravilhoso é.
– Esqueceu-se, querida. Eu já sei como é. – Ela devolveu o vestido ao saco. – Tem outro homem à

espera?
À espera… não era bem o caso. Allie conseguiu sorrir.
– Não. Isto é entre o Baxter, Deus e eu.
No autocarro de regresso a casa, os seus sentimentos por Walt perturbaram a sua paz… amor adiado, a

solidão pela falta da amizade dele e uma preocupação persistente com o seu destino.
Os sonhos tinham cessado. Tê-la-ia Deus libertado da sua responsabilidade? Teria Flossie ficado

danificado? Teria Walt um intervalo nas missões? Teria sido transferido para um cargo em terra? Ou ter-
lhe-ia acontecido algo horrível? Betty não falara dele nas suas cartas, mas também nunca o fizera.

Allie ainda podia ver os cabeçalhos: «Aviões arrasam fábrica nazi.»
Depois, o subtítulo: «Dezasseis B-17 perdidos.»
Dezasseis! Nunca soubera de perdas tão elevadas. Céus, as hipóteses de Walt…
Não, não se preocuparia. Além disso, muitos dos homens sobreviviam como prisioneiros de guerra.

Alguns até conseguiram evitar a captura e chegar a Inglaterra clandestinamente. Se alguém pudesse
regressar era Walt.

No entanto, a ideia de Walt num campo de prisioneiros ou a esconder-se dos nazis numa adega francesa
faziam-na tremer.

Allie saiu do autocarro e subiu o longo caminho de acesso sob o farfalhar das folhas de citros. Meu
Deus, onde quer que ele esteja, o que quer que lhe tenha acontecido, por favor, mantém-no seguro.
Por favor, conforta-o e fortalece-o.

Durante o jantar, Allie dirigiu a conversa para longe dos planos de casamento e para a greve de carvão
que enfurecia o pai.

Depois de uma refeição tranquila, a mãe trouxe morangos frescos de Victory Garden para a sobremesa.
– Então, Allie, hoje tinhas algumas marcações. Acabaste por ir? – A sua voz era tensa devido às muitas

marcações anuladas.
Allie assentiu, a boca cheia de morango que devia ter cortado.
O sorriso da mãe eletrificou-se.
– Veja, Baxter, eu disse que ela caía em si.
Oh, céus. Ela percebera mal. Allie mastigou vigorosamente para desimpedir a boca.
– Eu disse que ela cairia em si, não disse? – perguntou o pai com o sorriso que Allie perdera nos

últimos meses. – Afinal, não tenho de mudar o testamento. Baxter, ainda tem o anel?
– Claro.
Allie engoliu um pedaço muito grande e o ácido ardeu-lhe na garganta.
– Testamento?
A mãe derramou natas sobre os seus morangos.
– Não nos deste muita escolha, querida. Nós íamos dizer-te na próxima semana, quando estivesse

finalizado, para te dar um incentivo para fazeres o que está certo.
– O que… o que fizeram?
A mãe esboçou um sorriso nervoso.
– Bem, o Baxter é agora o único herdeiro dos nossos bens. Disseste ao teu pai que era o correto. Mas

não é nada com que devas preocupar-te mais.



– Os… os bens? – A sua voz estrangulou-se na garganta. – Quer dizer a empresa… apenas a empresa.
– O património todo. – O pai baixou a colher e os cantos da boca.
Não podia ser. Ele não queria deixar a sua empresa a outro homem, mesmo que não houvesse outro

homem. Mas o património inteiro? Não podia ser.
– Deserdou-me?
– Não, não, não – disse a mãe. – Quando casares com o Baxter, vais herdar como antes.
O ar irrompeu dos pulmões de Allie como num colchão demasiado firme.
– Vocês escolheram o Baxter em vez da vossa única filha? Vocês… deserdaram-me?
O olhar do pai ficou ainda mais duro.
– Não se casares com o Baxter como tinhas prometido.
Baxter rodopiava a colher na sua tigela.
– Pensei que tinhas caído em ti.
– Não. Quero dizer, sim. Sim, caí em mim… em fevereiro. Não me vou casar contigo e não vou mudar

de opinião.
– Porque não? Já mudaste antes.
– Não vou… Não vou casar contigo. – Como podiam? Como tinham podido eles fazer-lhe aquilo?
– Mas, Allie. – A mãe agarrou na tigela com as duas mãos, os olhos enormes. – Disseste que foste às

marcações.
– E fui, mas não como pensa. Cancelei tudo… as flores, os convites, as reservas… tudo.
– Não! Como pudeste fazer isso? – A voz da mãe tremeu.
– Tinha de o fazer. – A voz de Allie ecoou a da mãe. – Vocês não me levavam a sério. Têm de aceitar

isto.
– Não, tu tens de aceitar isto. – O pai levantou-se e colocou as palmas das mãos sobre a mesa. – O

Baxter é o meu único herdeiro. Se não casares com ele, não vais receber nada. Confio que farás a escolha
certa.

Ela cerrou o maxilar, decidida.
– Já a tinha feito. – Saiu disparada da sala de jantar, passando pela mobília elegante da casa que nunca

iria herdar.
– Allie! Allie, espera. – A voz e os passos de Baxter seguiram-na.
– O que queres? – Ela virou-se debaixo do lustre de cristal na entrada. – O que podes querer mais?
Ele parou de repente e alisou um fio de cabelo.
– Quero que saibas que estou disposto a dar-te uma segunda oportunidade. Nos últimos três meses

embaraçaste-me diante dos teus pais e agora na frente de metade das pessoas de Riverside. No entanto,
estou disposto a perdoar-te e aceitar-te de novo.

– Porquê? – Ela gesticulou com as mãos. – Porque diabo queres casar comigo? O J. Hicks Baxter já
alcançou os seus objetivos. O J. Hicks Baxter já tirou tudo o que queria da filha do patrão. Ficaste com a
empresa, a minha herança, a minha casa…, ora até ficaste com o amor dos meus pais e a sua aprovação.
Já acabou. O que mais podes querer de mim?

A expressão dele suavizou-se e pegou-lhe na mão.
– Quero que sejas minha mulher. Quero criar uma família contigo.
Allie recuou.
– Não. Não percebes? Ficaste com tudo, mas não vou deixar que fiques com a minha alma.
Ela virou-se e subiu as escadas.
– Eles têm razão em deserdar-te! – gritou ele atrás dela. – Sua inconstante, ingrata, desobediente…
– Desobediente? – Ela virou-se no cimo das escadas. – Podes chamar-me o que quiseres, menos



desobediente. Foi a minha obediência que me meteu nesta confusão. – Correu pelo corredor, atrapalhou-
se com a maçaneta e entrou no quarto banhado de ouro pelo pôr do Sol.

Andou em círculos passando pela cama, a cómoda, a janela, a secretária, o armário, a porta, às voltas,
às voltas, sofrendo pela sua perda e pela traição dos pais. A luz ficou laranja, vermelha, cinzento-
arroxeada.

E agora, meu Deus? O que posso fazer?
Allie parou em frente à sua mesa, em frente ao retrato de Walt. Ansiava pela opinião dele, pelo seu

humor, pelo seu conforto, pelos seus conselhos. Franziu o sobrolho.
– Oh, Walt – sussurrou. – Não precisas da minha amizade, mas eu certamente preciso da tua.
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Segundo Hospital Geral, Oxford
9 de maio de 1943

Walt esforçava-se para executar cada movimento da caneta. Desleixado. Um miúdo de seis anos
conseguia fazer melhor.

Amachucou o papel, o que não era fácil com a mão esquerda, e arremessou-o para o caixote do lixo.
Falhou. Bufou e desviou o madeixa de cabelo ondulado da testa. Mesmo para isso foram precisas duas
tentativas.

Mais uma para adicionar à sua lista de coisas que não fazer como devia… comer com um garfo,
escovar os dentes, vestir-se. Botões, fivelas e meias faziam-no querer partir qualquer coisa.

Já para não falar da lista de coisas que nunca conseguiria voltar a fazer… pilotar um avião, tocar
piano, esculpir madeira, conduzir um carro, atar os atacadores dos sapatos, cortar carne.

Claro, os terapeutas disseram-lhe para ser paciente, continuar a tentar, queixo para cima, sorriso nos
lábios e tudo se comporia a seu tempo. Era fácil para eles dizerem isso. Não tinham de viver com uma
mão esquerda inútil que não prestava para nada.

Ao sobrevoar Bremen rezara para permanecer vivo. Talvez tivesse reformulado a sua oração se tivesse
passado antes algum tempo naquele hospital. Talvez Frank não tivesse ficado assim tão mal.

Walt gemeu com a sua linha de pensamento. Frank não concordaria. Eileen e as crianças preferiam ter
Frank vivo em qualquer condição e ele também.

Walt suspirou. A carta teria de esperar até Jack regressar da missa. Ele podia transcrever.
Não, Walt precisava de tentar. Tinha uma mão esquerda péssima, inútil, que não servia para nada, e

tinha de aprender a viver com ela. Os pais preocupar-se-iam menos se lessem algo alegre na própria
letra de Walt… se a conseguissem ler. Que pena não poder escrever a Allie a contar as suas frustrações
sem ter de soar alegre. Pegou numa nova folha de papel.

Queridos pais,
Estou a melhorar e já não tenho dores. Deixam-me andar pelos corredores todos os dias.

Tudo é difícil, mas vou aprender. Irei para um hospital nos Estados Unidos no final do mês.
Vão colocar-me o mais perto de Antioch pos…

– Olá, Wally. Trouxe uma carta da tua namorada.
Walt resmungou à provocação do seu irmão.
– Não me chames Wally e ela não é minha… JP! O que estás aqui a fazer? – Não via JP desde Bremen.
Jack sentou-se na beira da cama.
– É uma longa viagem de comboio. Eu queria companhia, mandei-o juntar-se a mim. Uma das vantagens

de ser um oficial e que o JP pode experienciar em primeira mão agora.
Pela primeira vez, Walt reparou que JP usava as calças verde-azeitona de um oficial e as barras de

ouro de segundo-tenente no blusão.
– Foi aprovado?
JP sentou-se na cadeira ao lado da cama.



– Estás a falar com o oficial de artilharia mais recente de Thurleigh. Devias avisar um homem quando
o recomendas para um cargo.

– Como querias que avisasse? – disse Jack. – Não falavas com ele.
JP fez uma careta.
– Ouve, Novak, desculpa…
– Não. Está tudo bem.
– Não, não está. Eu… bem, recuperaste o meu respeito em Bremen. Agora descubro que me

recomendaste para um cargo enquanto eu te ignorava.
Walt encolheu os ombros.
– Tu merecias ser promovido e eu merecia a rejeição.
– Ainda não posso acreditar que contaste todas aquelas tretas. – Jack esticou o braço e revirou o

cabelo de Walt.
– Sim, tu ensinaste-me a mentir para não ficares em apuros. – Ele riu-se e bateu na mão de Jack. Não,

braço errado outra vez.
O sorriso de Jack vacilou e ele baixou a mão. Fez sinal para a mesa de cabeceira.
– Então, quem te enviou as guloseimas?
Walt olhou para JP, que estava a tentar não olhar para a manga vazia do pijama. O seu estômago

contraiu-se. Todos os dias, para o resto da sua vida, as pessoas iam tentar não olhar, e depois, quando
pensassem que ele não estava a ver, olhariam. Até as próteses que os médicos lhe mostraram não iam
ajudar. Quando muito piorariam… brilhantes, com ganchos de metal que picavam, cabos, fivelas e tiras.
Como engenheiro, ele admirava as máquinas, mas não as queria no seu corpo.

– Quem te enviou as guloseimas? – repetiu Jack.
– A Emily. Queres? Não gosto delas. – Eram tão enjoativas como a visita de Emily lavada em

lágrimas. Ainda bem que só ali fora uma vez. Não queria saber quanta quantidade da ração de açúcar a
família dela gastara com ele.

– Trouxe uma carta dela e o resto do teu correio. – Jack enfiou na boca um doce vermelho duro e tirou
os envelopes do casaco.

– Obrigado. – Walt colocou a pilha no colo e folheou-a. Emily, George Anello, o avô Novak… Allie.
Não teria ela ainda recebido aquela carta?

– O que diz ela? – perguntou Jack, o doce a sobressair na sua bochecha. – Não a tenho visto.
Como podia ele ver Allie? Oh… Emily.
– Hum, não sei. – Abriu a carta.

Querido Wally,
Ouvi dizer que em breve estará em casa, gostava tanto de ir consigo, mas o meu pai diz para

eu não ser tola. Passei uns momentos espetaculares consigo e vou sentir imenso a sua falta.
Talvez mais tarde me possa mandar buscar. A Califórnia parece-me ser um lugar sensacional.
Adoraria conhecer algumas estrelas de cinema.

Walt passou a mão pela cara.
– Caramba, aquela rapariga assusta-me.
– Porquê? O que disse ela?
– Ela pensa que sou o seu bilhete para Hollywood.
Jack riu-se.
– Antioch está a uns seiscentos quilómetros de Hollywood.



– Duvido que ela saiba contar até aí.
De seguida, abriu a carta de George, que fora escrita no início de abril, antes de Bremen, que falava de

flores a desabrochar nas colinas verdes, dos preparativos do quarto do bebé e dos miúdos da escola
secundária a pregar partidas aos professores de História. Era difícil acreditar que a vida normal
continuava em pequenas cidades na América enquanto a insanidade reinava sobre a Europa.

Pousou a carta.
– O que há de novo em Thurleigh?
– Ainda em choque por causa de Bremen – disse JP. – A recuperar de Saint Nazaire.
– Li sobre isso no Stars and Stripes. – Sentia-se posto de parte por saber de missões pelos jornais.
– Voei com outra equipa – disse JP. – Má visibilidade. Depois do bombardeamento, o grupo regressou

demasiado cedo para Inglaterra, dirigiu-se logo a Brest, imediatamente para o meio da defesa antiaérea e
dos caças. Perdemos três aviões.

– Mesmo assim foi um bom dia para ganhar medalhas. – Jack agarrou num doce verde e fez uma careta
ao sentir o gosto.

– Leste alguma coisa sobre o Snuffy Smith do nosso grupo? – perguntou JP. – Primeira missão: voou na
torre de tiro com a tripulação do Johnson.

– Sim, vi no jornal. – Um incêndio na sala de rádio obrigara o operador e dois artilheiros a sair. Smith
lutara contra o fogo, deitara fora o equipamento a arder pelos buracos na fuselagem, manejara as armas
da cintura e prestara os primeiros socorros ao artilheiro da cauda. – Parece que lhe querem dar a
Medalha de Honra do Congresso.

– Se ele a receber, tu também a deves receber – disse JP.
– Não. – Pelo menos, a história de Snuffy Smith distraíra os repórteres de Walt. Ele abriu a carta do

avô datada de 21 de abril.

Querido Walt,
O telegrama do Jack chegou ontem. A tua mãe e avó estão preocupadas, mas aliviadas por

estares vivo. São mulheres fortes e a sua fé vai ajudá-las a passar por isto. Eu não estou
preocupado contigo. És um rapaz inteligente com a teimosia dos Novak. Hás de conseguir
executar qualquer tarefa que te proponhas fazer. Estive a dar uma vista de olhos à velha Jenny.
Aposto que podemos montar uma extensão para a manete para que possas voar nela. A mesma
coisa nas mudanças do carro. O carro terá de esperar até depois da guerra. O último pneu
estourou no outro dia.

Walt olhou para cima com mais esperança do que sentira nas últimas semanas.
– O avô descobriu uma forma de modificar a Jenny para que eu possa voar.
Jack riu-se.
– O avô é o máximo. Vocês os dois criarão todo o tipo de engenhocas.
– É possível. – Apontou para o envelope de Allie, com o carimbo de 15 de abril.
– Não vais ler essa?
– Mais tarde. – Podia ser a última carta dela. Queria levar o seu tempo e de certeza que não queria o

irmão a olhar para ele enquanto a lia.
JP apoiou os cotovelos sobre os joelhos.
– Da Allie?
– Sim. – Walt fez uma expressão neutra.
– A tua namorada inventada? – Ao contrário da tripulação do  Flossie, Jack estava a divertir-se com a



história.
– É essa mesmo. – Ele colocou o envelope sobre a mesa. – O casamento dela é algures em julho. –

Pelo menos, as suas últimas cartas tinham-no poupado aos pormenores.
Os olhos de JP semicerraram-se.
– Tu ama-la mesmo, não amas?
Walt abriu a boca, uma mentira pronta a sair, especialmente em frente a Jack. Ele gemeu. Não haveria

mais desonestidade.
– Sim, amo.
– O quê? – perguntou Jack.
– Então era só meia mentira – disse JP.
– Nem pensar nisso.
Jack bateu no joelho de Walt.
– O que se passa aqui?
– Nada, nada. – Walt contraiu o rosto. – O teu irmão é um idiota.
– Eu sei, mas o que se passa?
Deitou um olhar a Jack.
– Está bem. Mais vale contar toda a história. Conheci-a no casamento do George e da Betty, comecei a

gostar dela, descobri que ela tinha um namorado, decidi escrever-lhe mesmo assim. Foi um erro, porque
me apaixonei por ela. Não, retiro o que disse. Não foi um erro. Ela tem sido uma boa amiga.

– Aposto que o noivo trepa pelas paredes por tu a amares.
– Estás a brincar? Ele não sabe. Nem ela.
– Não lhe contaste?
Walt levantou uma sobrancelha.
– Não ouviste? Ela vai casar-se.
– E vais deixar que isso aconteça?
– Claro. É a única coisa digna a fazer.
Jack revirou os olhos, levantou-se e começou a mexer dentro da caixa de guloseimas.
– Não desistas. Luta por ela. Diz-lhe que a amas. Pelo menos, dá-lhe uma oportunidade de te rejeitar.
– Experimenta as cor de laranja. Não são tão desagradáveis.
– Luta por ela.
– O Jack tem razão – disse JP. – Qual é o pior que pode acontecer? Ela casa-se com o outro tipo, o que

vai fazer de qualquer maneira se não agires depressa. Na melhor…?
– Vais passar à frente dos teus irmãos casando-te primeiro. – Jack colocou uma guloseima cor de rosa

na boca. – Céus, esta é mesmo horrível.
– Isso é o que Allie também diria.
Jack cuspiu a guloseima para o lixo, sentou-se na cama e saltou algumas vezes.
– Vá lá, Wally. A Emily acha que és um espanto. Talvez a Allie também pense o mesmo.
– Nem pensar. A Allie é inteligente. – Ele pontapeou o traseiro do irmão com a força que pôde com o

cobertor sobre as pernas. – Ela é podre de rica, tem um noivo podre de rico e uma mansão para onde vai
morar, não sabe que agora sou um aleijadinho, não sabe das minhas mentiras e não vou contar-lhe.

– Conta-lhe – disse Jack. – O que tens a perder?
– Agora pareces a enfermeira que tive no inverno, quando apanhei uma pneumonia. Ela disse-me a

mesma coisa.
– Mulher inteligente. – Jack examinou a enfermaria. – Também é bonita?
– Sim. – Walt amarrotou um envelope vazio que bateu na orelha de Jack quando o atirou. Nada mau



para um canhoto. – Ela não está aqui. Estava em Diddington. É pena. Seria divertido ver-te andar atrás de
uma mulher para variar.

– Um desafio, hein? – Jack atirou o papel ao ar e apanhou-o. – Não há nada que goste mais do que um
desafio, especialmente uma mulher desafiadora. O que me leva de volta a ti. Os Novak nunca se afastam
de um desafio. Luta pela mulher que amas.

– Concordo – disse JP. – Ela sente alguma coisa por ti. A senhora escreve duas, três cartas por semana,
e das grossas. Conta-lhe.

Contar-lhe que a amava? Contar-lhe que mentira à sua equipa sobre ela? Contar-lhe que desobedecera
diretamente a Deus e dissera uma última mentira?

Não. Existia uma linha ténue entre a sinceridade e a estupidez e ele não estava prestes a atravessá-la.
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Base Aérea de March
Sábado, 26 de junho de 1943

– Vamos sentir a tua falta aqui – disse Regina Romero.
Allie assinou o seu nome na lista de registo de entrada pela última vez.
– Obrigada, mas eu vou sentir muito mais a falta deste lugar. – Estava ansiosa pelo seu trabalho no

escritório da Citrus Machinery Company, que agora fabricava veículos anfíbios Water Buffalo , mas iria
sentir a falta do seu trabalho na Cruz Vermelha.

Caminhou pelo corredor e despediu-se dos médicos, enfermeiras e doentes. Após o choque brutal da
perda da sua herança, seguira em frente. Os pais eram novos e saudáveis, mas um dia deixariam este
mundo e Allie ficaria sem casa e sem dinheiro.

As mulheres tinham oportunidades agora, mas quem diria como as coisas poderiam mudar depois da
guerra? A formação empresarial de Allie dizia-lhe que era prudente conseguir um emprego agora, poupar
tanto quanto possível e estabelecer-se numa carreira.

– Olá, Miss Miller.
– Miss Miller, aqui.
Allie sorriu ao olhar em volta da enfermaria. Como ia sentir a falta daqueles homens. Uma enfermeira

forte e jovem com o chapéu torto aproximou-se de Allie.
– Podias falar com o novo doente primeiro? Está sempre a queixar-se. Não para de protestar que tem

de escrever à sua namorada. – Ela apontou para um homem recostado na cama, um tufo de cabelo louro-
escuro a espreitar das ligaduras em torno da cabeça. – É o tenente Hunter. Sim, isso já me ajudava muito,
tornava a enfermaria mais pacífica. Bem sabes como temos pouco pessoal aos sábados.

– Terei muito prazer em fazê-lo. – Allie tocou-lhe no braço e puxou uma cadeira para perto da cama do
tenente Hunter.

– Bom dia, tenente. Pode tratar-me por Miss Miller, trabalho com a Cruz Vermelha. Gostaria que
escrevesse uma carta por si?

– Sim, importava-se? – Ele tinha um nariz reto e um queixo quadrado debaixo das ligaduras.
– Querida Maggie…
Ela riu-se.
– Só um minuto. Deixe-me preparar. – Colocou uma folha de papel de carta de correio aéreo em cima

da prancheta. – Agora estou pronta. Querida Maggie?
– Sim. Maggie, sinto tanto a tua falta. Não recebi nenhuma carta tua desde que parti. Nenhuma de

ninguém daí. Sei que o correio é lento e tenho andado de hospital em hospital, mas dois meses é muito
tempo sem saber notícias.

«Fiz outra operação na semana passada. Os médicos parecem otimistas, mas, mesmo com estas
ligaduras, posso ver o que se está a passar. As cirurgias não estão a resultar. Estou cego e não podem
fazer nada sobre isso. – A sua boca contraiu-se numa linha sombria e severa.

O coração de Allie condoeu-se ao ver a determinação masculina em não mostrar emoção.
– Sinto muito.
Ele projetou o queixo para fora.



– É por isso que te estou a escrever, Maggie. Falámos acerca de mandar buscar a minha rosa inglesa
para que ela pudesse florescer em solo americano. Isso não pode acontecer agora. Recuso-me a
sobrecarregar-te.

– Por favor, não pense assim – comentou Allie ao escrever as palavras sombrias. – Há tanto que…
Ele levantou uma mão.
– Não quero a piedade da Cruz Vermelha. Quero uma carta transcrita.
– Sim, senhor.
– Faz-me um favor, Maggie. Não te aproximes da base aérea. Se tiveres de namorar um ianque, afasta-

te das tripulações de combate. Não mereces ficar destroçada. Amo-te, Maggie, e odeio enviar-te esta
carta, mas é melhor assim.

Allie não podia deixá-la assim.
– Só um minuto, senhor.
Escreveu na parte inferior da página: «Um P. S. não solicitado: é notório o quanto ele a ama. Mesmo

que ele nunca mais a veja, o seu futuro não precisa de ser sombrio. Vocês os dois estarão nas minhas
orações.»

– Apanhou tudo? – perguntou num tom impaciente.
– Sim, senhor. Por favor, continue.
– Maggie, não está certo pedir mais coisas, mas podias enviar-me notícias da minha equipa? Nem

sequer sei se eles estão vivos ou mortos.
«O Fontaine deve estar provavelmente bem, mas o Ruben estava inconsciente quando aterrou e muito

mal pelo que disse o Wisniewski.
– Wisniewski? – sussurrou ela. Fontaine? Ruben? Dois meses, dissera ele. Isso fora em meados de

abril, quando ela tivera o seu último sonho. Não, não podia ser.
– Sim. W-I-S-N-I-E-W-S-K-I.
Ela já sabia como se escrevia e sabia também que o homem não era o tenente Hunter, mas o tenente

Huntington. De alguma forma, forçou a caneta sobre o papel.
– Apanhou tudo? – perguntou ele. Cracker… era Cracker. Se ao menos ele soubesse o quanto ela sabia

dele, coisas boas e más.
– Sim – disse, a sufocar.
– É com o Pregador que eu estou realmente preocupado.
Um terror esmagou a esperança que ela construíra.
– Pregador? – perguntou.
– É uma calcunha. A carta?
– Sim, sim. Eu… estou a escrever. – Oh, por favor, meu Deus. Por favor, espero que o Walt esteja

bem.
– O Pregador estava mal. Muito mal. Não sei como ele aterrou o avião com apenas um braço bom, mas

isso mostra o tipo de homem que ele é. Desmaiou depois de aterrarmos. O Wisniewski diz que foi um
milagre ele ter aguentado tanto tempo e foi isso que fez com que regressássemos a casa. Só espero que
ele tenha sobrevivido.

A mão de Allie escreveu as palavras que confirmavam os seus piores receios – Walt tinha ficado
gravemente ferido, talvez até mesmo – oh, por favor, morto não.

– Precisa da morada – disse Cracker. – Quanto mais cedo esta carta for enviada, mais cedo ela poderá
seguir com a sua vida.

Allie escreveu-a. Bedford, Walt estava em Bedford. Onde estaria ele agora? Estaria vivo? Ela tinha
apenas uma maneira de descobrir, mas era necessário quebrar uma promessa. No entanto, isso era



necessário para a paz de espírito de Cracker e dela.
– Eu… posso obter informações. O Walter Novak é… era um bom amigo meu.
Cracker ficou de boca aberta.
– Conhece o Pregador?
– Mm-hmm. – Ela odiou a sua voz aguda. – Nós… temos uma amiga em comum. Vou contactá-la. Ela

deve saber do Walt, talvez do Abe e do Louis também.
– Caramba. Você conhece-o mesmo. Não posso acreditar. Ouça, peço desculpa por ter descoberto

desta maneira, Miss… Miss…
As lágrimas formavam-se nas suas pestanas.
– Miller. Allie Miller.
– Allie? – Cracker abriu ainda mais a boca. – Não é a Allie a quem ele estava sempre a escrever?

Não… oh, caramba, ouvi tantas coisas a seu respeito.
– Tenho de ir andando. – As lágrimas ameaçavam transbordar, mas ela precisava de manter uma

fachada alegre para os doentes. Levantou-se e tropeçou nas cadeiras e nas camas. Uma vez fora da porta,
apoiou a testa na parede do corredor. Por favor, meu Deus, o Walt tem de ficar bem. Não me importo
que ele ame outra mulher. Eu só quero que ele viva.

– Allie?
Ela levantou a cabeça para ver Cressie no seu uniforme cinzento.
– O último dia é difícil, não é?
– Não é… é… – A sua garganta inchou e ameaçava fechar.
– Vamos conversar para o escritório da Regina.
Cressie colocou o braço em torno da cintura de Allie e guiou-a pelo corredor.
– Foi um dos doentes?
Allie abanou a cabeça, com medo de abrir a boca e soltar uma torrente de soluços.
Cressie levou-a para o escritório vazio e fechou a porta.
– Céus. Não sei como a Regina consegue fazer um trabalho tão bom nesta pocilga. – Tirou as pilhas de

papéis de duas cadeiras para o chão e fez sinal a Allie para se sentar.  – Diga-me o que aconteceu,
querida.

A privacidade do escritório, o calor das mãos de Cressie em torno dela e a preocupação nos seus
pequenos olhos azuis deram-lhe coragem para falar.

– O… o novo doente… estava na tripulação de Walt… do meu amigo Walt. Ele… o Walt foi ferido e
não sei se está vivo ou morto, ou onde está, e nunca lhe disse que rompi o meu noivado, e nunca lhe disse
que o amo, e ele devia saber, mesmo que ame outra pessoa, ele devia saber. Tenho de lhe dizer e agora
posso nunca… nunca mais ter a oportunidade.

– Pronto. Pronto. Oh, querida, que confusão. – Cressie apertou com força as mãos de Allie. – Agora,
temos de descobrir primeiro o estado do Walt.

– A Betty deve saber.
– Então, amor, está tudo bem. Vá imediatamente para casa para lhe ligar. Não se preocupe. Eu digo à

Regina. Não pode trabalhar assim. Agora, não fique à espera do correio. Ligue à Betty. Se o Walt estiver
vivo… e eu sei que está… escreva-lhe uma carta a contar tudo o que quer que ele saiba.

– Mas…
– Não ouviu o que acabou de dizer? Primeiro estava preocupada com o seu bem-estar, depois

martirizou-se porque nunca lhe disse que o amava. Assim diga-lhe, querida. Diga-lhe. Uma coisa que esta
guerra lhe devia ensinar é que a vida é curta e que tem de aproveitar cada dia.

– Carpe diem – sussurrou Allie. Nunca adotara aquele lema, mas talvez devesse.



*

Um vento quente fechou a porta atrás de Allie. Atirou a mala para cima da mesa, correu para o telefone
no corredor e deu à operadora o número de Betty.

– Allie? Céus, vieste cedo para casa.
Ela virou-se enquanto o telefone tocava. A mãe estava na arcada que dava para a sala de estar com um

vestido rosa pálido.
– Olá, mãe.
– Estou contente por estares em casa. O teu pai e eu temos algo para discutir contigo.
– Agora não. Eu… tenho de ligar à Betty. É urgente. – Ela virou-se. Que podia ela fazer para que a mãe

se fosse embora? Não queria perguntar por Walt à frente dela.
– Residência Anello – anunciou a voz profunda de George.
– George? Olá, é a Allie Miller.
– Allie! É bom ouvir a tua voz. A Betty vai ficar com pena de não falar contigo. Então, recebeste o

anúncio.
– Anúncio?
– Não sabes que a minha filha nasceu duas semanas mais cedo? É impaciente como o pai dela.
– Oh, parabéns! – Ela afastou a preocupação por Walt e encheu-se de alegria por George e Betty. –

Como se chama? Como está a Betty?
– Judith Anne e é a coisa mais linda que alguma vez vi. A Betty está muito feliz.
– Isso é ótimo. – Allie mordeu o lábio inferior. Embora encantada com o bebé, estava desesperada por

notícias de Walt e as chamadas de longa distância eram limitadas a cinco minutos. Como podia ela
educadamente mudar de assunto? – Então… quando nasceu ela?

– A catorze de junho. Vou agora a caminho do hospital para ir buscar a Betty. Espera, pensei que tinhas
recebido o anúncio.

– Não, ainda não. Eu estava a ligar…
– Uh-oh. Se não recebeste o anúncio, então não recebeste a resposta ao teu convite de casamento. Eu

enviei-a no mesmo dia. A Betty vai ficar furiosa.
Allie olhou para o seu próprio rosto pálido ao espelho ao telefone.
– Convite de casamento?
– No mês passado disseste-lhe que rompeste o noivado e agora isto – disse ele com uma risada. –

Caramba, que convite elegante. A Betty tem-no na mesa de cabeceira no hospital. Que pena não
podermos ir. É de hoje a uma semana, não é?

Allie tinha cancelado a ordem de impressão. Olhou para a sua mãe na arcada.
– George, falo contigo mais tarde. – Ela colocou o auscultador novamente no gancho.
– Mãe? – Allie controlava a custo a sua fúria. – O George Anello diz que recebeu o meu convite. Como

pode ser isso? Eu cancelei a ordem de impressão.
– Eu sei. Deu-me imenso trabalho conseguir pôr tudo outra vez em marcha e localizar todos os

endereços dos teus amigos. Receio que os convites tenham chegado um pouco tarde.
Allie explodiu. Marchou em direção à mãe.
– Como se atreveu a enviar os convites quando eu cancelei o casamento?
A mãe recuou.
– Não me levantes a voz.
– Não planeiem a minha vida por mim. Acha mesmo que eu me ia casar com o Baxter só porque

planeou um casamento?



– Bem, sim. Temos mais de uma centena de confirmações. Era isso que o teu pai e eu queríamos
discutir contigo hoje. Criámos-te para valorizares as boas maneiras e seria muito impróprio não
apareceres no teu próprio casamento.

Allie atravessou a entrada de mármore.
– Isto é absolutamente inacreditável. Primeiro pensou que eu me casaria com o Baxter apenas para

fazer todos felizes. Estava errada. Depois pensou que eu cederia quando me despojasse de minha
herança. Não o fiz. O que a faz pensar que eu cederia a este esquema? Achou que eu desobedeceria a
Deus por causa do decoro? Não me importo com os mexericos ou o escândalo ou o decoro!

– Allie Miller! – O pai surgiu no corredor vindo do escritório e pôs-se ao lado da mãe. – Não te
atrevas a levantar a voz à tua mãe. Deves-lhe um pedido de desculpas.

– Não, não devo – disse ela, satisfeita pela sua própria indignação. – Tenho vinte e três anos e sou
perfeitamente capaz de tomar as minhas próprias decisões. Não podem obrigar-me a casar. Estamos em
mil novecentos e quarenta e três!

O rosto da mãe ficou vermelho.
– Não há desculpa para nos tratares com desrespeito.
– Eu nunca vos mostrei nada além de respeito, mas vocês recusam-se a responder da mesma forma. Sou

adulta e está na altura de me tratarem como tal.
A expressão do pai ficou dura como o aço.
– Queres ser tratada como uma adulta? Ótimo. A partir de três de julho, não somos mais responsáveis

pelo teu apoio financeiro ou por onde vives. Casa com o Baxter ou estás por tua conta. Duvido que
queiras saber desse aspeto da tua idade adulta.

Uma determinação triste e calma instalou-se na alma de Allie. Por sua conta? Era mesmo melhor.
Como podia ela viver com pessoas que não a amavam verdadeiramente nem a respeitavam? Virou-se
para as escadas. Uma semana era demasiado tempo para ficar ali. Talvez pudesse dormir no sofá de
Cressie enquanto fazia planos.

– A três de julho – disse o pai. – Aparece em Saint Timothy ou deixarás de ser nossa filha.
– Só serás bem-vinda nesta casa como Mistress Baxter Hicks – corroborou a mãe.
Allie colocou a mão em cima do corrimão por onde nunca se atrevera a deslizar enquanto criança.

Olhou para a beleza da mãe, marcada por lágrimas de raiva, e para o pai, que já não era seu defensor.
– Vou sentir muito a vossa falta.

*

– Beba mais chá, querida – disse Cressie.
– Não, obrigada. – O pires chocalhou quando Allie pousou a chávena. Tudo dentro dela tremia da

turbulência daquele dia… as notícias de Cracker, a preocupação com Walt, o confronto com os pais,
meter à pressa os seus pertences no táxi de Herb Galloway e a sua conversa com Betty no telefone de
Cressie.

Walt estava vivo. Louvado fosse Deus, estava vivo. Betty tinha-lhe falado da sua luta, das suas feridas,
da amputação do braço direito e de ele ter sido transportado para o hospital do Exército em Presidio,
São Francisco.

As lágrimas de alívio de Allie misturavam-se a uma dor egoísta pela sua mão direita. A mão que
esmagara a dela nas teclas do piano. A mão que rodeara a sua cintura quando dançaram e lhe pegara no
queixo quando a beijara na face. A mão que esculpira a vaca, o avião e o piano minúsculo. A mão que
escrevia as cartas que ela acarinhava.



Ele iria adaptar-se. Walter Novak, com o seu engenho, fé e bom humor iria adaptar-se, mas ela não
imaginava aquilo por que ele devia estar a passar.

Cressie sentou-se entre os galos vermelho e laranja do estofo e descansou o cotovelo num naperão
roxo.

– Bem, querida, tem de fazer planos. Tenho a certeza de que alguém precisa de um inquilina. Vamos
passar a palavra amanhã na igreja.

Allie cruzou as mãos sobre a saia do seu uniforme da Cruz Vermelha. Não tivera tempo de mudar de
roupa.

– Não posso ficar em Riverside.
Cressie franziu o sobrolho.
– Porque não?
– Preciso de começar de novo, longe das lembranças de casa e da família. Vou sentir falta de

Groveside e de todos os meus amigos, especialmente de si e da Daisy, mas preciso de me ir embora.
– Hmm. Hmm. Um pouco precipitado, mas talvez tenha razão. Para onde vai?
– Antioch. Não posso ficar muito tempo por causa do Walt, mas vou visitar a Betty durante alguns dias,

enquanto procuro um emprego em São Francisco. A minha amiga Louise disse que um dos seus inquilinos
se mudou.

– Fique aqui enquanto precisar.
Allie abanou a cabeça.
– Vou-me embora na terça-feira. Amanhã vou despedir-me da igreja e demito-me da minha posição de

pianista. Na segunda-feira, deixo o meu emprego e vou para March contar ao Cracker o que aconteceu ao
Walt.

– Um bom plano. Estou estupefacta. Pensei que ficaria completamente perturbada.
– Oh, e fiquei. – Allie ergueu a mão trémula e sorriu. – Perturbada e aterrorizada, mas sei que o Senhor

me vai ajudar.
– Isso vai, querida. Isso vai.

*

Union Station
Terça-feira, 29 de junho de 1943

– Não há bilhetes, menina. Os comboios estão cheios. Os civis não deviam viajar. – O homem da
bilheteira olhou zangado por cima dos óculos para Allie e apontou para um cartaz do Pacífico Sul que se
encontrava na parede e no qual se podia ler: «Não viaje de comboio, a menos que seja uma viagem
essencial.»

– É… é essencial.
Ele resmungou e acenou-lhe.
– Volte amanhã e venha cedo.
Allie afastou-se da janela. Como podia ela voltar no dia seguinte? Não tinha dinheiro para pagar um

bilhete de ida e volta para Riverside ou para ficar num hotel em Los Angeles. Ela esvaziara a sua conta
poupança dos rendimentos do seu trabalho como pianista, mas ia precisar de cada centavo para a sua
viagem até ao norte, para as viagens à procura de trabalho em São Francisco, e para um depósito para um
apartamento, se Louise não lhe pudesse dar abrigo.

O que podia ela fazer nessa noite? Olhou em volta na estação cavernosa, inundada de ecos de centenas



de conversas. Um marinheiro deu um encontrão a Allie e pediu desculpa sem sequer olhar para ela.
Encontrava-se sozinha, completamente sozinha. O que estava ela a fazer? Devia ir para casa, casar com

Baxter e fazer todos felizes.
Gemeu e atravessou a estação. Devia ela desobedecer a Deus, ser infeliz para o resto da vida e

esquecer tudo o que aprendera no último ano? Impossível.
Precisamente um ano antes estivera naquela estação, com o beijo de Walt ainda a formigar na face

esquerda, Baxter a inclinar-se para beijar a mesma face, Allie a oferecer-lhe antes a face direita.
Usava o mesmo fato vermelho-tijolo, mas tudo o resto tinha mudado. Um ano antes, ela nunca

considerara passar a noite na estação, mas nessa noite isso era exatamente o que devia fazer.
A bagagem ficara com o carregador e ela tinha um novo livro, The Robe, para ler e folhas de carta para

poder escrever a Walt. Iria dizer-lhe pessoalmente, mas uma carta ajudá-la-ia a organizar os seus
pensamentos.

Allie saiu, caminhou um pouco e virou para Olvera Street, o coração da Los Angeles mexicana. Passou
por uma banca com sombreros de souvenir para os homens de licença e outra com couro trabalhado.

A sua carta, o seu discurso, teria de ser bem trabalhado. Primeiro, escreveria palavras de apreço pelo
sacrifício dele e encorajá-lo-ia para o futuro. Depois, diria que rompera o noivado e explicaria por que
razão o tinha feito. De seguida, confessaria porque não lhe contara antes… amava-o e queria dizer-lho
pessoalmente.

Allie dirigiu-se a uma banca com potes de barro pintados. Isso seria difícil de escrever, quase
impossível de lhe dizer cara a cara.

Prefaciou a declaração do seu amor: «Sinto-me levada a contar coisas que te podem deixar pouco à
vontade. A Cressie disse-me que a vida é passageira, por isso temos de aproveitar cada dia. Prefiro dizer
isto e humilhar-me do que mantê-lo em segredo e arrepender-me para sempre.»

Allie percorreu com o dedo o desenho de uma flor vermelha num pote redondo. Sentiu um puxão na
bainha da saia. Uma menina envolvia com braços rechonchudos o seu joelho. Usava um vestido com uma
profusão de folhos vermelhos e verdes, muito além dos padrões que a Junta de Produção de Guerra
aconselhava. Talvez o vestido estivesse na família havia anos, uma parte da sua herança.

Allie colocou a mão no cabelo sedoso e preto da menina.
– Olá. Vamos à procura da tua mãe?
A menina levantou os olhos negros assustada, soltou-a e recuou.
– Mama?
– Rosita? Aquí – chamou uma mulher do outro lado.
Rosita fugiu apressadamente e a mãe beijou-a e pegou-lhe.
Allie sorriu para as duas, mas um poço vazio desenvolvia-se dentro dela. Nunca mais iria sentir o

amor dos pais. Nunca mais iria experienciar a sua herança, a sua casa, o seu pomar, a sua cidade. A dor
que sentia da perda ainda era recente. Nunca tinha visitado São Francisco e não conhecia os seus
costumes.

– Sem amigos – sussurrou. – Sem trabalho, sem igreja, nem sequer uma família. – Teria de começar de
novo sem nada. Respirou fundo, amargurada e cansada de chorar.

Iria Walt preocupar-se com ela, sentir pena dela? A última coisa que queria era ser ainda mais um peso
para ele. Teria de lhe garantir que ficaria bem e acabaria por ficar.

Seguiu o cheiro de carne de porco grelhada. Dirigiu-se a um vendedor e comprou um taco para não
gastar muito dinheiro. Sentou-se num muro baixo para comer e compor a sua despedida:

«Walt, mereces ter muito amor e alegria na tua vida e realmente fico feliz por os teres encontrado em
Emily. Por favor, não te preocupes comigo. Estou bem e não sinto arrependimento. Estarás sempre no



meu coração e rezarei por ti como um amigo querido.»
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Hospital Geral Letterman, São Francisco
Quinta-feira, 1 de julho de 1943

Walt fechou a Bíblia com força. Tinha de parar de ler provérbios.
Deixara de mentir, confessara à sua tripulação e arcara com as consequências. Mudara, mas não era o

suficiente. Aquela última mentira que contara a Allie, aquela mentira estúpida e orgulhosa. Não queria
que ela tivesse pena dele, o que não era mais do que orgulho. Devia ter-lhe dito a verdade, mas não,
desobedecera, e agora isso roía-o por dentro.

Walt inclinou-se para a frente na cadeira e olhou pela janela da enfermaria do hospital. Um BT-13
Valiant passou a voar. Agora tinha de escrever a Allie e confessar a sua mentira bem como o seu amor.
O seu casamento era no mês seguinte… não, naquele mês. Ótimo. Não seria um presente de casamento
elegante?

Os provérbios 27:5 só aprofundavam a sua culpa: «Melhor é a correção franca do que uma amizade
não declarada.» Que tipo de homem era ele? A acobardar-se a respeito da repreensão e de um ego
ferido? Que grande herói de guerra.

– Ali está o nosso herói de guerra.
Walt gemeu e olhou por cima do ombro para ver os pais e Ray, que estava em casa de licença. Walt

sentia-se feliz por ter chegado à Califórnia duas semanas antes, mas agora estava farto de ver outros
pilotos voar, farto de médicos e enfermeiros e farto da falsa alegria da família.

– Temos aqui uma verdadeira coleção. – O pai sentou-se na beira da cama e abriu o álbum de recortes
que estava a compilar para Walt. Tinha um semelhante para os feitos heroicos de combate de Jack.

– Belo artigo que saiu na semana passada no jornal de Oakland e um no San Francisco Chronicle…
nenhuma imagem, no entanto. O Antioch Ledger publicou uma notícia ontem. – Virou a página do álbum.

Walt olhou para o cabeçalho: «Herói local em convalescença.» Repórteres… ele estava mesmo farto
de repórteres.

– Não é simpático? – perguntou a mãe com o largo sorriso que usava desde que ele chegara a casa.
Aquela situação estava para lá da calma maternal, para lá do incentivo paternal, para lá dos sermões de
Ray. Ironicamente, Jack, que não sabia o que dizer, fazia-o sentir-se melhor do que o resto da família
toda junta. Walt não os culpava. Tinham-se preparado para a morte, não para a mutilação.

– Há notícias do Jack? – Na primeira missão do 94.º Grupo de Bombardeiros, a coxa esquerda e o
traseiro de Jack tinham levado chumbo da defesa antiaérea.

Ray sentou-se numa cadeira de madeira.
– Recebi uma carta ontem. Está bem, quer sair do hospital. E sabes como é o Jack… já está de olho

numa das enfermeiras – disse sem sorrir.
– É típico do Jack.
– Ele diz que ela te conhece, que cuidou de ti quando tinhas pneumonia.
– A tenente Doherty? A ruiva? Bolas, aí está uma tarefa difícil para ele.
– Sim, ele disse que o avisaste, como se um aviso alguma vez o parasse. – A tristeza cintilou nos olhos

cinzentos de Ray. – Ele devia prestar atenção aos avisos. Quem me dera ter prestado.
Walt franziu o sobrolho. Como podia esperar que Ray o fizesse sentir-se melhor quando ele estava a



recuperar de um desgosto de amor?
– Antes que me esqueça – disse a mãe –, trouxe mais morangos da avó.
– Obrigado – disse ele, incapaz de esboçar um sorriso. Tinha perdido um braço, Jack estava numa

cama de hospital, Ray tinha sido abandonado pela mulher que amava e a fruta devia ajudar? Já nada lhe
sabia bem, nem mesmo os morangos.

– Como estás, querido? – A testa enrugada da mãe demonstrava compaixão.
– Não há nenhuma alteração. O braço não voltou a crescer.
A boca da mãe contraiu-se.
Walt suspirou. Ela não merecia o seu cinismo.
– Desculpa.
– Nós… cruzámo-nos com o teu médico quando entrámos. Ele disse que estás pronto para uma curta

visita a casa.
– Sim. – Olhou pela janela. Embora odiasse o hospital, não queria ir para casa e enfrentar uma cidade

repleta de piedade. – Talvez mais tarde.
– A tua mãe está pronta para voltares para casa – disse o pai.
– Bem, eu não estou, okay?
– Walter Jacob Novak!
Ele fechou os olhos com força. Como podia explicar sem ferir ainda mais os sentimentos da mãe?
– Eu… bem…
– Se a tua mãe quer…
– Pai, deixe-o em paz – disse Ray.
Walt abriu os olhos surpreendido.
Ray passou a mão pelos cabelos lisos e pretos.
– Sabem, desde que… bem, tenho dias em que quero estar com a família e outros em que só quero que

todos me deixem sozinho. Acho que o Walt está num desses dias.
– Sim. Sim, é isso mesmo. – Ele dirigiu ao irmão mais velho um olhar agradecido. – Sei que estão aqui

porque querem ajudar, mas…
– Eu sei. – Ray levantou-se e estendeu a mão… a sua mão esquerda… para Walt apertar. – Às vezes

não fazer nada é o melhor tipo de ajuda.

*

Ouviu-se o barulho do comboio nos carris do nível inferior de Bay Bridge. Allie tentou concentrar-se na
visão da baía de São Francisco a aparecer entre as vigas de aço, mas tinha outros assuntos em que
pensar. Dali a uma hora enfrentaria o homem que amava. Nenhuma fantasia ou carta podia prepará-la
para isso. O seu corpo estava pesado da noite mal dormida de terça-feira no átrio da estação, do
comboio do dia anterior lotado e de uma conversa à noite com Betty.

Allie descansou a têmpora contra o vidro fresco da janela e viu o monte arborizado de Treasure Island
passar. Recusou-se a martirizar-se com uma coisa que Betty dissera, que Walt não tinha mencionado
Emily. Betty também dissera que ele estava deprimido. Allie compreendia. Perdera o braço, não poderia
mais fazer o que sabia melhor e fora arrancado à mulher que amava. Não mencionara Emily, porque não
queria falar sobre ela.

No passado, Walt poderia ter contado tudo a Allie numa longa carta. Agora já não.
Ela engoliu em seco. Estava cansada de chorar. Não choraria naquele dia, especialmente antes de ver

Walt.
Cruzou as mãos em cima da mala com a carta dentro. Hesitara trazê-la, com medo de a usar como



muleta para evitar contar-lhe pessoalmente. No último momento, enfiara-a na mala. E se a enfermaria
estivesse cheia de gente? E se ele tivesse visitas? Quer oralmente ou por escrito, ela tinha uma mensagem
para entregar e um dia para agarrar.

*

Walt deixou cair um atacador ao longo do sapato, depois cruzou outro por cima e passou-o por baixo.
Prendeu o cordão com o coto e puxou o outro. Pelo menos, o coto já não doía e os pontos tinham sido
tirados. Mantinha a manga pregada para não ter de o ver. Grotesco, inútil.

Formou um laço e segurou-o com o coto, enquanto dava a volta com o outro cordão. Os seus sapatos
pareciam ridículos com o pijama às riscas e roupão azul, mas ele tinha de sair. Tinha de fugir do cheiro a
tabaco e desinfetante. Tinha de sair para o sol antes que o nevoeiro aparecesse e lhe lembrasse
Inglaterra, onde os homens estavam a voar e a morrer e não podia fazer nada para ajudar.

O primeiro laço escorregou e soltou-se. Resmungou baixinho. Começou novamente. A última coisa que
queria era pedir a ajuda de uma das senhoras da Cruz Vermelha nos seus uniformes cinzentos como Allie
Miller usava. Naquele mês ela passaria a ser Allie Hicks.

O laço libertou-se. Pela primeira vez na vida, Walt desejou ser um homem que praguejasse. Como
podia manter um emprego quando levava quinze minutos para atar os míseros sapatos?

Walt olhou lá para fora, onde o nevoeiro se aproximava por cima da copa das árvores. Demasiado
tarde. Descalçou o sapato e atirou-a pelo quarto.

*

Allie sentia borboletas a esvoaçar no estômago enquanto caminhava no corredor desconhecido. Não, não
eram borboletas, mas um enxame de gafanhotos, a mastigar, a saltar, a roer.

Allie parou à porta da enfermaria. Não devia estar ali. Devia ir-se embora.
Do lado de fora da porta, fechou os olhos e encostou-se à parede. Não, ela tinha de o ver. Tinha de

dizer-lhe que o amava. Prometera a si mesma, prometera a Cressie e prometera ao Senhor.
– Posso ajudá-la, menina?
Allie abriu os olhos e viu uma morena num uniforme branco de enfermeira.
– Estou aqui para visitar o capitão Walter Novak.
A enfermeira inclinou a cabeça para a porta.
– Está ali, mas deixe-me avisá-la: ele está muito maldisposto.
Allie fez-lhe um sorriso tenso. Que inadequado. Regina jamais permitiria tal conversa sobre os

doentes. No entanto, o comentário agitou os gafanhotos num frenesi.
– Está à espera que eu a anuncie? – perguntou a enfermeira.
Allie pestanejou perante o sarcasmo.
– Não, claro que não.
Passou a porta e parou. Doze camas rentes às paredes. Os homens descansavam na cama ou em pé, a

conversarem e a fumarem. Qual deles seria Walt?
No casamento de Betty, Allie dissera que o reconheceria dali a cinquenta anos, mas agora? Tinha

passado apenas um ano. Como poderia ela amar um homem que nem sequer reconhecia?
– Olá, boneca. – Um homem com cabelo castanho espesso passou por Allie e piscou o olho.
Ela esboçou o mais ténue dos sorrisos. Foi então que viu Walt.
Ao lado da última cama do lado esquerdo, encontrava-se sentado numa cadeira à janela de costas para

ela. A manga direita do seu roupão estava pregada sobre o coto do seu braço. Uma nova onda de tristeza



apoderou-se dela. Como sabia pouco sobre o seu sofrimento.
Allie obrigou os pés a atravessar a enfermaria, surpreendida por não ter dobrado a mala com a força

que fazia. Um raio de sol perfurou o nevoeiro e iluminou cabelos curtos encaracolados adoráveis na nuca
dele. Calçava apenas um sapato com os atacadores soltos.

Ela respirou fundo.
– Walter Novak? – chamou a medo.
Ele não se desviou da janela, mas soltou um interminável suspiro.
– Ouça, minha senhora, não dou mais entrevistas. Sei que é uma excelente escritora, e faria justiça à

minha história, e que o seu editor a obrigou a vir até aqui, mas estou cansado de entrevistas. Não quero
mais. Além disso, levar algumas balas no braço não faz de mim um herói.

Apesar do tom frio, o som da sua voz era uma melodia aconchegante para os ouvidos dela.
– Talvez não, mas conseguires aterrar um bombardeiro pesado quando estavas perto da morte faz de ti

um herói aos meus olhos.
Ele deu meia volta na cadeira para a encarar, com fogo no olhar.
– Escute, não estou a dar… – O fogo extinguiu-se. – Allie?
Ela esboçou um sorriso suave.
– Olá, Walt.

*

Olhou fixamente para ela. Pestanejou. Ela ainda ali estava naquele vestido verde com a flor branca
grande, o lírio. Estaria ela… sim, estava a usar a cruz que ele lhe enviara. Parecia mais bonita do que ele
se lembrava, mais bonita do que as suas fotografias.

Algo novo brilhava no seu sorriso. Era verdade. Ela estava prestes a ser noiva.
– O que estás aqui a fazer?
Allie levantou as sobrancelhas.
– Eu… vim visitar a Betty. Cheguei ontem, mas só vou ficar mais ou menos uma semana.
Ele pensara que nunca mais a voltaria a ver e ali estava ela, bem à sua frente.
– Mas porque estás aqui?
Ela prendeu uma madeixa encaracolada atrás da orelha.
– Bem…
O estômago de Walt azedou e ele virou-se para a janela.
– Oh, sim, visitas-me por pena.
– Não, tenho uma coisa para te dizer e, sim, claro que queria ver-te, para me certificar que estavas

bem. Quando ouvi o que aconteceu…
Do outro lado da janela, a neblina envolvia as árvores como se fosse uma corrente.
– A Betty contou-te.
– Na verdade, descobri pelo Cracker.
Ele olhou rapidamente para Allie.
– Pelo Cracker?
– Fiquei tão surpreendida como tu. Ele está internado no March Field. Escrevi uma carta por ele no

outro dia. Foi… assim que descobri que tinhas ficado ferido.
– O Cracker? Estiveste com o Cracker? Como está ele?
– Ele ainda… não consegue ver e está pessimista quanto a voltar a fazê-lo. Também estava

preocupadíssimo contigo, com o Abe e com o Louis. Ele… não sabia se estavas vivo ou morto. – A sua
voz quebrou. – Eu… bem, tive de ligar à Betty.



Walt fechou os olhos com força. Ele era um idiota. Se não tivesse mentido, podia ter-lhe contado o que
acontecera para que ela não se preocupasse. Que belo amigo era.

– Sei que prometi que não contava à Betty sobre a nossa correspondência, mas tinha de saber como
estavas e o Cracker também.

Walt fechou a mão em punho e bateu no joelho. Mais outra mentira. Ele fizera-a infeliz sem qualquer
razão.

– Sinto muito, mas não tive escolha.
Ele abanou a cabeça pesadamente, incapaz de olhar para ela.
– Não é esse o problema.
– Oh!
O silêncio separava-os, um abismo esculpido pelos seus lábios mentirosos. Agora podia contar-lhe a

verdade e ver-se livre do último peso do seu pecado. Claro, o abismo aprofundar-se-ia, mas ele já tinha
destruído a amizade. Poderia muito bem fazê-lo como devia ser… contando a verdade.

Tapou os olhos com a mão. Se ao menos tivesse mais tempo para pensar sobre aquilo.
– Se esse não é o problema, qual é então?
Ele deixou cair a mão, olhou para Allie e amou-a mais do que nunca. O brilho tinha desaparecido, mas

mostrava força no queixo e na franqueza do olhar. Ia ser mulher de outro homem e ele tinha de lhe dizer o
quanto a amava.

– Isto não é decente – sussurrou.
– Tens razão. A tua namorada. – As suas pestanas castanhas ocultaram os olhos verdes. – Se não é

apropriado escrevermo-nos, certamente não é apropriado eu estar aqui.
Walt enrolou as palavras na boca. Nenhuma delas funcionaria. Nenhuma saiu.
– Oh, céus. Tenho de… Tenho de fazer isto. – Allie comprimiu os lábios, abriu a mala e tirou um

envelope. – Isto… isto é para ti.
– Ah? – Ele era o único com coisas para dizer. Porque estava ela a dar-lhe uma carta? Estendeu a mão

para ela. Por um instante, a sua mão esteve apenas a um centímetro da dela. Colocou o envelope no colo
e enfiou um dedo desajeitado sob a aba.

– Não, espera.
Walt olhou para cima.
Os olhos dela ficaram grandes e suplicantes.
– Por favor, aguarda até eu sair. Tu… vais estar sempre nas minhas orações. – Allegra girou nos

calcanhares tão depressa que fez jus ao seu nome.
– Allie, não. Espera. – Levantou-se, tropeçou no atacador desatado e agarrou-se à beira da cama.

Levantou-se a tempo de ver a mulher que amava sair disparada pela porta. Como podia ele alcançá-la
com um pé calçado e outro descalço? Como podia ele alcançá-la quando levava quinze minutos a atar os
sapatos?

Sentou-se na cama, arrancou o sapato…
– Novak, se me atirar outro sapato, juro que lhe dou uma tareia a sério.
Walt olhou para o oficial do outro lado e atirou o sapato para o chão. Tudo tinha corrido mal. Ele não

contara uma mentira, mas também não tinha dito a verdade e agora ela tinha partido.
A carta de Allie jazia no chão, aquela espécie de carta grossa e agradável que ele adorava receber

dela. Abriu o envelope e tirou várias páginas repletas com a sua bonita caligrafia.

Querido Walt,
Tenho tantas coisas para te contar. Algumas podem encorajar-te, outras poderão



surpreender-te e outras até incomodar-te. Por favor, tem paciência.
Primeiro, por favor, aceita o meu pesar pelos teus ferimentos.

Walt gemeu e deixou cair a carta no colo. Porque estava ele a ler aquilo?
Ela era bem-intencionada. É claro que era. Mas o que poderia oferecer-lhe? Ele já tinha ouvido tantas

trivialidades. Talvez ela até citasse alguns versículos da Bíblia que o animassem, mas ele já os ouvira
todos. De seguida diria que lhe desejava o melhor, mais acerca de rezar por ele, talvez algo nauseante
acerca de como ela e Baxter dariam o seu nome ao filho deles.

Walt caminhou pelo corredor e deixou cair a carta no caixote do lixo.
– Não quero saber disso.
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São Francisco
Sexta-feira, 2 de julho de 1943

– Tens um apartamento lindo, Louise. – Allie sentou-se no sofá e olhou pela janela de sacada para as
árvores altas e exuberantes do Golden Gate Park do outro lado da rua.

– É muito pequeno, muito mais pequeno do que estás habituada em Riverside. – Louise Morgan estava
sentada ao lado dela e indicou a cozinha em miniatura.

– É bem maior do que a que tínhamos em Grace Scripps Clark Hall.
Louise riu-se.
– Divertimo-nos tanto lá, não foi? Não tenho um pátio com mosaicos onde podemos descansar ao sol e

fingir que estudamos ou um piano para cantarmos à volta, mas ainda assim podemos divertir-nos. Por
favor, diz-me que ficas.

– Por favor, diz-me que me aceitas… e em breve.
Os olhos castanhos de Louise arregalaram-se até proporções pouco naturais por detrás dos óculos.
– Amanhã?
– Amanhã seria perfeito. – Betty fora mais do que hospitaleira, mas tudo em Antioch lembrava a Allie

Walt.
Louise levantou-se de repente e puxou Allie.
– Se te vais mudar amanhã, tens de fazer as malas. Podemos conversar mais tarde. Mal posso esperar

para ouvir a história toda do Baxter. Estou contente por te teres separado dele. Era uma pessoa tão
distante.

Allie sorriu. Louise sempre fora calada, mas, com o marido no Norte de África, parecia desejosa de
companhia.

Louise abriu a porta da frente.
– Amanhã tens de vestir um casaco.
– Não posso crer que preciso de um casaco em julho. – Allie estremeceu quando saiu para o ar húmido.

O nevoeiro rodopiava por cima da copa das árvores no parque. – Deve estar aqui bastante mais frio do
que no resto da Califórnia.

– É assim todos os verões. – Louise abraçou-a. – Agora, vai. Vejo-te amanhã.
Allie desceu as escadas para Lincoln Avenue. Tinha uma subida íngreme até ao elétrico que a levaria à

baixa. Depois apanharia um comboio para Oakland e um autocarro para Antioch.
O dia tinha-a deixado cheia de energia. Candidatara-se a uma dúzia de empresas ansiosas para a

contratar, tinha um apartamento e Louise convidara-a para a igreja.
Allie apertou bem o casaco de linho cor de pêssego. Um novo cenário era exatamente o que precisava

para recuperar da perda da casa e dos pais.
Esquecer Walt levaria muito menos tempo, graças à visita do dia anterior. Embora ela entendesse a

depressão dele, ele não tinha o direito de ser brusco. Fora completamente rude e ainda antes de receber a
carta.

Ela virou a esquina e subiu a colina.
Allie pensou que iria arrepender-se de contar a Walt que o amava porque iria envergonhá-los a ambos.



Agora arrependia-se apenas porque dentro de muito pouco tempo já não seria verdade.

*

Hospital Geral Letterman

Mr. e Mrs. Stanley Miller
solicitam a honra da sua presença

no casamento da sua filha
Allegra Marie

com
Mr. Joseph Baxter Hicks

Que cruel. Depois da confusão que Walt criara na visita de Allie, não precisava de se lembrar de que
ela estava prestes a casar-se com outro homem, e um peralvilho ainda por cima.

O que fazia uma mulher que preferia ser tratada por um nome terra a terra como Allie em vez de um
nome pomposo como Allegra com um homem que preferia ser tratado pelo nome enfadonho de Baxter em
vez do bom velho Joe? Seria Baxter cristão? Nem uma única vez ela mencionara a fé dele, e ia à igreja
de Groveside sozinha. Talvez ela valorizasse mais o dinheiro do que Deus, afinal.

Sim, valorizava. O casamento era em St. Timothy. Podia ser divertido aparecer no casamento da
sociedade extravagante, ver como ela era realmente pretensiosa.

Não. Não podia ir. O casamento era a 3 de julho… no dia seguinte. Ele nem sequer tinha tempo para
responder. De certeza ficariam aborrecidos com a sua falta de educação.

Walt olhou pela janela para o mesmo cenário do qual estava cansado. No dia seguinte ela estaria
casada. Poderia esquecê-la e continuar com a sua vida. Empenhar-se-ia mais na terapia para ter alta, iria
para Seattle e aceitaria aquele lugar de engenheiro na Boeing que o seu comandante lhe arranjara. Então,
podia contribuir novamente para o esforço de guerra.

Levantou-se e ergueu os braços para se esticar. O dia seguinte seria um novo começo para ele.
Balançou os braços, agarrou no que restava do seu braço direito e esticou o peito. Também seria um

novo começo para Allie. Precisava de parar de se torturar acerca do casamento dela e começar a rezar a
Deus para o abençoar.

– Espera aí. – Walt franziu o sobrolho e verificou o convite. Sim, dizia 3 de julho. O que estava Allie a
fazer no Norte da Califórnia dois dias antes do seu casamento? Era muito em cima da hora, considerando
como era difícil para os civis viajar. E não teria ela de tratar de coisas de última hora?

Ele olhou para o local onde ela estivera apenas um dia antes.
– Cheguei ontem, mas só vou ficar mais ou menos uma semana.
Ele abanou a cabeça com força. Devia ter ouvido mal. Não, a voz dela era clara na sua cabeça. Olhou

para o convite… «Sábado, 3 de julho.» Ele lera bem e ouvira bem. Mas isso significava…
Não, não podia sequer permitir-se pensar tal coisa.
Mas e se fosse verdade?
Walt olhou em volta da enfermaria, para a linha dupla de camas, as paredes castanhas, os homens com

quem nunca se preocupara em falar. A única explicação era que o casamento fora adiado ou cancelado.
Mas ela teria dito alguma coisa.

Gemeu. Como poderia ela ter dito alguma coisa quando a sua irritabilidade e palavras ditas sem pensar
a tinham feito ir-se embora?



– A carta! – Correu em direção à porta, ao caixote do lixo. Tantas coisas para te dizer? Muitas podem
surpreender-te?

Walt correu pela enfermaria. Porque raio não lera ele a carta? Pôs-se de joelhos, despejou o lixo e
espalhou-o à frente dele. Por favor, meu Deus, que ela ainda esteja aqui.

– Bem vos disse que o Novak era um caso perdido – comentou alguém.
– Estouvado, mesmo.
Walt ignorou-os e vasculhou o lixo. Nada. Sentou-se sobre os calcanhares e soltou um suspiro. Do que

estava ele à espera? Esvaziavam o lixo todas as noites.
Recolheu o lixo que espalhara. O que teria Allie escrito? Passou pelos olhares de soslaio e sussurros e

sentou-se na cama para estudar o envelope do convite. Estava escrito com caligrafia feminina,
provavelmente Mrs. Miller, porque não era a de Allie. Via-se as marcas de reencaminhamento, mas ainda
conseguia perceber o carimbo de 1 de junho. Teria Allie adiado o casamento com menos de um mês de
antecedência, depois de os convites terem sido enviados? Allie não. Demasiado problemático,
demasiado impróprio.

Agora que pensava nisso, ela não mencionara planos de casamento na sua última carta. Ou teria sido há
mais tempo? Levantou-se, abriu o saco e tirou a caixa de cartas onde guardava as de Allie.

Durante o resto da tarde, leu-as. Podia detetar as suas mudanças ao longo do ano, podia detetar a sua
forte determinação de seguir a vontade de Deus, a sua crescente independência e o seu crescimento na
amizade e no serviço de voluntariado.

Walt pousou a última carta e esfregou os olhos. Boa. Era só o que lhe faltava, apaixonar-se ainda mais
por ela.

Outra coisa ficou esclarecida. Ela passara por três fases distintas ao longo do ano. No início, as suas
cartas eram alegres… com medo de desafiar os pais, mas animada com as mudanças na sua vida. Depois
logo após o Natal algo mudara. Quando ficara noiva. Foi quando as suas cartas começaram a ser menos
animadas. Quando divagavam sobre obediência e sacrifício.

Não fazia sentido. Ela estava noiva. Não deveria estar feliz? Porque não reparara nisso antes? Talvez
porque não durara muito.

Ali. Walt espetou uma carta com o dedo. Sim, ele lembrava-se daquilo. A 20 de fevereiro. Ela
demorara uma semana entre cartas e então, de repente, o seu humor melhorara, ficara mais feliz e mais
segura do que nunca.

O que se passava com o casamento? Ele passou os olhos pelos últimos dois meses de cartas… duas
vezes, porque não podia acreditar. Nem uma palavra sobre Baxter. Nem uma palavra sobre o casamento.

O coração de Walt bateu com mais força do que uma hélice desequilibrada. Nada de Baxter, nada de
casamento. Fora cancelado em fevereiro por Allie, não por Baxter. Caso contrário, ela teria ficado
deprimida com a separação.

Porque não dissera nada em fevereiro? Aquilo não fazia sentido. E o convite enviado em junho?
Porque enviariam convites para um casamento cancelado? Aquilo não fazia o menor sentido.

Tinha de descobrir. Walt pôs-se de pé, apertou o cinto do roupão e calçou os chinelos. Tinha de
encontrar o Dr. Sutherland e sair dali… imediatamente.

Allie ia ficar em Antioch uma semana. O médico dar-lhe-ia alguns dias para ir a casa, mas não iria
deixá-lo fazer uma viagem mais longa até Riverside.

Walt sentiu um odor a carne frita e torradas e olhou para a bandeja na sua mesa de cabeceira. Quando
tinha sido ali colocado? Tocou no prato e consultou o relógio. Seis horas.

O seu coração ficou tão frio como a comida. O Dr. Sutherland saía às cinco. Estaria fora o fim de
semana, deixando apenas estagiários que não podiam dar-lhe alta. O médico não iria deixá-lo ir a casa



durante a semana, quando a terapia ainda estava a decorrer.
Walt atravessou a enfermaria e pontapeou um caixote de lixo.
– Não! Tenho de sair daqui.
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– Amanhã! – Betty colocou a mão sobre a sua boca quando o bebé se contorceu debaixo do queixo. –
Amanhã? – sussurrou. – Vais ficar mais tempo, não vais?

Sentada na cadeira de balouço, Allie sorriu a Betty em jeito de desculpa.
– Sinto muito. Amanhã é melhor.
Os lábios de Betty fizeram beicinho.
– Quero que fiques mais tempo, mas suponho que seja difícil para ti estar aqui.
– Quero um novo começo.
– Não te censuro. Não posso acreditar que o Walt agiu como um anormal. Enquanto me lembrar disto

nunca mais lhe volto a falar.
– Por favor, não digas isso. Ele precisa dos amigos agora mais do que nunca.
Betty bateu ao de leve no rabinho de Judith.
– És demasiado boa para ele.
A tristeza inundou a alma de Allie.
– É mais ao contrário.
– Ooh, estás mesmo apaixonada.
– Não por muito tempo. – Allie dirigiu-se até ao quarto do bebé pelo corredor. Como este ainda

dormia num berço no quarto dos pais, Allie dormira lá. – Onde está o George?
– Em casa da Helen. Torneira a pingar. – Betty virou-se para o seu quarto e colocou o bebé no berço.
Allie abriu o baú e tirou o seu vestido de dama de honor do armário, uma peça ridícula e sentimental

para trazer. Betty juntou-se a ela, dobrou outro vestido e colocou-o no baú.
– O que é isto? – Betty levantou o modelo do B-17 do baú. – Oh, céus. O Walt fez isto?
– Sim. Por favor, não lhe digas nada. Já é suficientemente humilhante ele ler a minha carta e saber que

o amo. Preferia que não soubesse que guardo cada carta, cada presente.
– Não te preocupes, querida, não vou dizer nada. – Betty virou uma das hélices pequenas. – Isto é uma

coisa e tanto, não é?
– Ele faz um belo trabalho, não faz? Fez modelos para toda a sua família e… – Parou com a mão no

cabide seguinte e voltou-se.
Betty ergueu uma sobrancelha.
– Amigos? Não me parece. O George não recebeu, o Art também não. Não vi nenhum em casa dos pais.
A mão de Allie tremia ao tirar o vestido de lilases do cabide. Devia ter estado muito ocupado para

fazer mais, mas porque teria ela sido a primeira?
– Que mais te ofereceu ele? – Betty olhou para o baú.
– Bem, este colar. – Ela mexeu na cruz que tinha ao pescoço. Independentemente da forma como Walt

se sentia, a cruz era um sinal da sua fé e ela recusava-se a escondê-la numa gaveta. – Também me fez esta
caixa de música. – Colocou o vestido no baú e tirou o piano da camisola no qual estava envolvido.

Betty arquejou.
– É lindo. – Virou-o, leu a inscrição e olhou para Allie, com grandes olhos azuis. – Não admira que te

tenhas apaixonado. Isto é… Não posso acreditar que estou a dizer isto sobre o Walt… isto é romântico.



– Não, não é. – Allie deitou-lhe um olhar firme, agarrou nos presentes e escondeu-os no baú. –
Simpático, não romântico.

Betty pegou nas duas pilhas grandes de envelopes amarrados com fitas.
– Isto é que é uma amizade.
– Era. – Allie suspirou e recebeu de volta as cartas. – Sim, era uma amizade maravilhosa. Agora paras

de desfazer as minhas malas?
A porta da frente abriu-se com um estrondo e vozes sorridentes fizeram-se ouvir em casa.
Betty enfiou a cabeça no corredor.
– George Anello, vais acordar o bebé.
– Desculpa. – George trotou pelo corredor, fechou a porta do quarto deles e entrou. – Olá, querida.

Olá, Allie. Tens de ouvir as novidades.
Allie não queria participar da conversa, mas George agarrou na mão dela e na de Betty e arrastou-as

para a pequena sala de estar. Art Wayne e Dorothy Carlisle estavam junto à lareira.
Helen Carlisle remexia na secretária no canto, enquanto Jay-Jay, o filho de um ano de idade, se

agarrava à sua perna.
– Betty, tu és a pessoa mais desorganizada do mundo. Onde está o teu papel?
Dorothy acenou com a mão para a cunhada.
– Ainda não. Deixa-me contar as novidades.
– Se te deixar começar, nunca vou conseguir falar. – Art olhou para baixo para Dorothy, com a

adoração do costume, mas sem o medo habitual.
De seguida, Allie reparou que Art e Dorothy estavam de mãos dadas.
– Oh, meu Deus. – Betty sentou o corpo rechonchudo numa cadeira. – Não me digas…
Art sorriu.
– Fui convocado esta manhã.
– Oh, não – Betty engoliu em seco.
– Eu quero ir. Sabes que quero. Especialmente depois do que aconteceu ao Jim e agora ao Walt.
O olhar de Allie concentrou-se em Helen, que intensificou a sua busca na secretária. Pobre Helen! Jim

tinha morrido apenas há oito meses.
– Além disso, incitou-me à ação. – O sorriso de Art elevou o bigode castanho ainda mais. – Entrei na

loja da Della hoje ao almoço.
– Nem me disseste olá – disse Dorothy. – E de repente…
– Chiu. A história é minha. – Art colocou um dedo sobre os lábios dela. – Eu disse o que devia ter dito

há anos: «Dorothy, amo-te, sempre te amei e nunca vou amar ninguém além de ti. Não posso ir para a
guerra sem saber se me amas também.»

– Arthur Wayne! – exclamou Betty. – Todos estes anos…
Dorothy pousou a mão livre na anca.
– Não querem ouvir o que eu disse?
Betty riu-se.
– Já sabemos.
Allie assentiu, com os olhos húmidos por saber que a história dos amigos teria um final feliz e a sua

não.
– Não sabes – disse Dorothy. – Claro, ele apanhou-me de surpresa, mas eu recuperei. Disse: «Nunca

me deste razão absolutamente nenhuma para te amar.» Então ele… – As suas faces ficaram rosadas num
contraste bonito com o cabelo escuro.

Art deslizou o braço em torno da sua cintura e puxou-a para mais perto de si.



– Agarrei-a, beijei-a e dei-lhe uma razão para me amar.
O rosto de Dorothy estava escarlate.
– Sim. Sim, deu.
– Arthur Wayne! – voltou a exclamar Betty. – És na verdade um romântico. Não posso acreditar. Tu

e… – Ela atirou um olhar alarmado a Allie. – Bem, não posso acreditar.
Allie agarrou num candeeiro de bronze. Betty quase dissera «tu e o Walt».
– Espera até ouvires isto. – George sentou-se no braço da cadeira de Betty até ela lhe dar uma palmada

no rabo.
– Vamos casar-nos – disse Art. – Amanhã.
Betty gritou e correu para abraçar Dorothy, depois Art.
– Mas como? Isso leva tempo.
– Ajuda conhecer pessoas. – Art escapou ao abraço de Betty. – O teu pai fez os exames de sangue, o

juiz Llewellyn puxou uns cordelinhos na Câmara e o pastor Novak disse que faria a cerimónia. Tenho
duas semanas antes de partir e queria desfrutá-las como um homem casado.

– Temos trabalho a fazer. – Helen concentrou-se no papel que tinha à sua frente na secretária. – A mãe
vai fazer o bolo. Eu emprestei a Dorothy o meu… o meu vestido.

O tremor da sua voz abalou Allie. Ela compreendia uma fração da dor de Helen devido ao facto de o
seu próprio coração estar também destroçado e à perda da família e da segurança. E a fuga de Allie para
São Francisco prometia um conforto semelhante à atividade frenética de Helen.

– O George é o meu padrinho. O Ray Novak disse que ajudaria. O primo de Art também. – Helen
escrevia rapidamente. – Eu tenho o vestido do casamento da Betty. Betty, Mistress Carlisle vai
emprestar-te um vestido da loja que te sirva. Allie, tens alguma coisa para vestir?

– Eu? – Ela olhou para a parte de trás da cabeça loura de Helen.
– Oh, por favor – disse Dorothy. – O timing da tua visita é perfeito.
– Tens o vestido que usaste no meu casamento – disse Betty.
Uma imagem do retrato de casamento passou pela cabeça de Allie… um retrato que Walt veria. Seria

que a veria sofrer por ele, a tentar inserir-se no seu grupo? Conseguiu sorrir.
– Sinto muito, mas disse à Louise que me mudava amanhã. – Deu-se imediatamente conta da lacuna na

sua desculpa.
– Tens de ficar de qualquer maneira para assistires ao casamento – declarou Dorothy.
Betty fez-lhe um sinal e Allie inclinou-se para Betty lhe sussurrar no ouvido.
– Ele recusa-se a deixar o hospital. Estás segura.
Allie sorriu à sua amiga, grata pela sua discrição. Dirigiu-se a Dorothy e deu-lhe um abraço.
– Como poderia eu recusar tal honra?
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Não exatamente as boas-vindas com que Walt sonhara.
O Dr. Sutherland tinha chegado atrasado por causa de uma cirurgia de urgência na noite anterior, mas,

quando Walt conseguiu localizá-lo, convencê-lo de que não era louco e persuadi-lo a passar a alta, já era
tarde de mais para ligar aos pais. Quando telefonou naquela manhã, ninguém atendera e agora a casa
estava deserta.

Walt largou o saco na cama e olhou em volta para o quarto que não via há um ano. Tinha modelos de
aviões pendurados no teto, incluindo um Sopwith Camel e um triplano Fokker. Quantas vezes imaginara o
seu fascinante duelo? Agora estivera em batalhas aéreas verdadeiras. Não havia nada de fascinante no
terror e na morte.

O silêncio zumbia-lhe nos ouvidos. Ainda bem. Precisava de encontrar Allie e a família iria abrandá-
lo.

Desceu as escadas e endireitou o boné. O uniforme de gala fazia-o sentir-se estranho depois de dois
meses e meio de pijama. Parecia mais pesado também, com as condecorações ao peito… a fita de
distinção no Teatro de Operações Europeu, a medalha de Mérito de Aviação com três conjuntos de folhas
de carvalho por mais de vinte missões, e a Cruz de Distinção de Voo que recebera depois de Romilly.
Após Bremen, acrescentara a estas o Coração Púrpura e a mais prestigiada, a Estrela de Prata.

De que serviam as medalhas quando Allie soubesse o que ele fizera? Abriu a porta da frente de
rompante e atravessou a rua em direção à casa de George e Betty no quarteirão seguinte. Acontecesse o
que acontecesse, tinha de atirar aquela última mentira para trás das costas para sempre.

E qual era a história dela? Tudo o que sabia era que algo acontecera com Baxter e que Allie se
preocupava o suficiente com Walt para o ir visitar ao hospital. Além disso, as possibilidades eram
infinitas.

E se ela estivesse disponível? E se lhe perdoasse? E se ela se apaixonasse por ele? Walt resmungou e
tocou à campainha de George. E se ele estivesse contente com isso?

Esperou. O sangue pulsava-lhe no pescoço. Nenhuma resposta. Onde raio estava Allie?
Walt perscrutou as casas atrás dos sicómoros gigantes, carvalhos e bordos, uma cena familiar, porém

os pormenores sobressaíam: um pássaro a cantar na ameixieira, a caixa de correio vermelha dos Anello à
beira do passeio, o novo telhado na casa dos Jamison.

Onde teriam ido George e Betty num sábado à tarde? Atravessou a rua, mas os Jamison não estavam em
casa. Do outro lado, os Carlisle também não estavam. Algumas casas mais abaixo… não havia sinal dos
pais de George. Os Wayne também não estavam.

– Onde estão todos? – Walt cerrou o punho. – Muito bem, meu Deus, como posso falar com a Allie se
não consigo encontrá-la?

*

Quando Allie conhecera Ray Novak na noite anterior, não adivinharia que ele era irmão de Walt, a não
ser pela ternura do seu sorriso, mas agora que ela estava na frente da igreja e o observava pelo canto do



olho, via uma semelhança na estatura sólida de Ray no uniforme da Força Aérea e na maneira como ele
se movia e uma saudade enorme girou no seu coração. Seria melhor nunca mais voltar a ver Walt, no
entanto, ansiava pelo seu sorriso e gargalhadas. No hospital, ele não fizera nem uma coisa nem outra.

Allie suspirou e voltou a sua atenção para o pai de Walt, que tinha o mesmo cabelo encaracolado e
preto, embora menos abundante e salpicado de cinzento, o mesmo nariz invulgar e os mesmos tons
vocais. Segunda-feira… na segunda-feira já estaria longe de Antioch e dos Novak.

Um ano antes, estivera num casamento no mesmo edifício com o mesmo vestido. Naquela altura, Walt
não conseguira tirar os olhos dela, mas agora ele não conseguia sequer ser educado.

Ao lado dela, Betty virou-se ao ouvir um ranger na parte de trás do santuário.
– Allie…
Esta levantou um dedo para os lábios a indicar silêncio. Betty não conseguia ficar em silêncio na sala

de aula, na missa, nem durante o casamento de dois amigos queridos.
Betty olhou para a frente.
– Allie – insistiu. – Lentamente, muito lentamente, olha para a porta. Oh, não.
Allie sentiu um medo frio correr-lhe nas veias. Não. Ele estava no hospital.
À luz das portas abertas da igreja encontrava-se a silhueta de um homem, um homem só com uma mão.

A luz transformou-se numa fenda e desapareceu. Walt estava ali, de boca aberta, olhos postos em Allie.
– Oh, não. – Ela inclinou a cabeça para a frente esperando que o cabelo lhe ocultasse o rosto. – Que

está ele aqui a fazer? – sussurrou.
– O casamento. Oh, céus. Os pais… os pais devem ter-lhe ligado. Oh, Allie, desculpa. Se eu

soubesse…
– Betty, a carta. Ele leu a minha carta. – O seu estômago revirou-se em consternação. – Ele sabe.
– Oh, não. – Ela não se virou, mas Allie lera a preocupação na expressão da amiga. – Acalma-te,

querida, eu vou ajudar-te.
Allie apertou com força o seu buquê. Só Deus podia ajudá-la naquela confusão.

*

Walt sentou-se no banco de trás da igreja. Art e Dorothy a casar-se? Quando acontecera aquilo? Só
aquele mistério devia ser suficiente para o manter ocupado, mas os seus olhos e mente estavam
concentrados em Allie.

Ela era uma dama de honor naquele dia, não uma noiva. Estava disponível. Conhecia-o, compreendia-o
e preocupava-se com ele. Se ele tivesse sido honesto, se ele tivesse ainda as duas mãos, poderia ter tido
uma oportunidade com ela, mas agora não. Pelo menos, podia conversar com ela… se ela olhasse na sua
direção. Como podia ele culpá-la depois da forma como agira na quinta-feira anterior?

O órgão da igreja tocou e ele sobressaltou-se. Art e Dorothy viraram-se para os convidados e
percorreram a nave. O rosto de Art iluminou-se ainda mais quando viu Walt. Deu uma cotovelada a
Dorothy, que daquela vez pareceu contente por ver Walt. Um sorriso de George, um estranho sobrolho
franzido de Betty, depois Allie passou por ele, queixo levantado, cara rosada.

Queria ir atrás dela e acabar com tudo de uma vez, mas as últimas pessoas saíram da frente da igreja e,
depois de Ray passar com Helen pelo braço, o corredor ficou cheio. Que se lixasse a etiqueta… Walt
tentou passar pelo meio da multidão.

– Olha quem está aqui. – Mrs. Anello colocou-se à frente dele, bloqueando-lhe o caminho e gritando do
corredor. – Edie, não me disseste que o Walter estava em casa.

– Não sabia. – A mãe conseguiu passar e abraçou-o. – Oh, querido, fico tão feliz por estares em casa.
– Eu também. – Conseguiu libertar-se do seu abraço para ver metade de Antioch descer sobre ele.



– Aqui está o meu neto – disse o avô Novak. – Regressou dos bombardeamentos aos hunos. Estrela de
prata!

Os homens mais velhos apertaram-lhe a mão e agradeceram-lhe o que tinha feito pela América e pela
liberdade. Ninguém parecia importar-se que ele oferecesse a sua mão esquerda. As mulheres abraçaram-
no, gratas por ele estar em segurança em casa. As crianças olharam para ele com ar surpreendido,
algumas com um milhão de perguntas, outras demasiado intimidadas para falar.

Saíra de casa como apenas mais um rapaz de Antioch, o menos promissor dos Novak, mas agora? Bem,
a atenção era o tipo de coisa que ele quisera até conseguir tê-la. Dezenas de pessoas rodearam-no com
perguntas e pedidos de histórias. Contou uma versão rápida e censurada da missão de Bremen, mas
mesmo essa foi atabalhoada. Tudo o que queria era encontrar Allie.

– Não devíamos ir para o copo-d’água? – perguntou ele. – Onde é?
– Na casa dos Carlisle, que devem estar provavelmente a perguntar-se onde nos enfiámos – respondeu

a mãe. – Venham todos. Vamos ter tempo de sobra para ouvir as histórias do Walt na festa.
Como podia ele fugir? Como podia apanhar Allie sozinha?
A mãe avançou pela rua, um braço enganchado no cotovelo de Walt, o outro em torno do marido. Walt

tentou estugar o passo, mas eles caminhavam devagar enquanto contavam a história de Art e Dorothy, que
ele queria ouvir, mas não tão pormenorizadamente.

Em casa dos Carlisle embrenhou-se na multidão de pessoas ansiosas para o emboscar, mas ele tinha
uma missão. Sorriu aos pais.

– Desculpem-me. Preciso de encontrar uma pessoa.
Passou pelo meio da multidão, retribuiu sorrisos e apertos de mão, mas manteve-se em movimento e à

procura, concentrado no seu objetivo. Onde estava ela? Ouviu o riso de Betty perto da porta da cozinha.
Ela devia saber a história de Allie. Dirigiu-se para lá e esquivou-se a Mrs. Llewellyn, a bisbilhoteira.

Colocou a mão no ombro de Betty.
– Olá, Betty.
Ela olhou para cima e ergueu uma sobrancelha.
– Estou surpreendida por te ver aqui.
Walt ignorou o tom gelado e acenou para a irmã mais nova de George, com quem Betty estava a falar.
– Olá, Mary Jane.
– Olá, Walt. – Ela deu uma palmadinha no braço de Betty. – Vou ver se Mistress Carlisle precisa de

ajuda.
Walt enfiou a mão no bolso das calças e observou a sala para ver se avistava uns cabelos castanhos

encaracolados e uns olhos verdes.
– Caramba. Isto é incrível. O Art e a Dorothy… Já não era sem tempo.
– Mm-hmm. – Betty olhou para ele.
Allie devia ter-lhe contado como ele agira quando ela o fora visitar ao hospital, mas manteve a sua

expressão casual.
– Sim, surpreendente. Também é surpreendente ver aqui a Allie Miller.
– Porque haveria de te surpreender? Ela é minha amiga. Pode visitar-me.
– Bom, quero dizer… bem, ela não devia casar-se com aquele tipo, o Baxter, hoje?
Os olhos de Betty aumentaram desmesuradamente até que Walt pensou que iam soltar-se das órbitas.
– Ela não te disse que rompeu o noivado? Ela não te deu uma carta?
Ele franziu o sobrolho.
– Eu deitei-a fora.
– O quê? Porque fizeste isso? – Betty golpeou-o no estômago com as costas da mão.



– Ei! Eu tinha as minhas razões. Pensei… bem, pensei que queria desejar-me as melhoras… dizer que
depois da tempestade vem a bonança. Não queria ouvir isso.

– És um idiota, Walter Novak.
– Eu sei. – Dentro do bolso, tamborilava com os dedos na perna. – Então ela… ela rompeu o noivado?

O casamento foi cancelado e não adiado? E o Baxter…?
– O Baxter está fora da jogada.
– Oh, caramba. – Walt procurou Allie com os olhos. Ela estava realmente disponível. – Mas, mas

porquê? Foi o pai que o escolheu para ela, não foi?
– Esse foi o problema. A Allie disse-me que nunca se amaram.
– A sério? – A esperança fazia coisas engraçadas e borbulhantes dentro dele. Então ele tivera razão um

ano antes, quando pensara que Allie nunca tinha sido amada, nunca estivera apaixonada. Talvez afinal
não fosse assim tão burro em relação às mulheres.

Betty observava o rosto de Walt.
– Sim, a sério. Mas a razão principal por que a Allie terminou tudo foi porque o Baxter insistiu que ela

deixasse o seu trabalho voluntário e a sua igreja e ela recusou-se a desobedecer a Deus.
– Oh, bem. – Não lhe dissera que devia obedecer a Deus quaisquer que fossem as consequências?

Aparentemente, ele aconselhara-a a romper o noivado com Baxter. Walt percebeu que o seu rosto estava
a ficar com espasmos nervosos e esforçou-se para se acalmar. – Ela acabou tudo com ele. Não posso
acreditar. Foi preciso coragem. Caramba, os pais devem estar furiosos.

– Não fazes ideia.
Walt assentiu, assentiu demasiado.
– É por isso que ela está aqui, não é? À espera que acalmem até ser seguro voltar para casa.
A testa de Betty estava enrugada.
– Ela não pode voltar para casa.
– O quê? – Walt sentiu-se como se alguém lhe tivesse amarrado um torniquete à volta da cintura.
– Ela cancelou o casamento há meses atrás, mas os pais continuaram a agir como se ela não o tivesse

feito… enviaram convites e tudo mais. Não é medieval? Casamentos com pessoas escolhidas pelos
nossos pais terminaram há décadas. Ah, e imagina como os Miller estão furiosos! Mudaram o testamento
e deixaram tudo ao Baxter. A Allie não pode herdar um centavo a menos que case com ele.

A dormência do torniquete espalhou-se pelas pernas de Walt. Allie não era uma snobe da sociedade.
Desistira da sua herança para obedecer a Deus.

– Assim, na semana passada disseram-lhe que, se ela não se casasse com o Baxter hoje, a deserdavam.
Walt abriu a boca de espanto.
– Eles… não me digas que a expulsaram de casa.
– É por isso que ela está aqui, até segunda-feira pelo menos. Vai viver com a nossa amiga Louise em

São Francisco.
– Caramba. São Francisco? – Ele passou a mão pela boca. – Como pode ela deixar Riverside? Ela ama

os pais, aquela cidade, a sua igreja, os seus amigos.
Betty inclinou a cabeça, o seu olhar a dissecar Walt.
– Ela não é tão fraca como pensas. Ficará bem. Quer começar de novo.
– Eu não disse que ela era fraca. Caramba, ela virou o seu mundo de pernas para o ar. É uma mulher

forte. Começar de novo?
– É o que ela precisa.
– Sim. De certeza. – Esfregou a nuca e observou a sala novamente. Onde estava ela? – Tudo isto… não

posso acreditar que tudo isto estava a acontecer e eu não sabia de nada. Quando cancelou o casamento?



– No Dia dos Namorados. Não adoras a ironia?
Em fevereiro, como calculara pelas suas cartas. Franziu o sobrolho.
– Ela nunca disse nada.
– Ela também não me contou durante uns meses, porque… – Betty calou-se.
– Porquê? – Ele semicerrou os olhos. – Porque não nos contou?
Os seus lábios curvaram-se ligeiramente.
– Pergunta-lhe tu mesmo.
Walt suspirou e olhou por cima das cabeças dos convidados.
– Eu perguntava se a conseguisse encontrar. Onde raio se meteu ela?
– Não a vejo desde que saímos da igreja. Oh, aposto que se está a esconder de ti na cozinha. Não

consigo acreditar que tenhas sido tão mal-educado com ela. – Betty alcançou o braço da irmã quanto ela
passou com uma bandeja vazia. – Helen, a Allie está na cozinha?

– A Allie? Quem me dera que estivesse. Ela prometeu ajudar, mas não, não levantou uma mãozinha
sequer… – Helen suspirou e reequilibrou a bandeja. – Desculpa. Estou tão cansada.

– Helen, querida, senta-te e aproveita a festa.
– Eu sei, eu sei. Eu sou a Marta e tu a Maria, mas o trabalho tem de ser feito.
– Já te vou ajudar daqui a um minuto.
– Obrigada, Betts. – Ela virou-se em direção à cozinha.
– Espera, viste a Allie? – perguntou Walt.
Helen encarou-o e afastou uma madeixa loura com o ombro.
– Saímos da igreja juntas. Ela parou em casa da Betty, disse que precisava de fazer uma coisa.
A casa de Betty. Ótimo. Regressara à perseguição.
– Obrigado. Vemo-nos mais tarde.
– Espera. – Betty agarrou-lhe no braço e esperou que Helen desaparecesse para a cozinha. Depois,

olhou para Walt, sobrancelhas unidas. – Estás bastante preocupado com a Allie.
Ele mudou o peso de um pé para o outro.
– Bem, sim. Ela é uma grande amiga.
– A tua namorada não vai ficar ciumenta?
Ele fez uma careta.
– Oh, céus. Eu não… tenho namorada. É uma… é uma história longa e feia.
– Vais contar à Allie?
– Estou a tentar. Foi por isso que aqui vim hoje. É por isso que estou à procura dela.
– Gostas mesmo dela?
Walt congelou. O olhar de Betty estava tão decidido, tão intenso, apertava-lhe o braço com tanta

firmeza. Ela sabia. Ela sabia que ele amava Allie. Aquela não era a altura para acrescentar mais uma
mentira à sua lista. Esboçou meio sorriso.

– Não achas que eu lhe devia dizer primeiro?
O seu sorriso levantou-lhe os cantos dos olhos.
– Acho que sim. Agora vai.
– Espera. O que achas que ela vai dizer? Será que ela…
– Uh-uh. Não me vais obrigar a falar. Vai. Agora. – Agarrou-lhe nos ombros e girou-o em direção à

porta.
Walt quase atropelou Mrs. Llewellyn, o que não deixava de ser merecido para ver se a velha metediça

não escutava as conversas dos outros. Abriu caminho e partiu rua abaixo. Cada passo fazia aumentar mais
a esperança no seu coração. Betty parecia ansiosa que Walt encontrasse Allie. E também parecia



satisfeita por Walt amar Allie. O que sabia ela?
Walt abriu a porta da frente da casa dos Anello.
– Allie!
Esqueceria o discurso. Primeiro, ia puxá-la para o seu abraço e beijá-la, beijá-la muito, e dir-lhe-ia

que a amava, e faria com que ela dissesse que o amava ou que gostava dele ou talvez pensasse que ela
pudesse aprender a gostar dele e beijava-a mais uma e outra vez. Depois, o discurso.

– Allie! – Correu pelo corredor, virou a ombreira da porta e entrou no quarto. Não havia sinal de
Allie. O quarto do bebé? O armário estava aberto e vazio, cabides tortos. Bateu com o punho na ombreira
da porta.

– Não! Foi-se embora.
De regresso ao corredor, entrou na cozinha. Um recado encontrava-se na mesa:

Fui para casa da Louise. Desculpa partir tão de repente, mas sei que vais entender porquê,
Betty. Muito obrigada pela tua hospitalidade.

O bilhete foi amarfanhado pelo punho de Walt.
– Bestial. Simplesmente bestial.
Santa Fe ou Southern Pacific? Santa Fe estava mais perto, mas Southern Pacific tinha um comboio que

saía mais tarde para São Francisco. Ótimo. Southern Pacific era a uns bons dois quilómetros a sul dali.
Saiu para a rua. Agora, cada passo ecoava a esperança no seu coração. Ele era o motivo por que ela

fugia e ainda nem sequer sabia a história toda.
Já tinha rompido o noivado em março, quando ele mentira sobre Emily, quando devia ter dito a Allie

que a amava. Não teria sido impróprio. Deus sabia disso. Porque pensara ele que sabia mais do que o
Criador do Universo?

Walt virou a esquina para a Street, viu-se na montra da loja de ferragens de Wayne e parou. Um braço.
Ele tinha um braço e, pior, era um mentiroso.

Quem estava ele a enganar? Agarrá-la e beijá-la? Ele era mais merecedor de um estalo. Não, tinha de
lhe contar toda a feia verdade antes de lhe dizer que a amava.

– Aquele é o Walter Novak?
Ele olhou para o outro lado da rua e viu os cabelos brancos do pequeno Mr. Burton, o seu professor de

Matemática do ensino secundário. Era um bom homem e dirigia-se a Walt.
– Olá, Mister Burton. Desculpe, estou com muita pressa. – Acenou e continuou a andar.
Não tinha tempo a perder.
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– Mesmo a tempo, menina. O último comboio para São Francisco chega daqui a dez minutos.
– Ótimo. – Allie contou o dinheiro para o bilhete. Mais uma vez quase confundiu um centavo de aço

com um cêntimo. Sobrava-lhe tão pouco dinheiro. Chegaria para pagar o autocarro e a comida até
receber o ordenado?

– Vai para algum sítio elegante?
– Oh! Venho de um casamento. – Sentiu a cor subir-lhe ao rosto. Devia ter trocado de vestido, mas, se

o tivesse feito, teria perdido o comboio.
Allie guardou o precioso bilhete na mala e verificou a bagagem. A plataforma estendia-se vazia à sua

volta e estenderam-se também os cinco minutos seguintes.
Nessa noite iria ceder à vontade de chorar, mas não naquele momento. Não ia pensar na vergonha de

estar nua no seu amor diante dos olhos cheios de compaixão de Walt.
No dia seguinte acordaria numa nova cidade, iria para uma nova igreja e faria novos amigos.
– Allie?
O coração dela parou ao ouvir a voz amada e virou-se. Walt estava mais ou menos a dois metros de

distância, a respirar com dificuldade, o rosto corado. A guerra amadurecera-o, emagrecera-lhe o rosto e
tornara-o ainda mais bonito. O seu peito contraiu-se tanto que lhe doía.

– Sei que não me queres ver – disse ele. – Mas tenho de falar contigo.
Ela levantou o queixo, determinada a não mostrar a agitação das suas emoções. Ele queria falar da sua

carta? Porque não podia respeitá-la o suficiente para a deixar em paz? Não entendia a humilhação de um
amor não correspondido?

– Isso não é necessário.
– Sim, é. – Ele franziu o sobrolho e enxugou a testa. – Há um monte de coisas que te devia ter contado

no outro dia, em maio, em março, até mesmo em janeiro.
O que teria ele para lhe contar? Allie olhou para leste, para os carris, desejando que o seu comboio

chegasse rapidamente.
– Vou tentar ser rápido, mas tenho de fazer isto. Tenho de o fazer.
Ela virou-se para ele. O sol da tarde iluminava a insistência dos seus olhos cor de avelã e ela assentiu,

apesar de saber que estava prestes a receber uma boa dose de piedade.
– Primeiro, sinto muito sobre o que aconteceu com os teus pais. Não posso acreditar que fizeram

semelhante coisa.
– Eu ficarei bem.
– Eu sei que sim. – Olhou-a nos olhos com uma ternura imensa que quase fez ceder os joelhos de Allie.

– Romper o noivado com o Baxter… era esse o passo de obediência, não era?
Toda a intimidade da sua amizade regressara naquelas palavras. Allie assentiu, incapaz de falar.
– Estou feliz por teres obedecido. Mesmo feliz. Mas, caramba, não fazia ideia de que as consequências

seriam tão más. Achas que os teus pais… te vão perdoar, não vão?
Allie negou com a cabeça. A deceção e a compreensão de Walt fizeram-na querer enterrar o rosto no

seu peito e contar-lhe a sua dor, preocupação e esmero, mas ele pertencia a outra mulher.
Ela endireitou-se.
– Acho que é melhor regressares à festa. Se as nossas cartas não eram próprias e a minha visita



também não, então isto é ainda mais impróprio.

*

Walt fez uma careta; levara um soco no peito com a sua própria mentira, mas tinha de aguentar como um
homem e dizer-lhe o que lhe viera dizer, todas as palavras, por mais que custassem.

– Ouve, Allie, eu menti-te e menti sobre ti.
– Oh! – Ela não parecia tão surpreendida quanto ele esperava.
– A laranja, essa foi a primeira mentira. Sabes isso. – Passou por Allie até à beira da plataforma. –

Lembras-te quando apanhámos os morangos? Eu disse que não tinha visto o sumo de morango na tua cara.
Não é verdade. Achei que ficavas gira e não queria que o limpasses.

Ele deu meia volta e passou por ela outra vez, em direção ao edifício da estação.
– Depois, no casamento. Disse que o George queria que dançássemos por causa do Art e da Dorothy.

Essa foi uma grande mentira que disse para poder voltar atrás no nosso acordo e dançar contigo.
Ele virou-se, percorrendo de novo a plataforma e olhou para os carris… nenhum sinal do comboio.
– Quando fui visitar-te a casa, queres saber o que realmente aconteceu? Deitei fora a tua morada.

Atirei-a para o lixo. Eu… bem, eu sentia-me atraído por ti. Fiquei louco quando soube do Baxter, mas
mudei de ideias e queria escrever-te, por isso, o Frank e eu fomos até…

– Eu sei.
Walt virou-se.
– Como sabes?
Allie passou um dedo por baixo de um olho. Bestial, ela já estava a chorar e ele ainda ia no começo.
– A minha amiga Daisy… o pai dela foi o teu motorista de táxi.
Ela sempre soubera. Ele tinha tentado tanto escondê-lo… e para quê?
– Porque não me disseste nada?
– Eu… eu não quero embaraçar-te… ou… ou a mim mesma. – Ela enxugou o rosto, fez uma careta e

abriu a mala.
Ele queria ir ao seu encontro, abraçá-la e beijá-la até afastar aquelas lágrimas, mas tinha muito mais

para dizer.
– Constrangimento. Orgulho. É aí que as mentiras começam. Estou farto disso. Até te fiz prometer que

não contavas à Betty que nos andávamos a escrever. O que disse eu? Que a Betty não achava próprio?
Longe disso. Só não queria que ela soubesse o que eu fizera para conseguir a tua morada.

– Eu… calculei.
– Também calculaste isso? Bem, há uma que não sabes. – Ele dirigiu-se a ela, aproximando-se da sua

cara manchada de lágrimas.
– Todos os homens em Thurleigh pensavam que eras a minha namorada. Aposto que não sabias isso.
– O quê? – Os seus lábios lindos mal se mexeram.
Não estava tão perto dela havia mais de um ano, suficientemente perto para cheirar a sua doçura.
– Sim, eu disse que eras minha namorada.
– Mas… mas porquê?
Ela estava demasiado perto. Ele tinha de se afastar, tinha de se manter em movimento. Virou-se na

direção do edifício novamente.
– Para ser um deles, para não me incomodarem, para me respeitarem. Resultou. E tu ajudaste-me… as

cartas, a compota, os biscoitos… caramba, eles achavam que estavas louca por mim.
– É… sobre isso que me querias falar? Que eu era apenas um chamariz, um troféu…
– Não. – Walt virou-se. – Não, nunca. Não fazes ideia. Se tivesse escrito tudo o que fiz… quero dizer,



quando o Frank… – Ele colocou a mão na anca e olhou para o chão até o nó na garganta se desfazer.
Depois olhou para ela fixamente. – Escrevi-te coisas que não contei a mais ninguém. Não fazes ideia do
quanto a tua amizade significou para mim.

A boca de Allie contorceu-se.
– Ou a tua para mim.
Era naquele momento que devia abraçá-la, beijá-la e dizer-lhe que a amava, se ele não tivesse uma

última grande mentira em torno do pescoço pronta para o enforcar.
Ela tirou um lenço da mala.
– Disseste que confessaste ter contado uma mentira à tua tripulação. Foi essa, não foi?
– Sim. O Cracker, de entre todos os outros, foi o único que fez com que eles me perdoassem. Não

tinham de o fazer. Eu não mereci. E também não mereço o teu perdão.
– Walt, eu…
– Não, espera. – Ele ergueu a mão. Não, já não tinha mão daquele lado. Ergueu a mão esquerda. –

Ainda não terminei.
Allie abriu o lenço e premiu-o contra a face.
– Mas disseste que tinhas parado de mentir depois disso.
– Bem, houve uma exceção. Pensei que iria corrigir tudo, mas apenas tornou tudo pior. As mentiras

fazem isso. Lembras-te de quando te contei que as mentiras inócuas eram como rolamentos de esferas na
maquinaria da sociedade? Errado. As mentiras são como bombas incendiárias, que queimam, derretem e
destroem tudo: a confiança, a esperança, todos os que amamos.

Ela enxugou os olhos.
– Eu… acho que compreendo.
– Ótimo. Não que vá fazer a diferença. Sabes, a última carta que te escrevi era uma mentira.
– Como?
– Sim, uma mentira. – Ele deu alguns passos até à beira da plataforma. Tinha de terminar antes que o

comboio viesse. – A Emily. Sim, saí com ela algumas vezes. Ela era realmente louca por mim, mas eu
não era louco por ela. Ela nunca foi minha namorada.

Regressou. O movimento dos seus pés imitava a cadência das palavras.
– Eu não conseguia falar com ela como falo contigo… quero dizer, até a vaca Flossie tem mais cérebro

que ela. E a Emily nunca me disse que eu não te podia escrever.
– O quê? – A sua voz falhou. – Porque disseste que ela te disse isso?
– Precisava de uma desculpa para deixar de te escrever ou então teria de contar a verdade.
– E que verdade é essa? – Ela endireitou-se e uma brisa agitou-lhe o longo vestido verde.
Walt gemeu e caminhou em direção aos trilhos.
– Que eu gostava demasiado da tua correspondência.
– Eu… eu não entendo.
– Claro que não. Como podias? Estou a baralhar tudo. – Pontapeou um pedaço de cascalho para os

carris. – Porque será que é mais fácil contar uma mentira, mesmo quando a verdade é igual a uma das
mentiras?

– Realmente não entendo.
Ele olhou para ela e colocou os pés na posição de descanso, só que já não podia apertar as mãos atrás

das costas.
– Eu sabia que tinha de deixar de te escrever quando dei por mim a rezar: «Senhor, porque é que ela

não deixa o Baxter e se apaixona por mim?»
Os olhos dela arregalaram-se, maiores e mais verdes do que nunca.



– Eu estava errado. Tu estavas noiva. Bem, acho que já não estavas, mas pensei que estivesses. Se
casasses com ele, eu estaria apaixonado pela mulher de outro homem e isso é contra um dos Dez
Mandamentos. Bem, mentir também, mas…

A boca de Allie abriu-se, fechou-se, abriu-se.
– Não estás a dizer que…
– Amo-te. – Finalmente, a verdade, abençoada e dolorosa.
– Tu… tu…
– Amo-te. Pensei que namorar Emily me pudesse ajudar. Isso não aconteceu. Quanto mais tempo

passava com ela, mais sentia a tua falta, mais te amava. Tive de parar de escrever. Não o justifica, mas
foi por isso que menti.

– Porque não me contaste a verdade? – O seu rosto franziu-se e ela colocou a mão sobre a boca.
A angústia dela atingiu-lhe o estômago como um soco.
– Sinto muito. Devia ter contado. Sabia que não podias sentir o mesmo por mim e não queria fazer

figura de parvo. Orgulho estúpido. E o orgulho foi a razão para não ter confessado mais cedo. Uma vez
disseste-me que o silêncio era uma solução certa para um dilema. Não no meu caso. Eu permiti que
acreditasses numa mentira. O silêncio não é verdadeiro quando perpetua uma mentira.

Allie murmurou qualquer coisa e depois passou a mão trémula pela boca.
– Não pensaste como a tua carta me faria sentir? Chorei até adormecer naquela noite.
– Choraste? – As suas entranhas pareciam estar no espremedor da mãe. Ele não pensara que ela fosse

sentir assim tanto a perda da sua amizade.
– Foi nessa noite… – Ela olhou para o coto e de novo para o seu rosto. – Tive um sonho horrível. Tu

não querias a minha amizade, mas precisavas de mim para rezar e eu assim fiz.
Mais um pontapé na sua alma.
– Ainda bem que um de nós obedeceu. Ouve, Allie, sinto muito. Desculpa ter-te mentido. Desculpa ter-

te magoado. E que maneira tão má de um homem dizer a uma mulher que a ama.
Allie abraçou a barriga e olhou em volta da estação de comboios, com o rosto molhado e agitado.
– Sonhei tanto com este momento. Eu estava aqui nesta estação, tu saías do comboio, e todos os teus

amigos e família estavam aqui, e eu abraçava-te e dizia-te que rompera o meu noivado, e se tu parecesses
contente, eu podia sussurrar-te ao ouvido o quanto te amava, mas só se me sentisse corajosa, porque
não… sabia que tu também me amavas.

Walt olhou para ela, de boca aberta, olhos arregalados, mas os seus ouvidos deviam estar entupidos.
Não podia ter ouvido o que pensava ter acabado de ouvir.

As lágrimas escorriam pelo rosto de Allie, mas ela não as limpava.
– Teria sido maravilhoso, tão doce e romântico. Se tivesses sido sincero, era isso que teria acontecido,

em vez disto… disto… choro e desculpas e…
– Espera. Não estás a dizer que… será que ouvi bem? Disseste que me amavas?
Ela olhou-o nos olhos e pestanejou.
– Leste a minha carta, não leste?
– Isso estava na carta? – O ar abandonou-lhe o peito.
Allie gemeu e fechou os olhos.
– Oh, não. Pensei que sabias. Oh, não. Pensei… mas sabias tudo o resto… Baxter, o casamento, os

meus pais.
– A Betty contou-me. A carta… deitei-a fora. – Aproximou-se, tinha de se aproximar. – Pensei que

tinhas escrito um monte de coisas como «Deus faz-nos mais forte com o sofrimento» e não quis lê-la.
Tu… tu amas-me?



Ela assentiu e tapou o rosto com a mão.
Com uma onda de alegria, ele estendeu a mão para ela, mas hesitou.
– Ainda me amas? Mesmo depois de veres o meu… o meu braço?
A mão dela desceu para revelar toda a sua mágoa e a raiva.
– O teu braço? Quão fútil achas que sou? Dizes que me amas, mas será que me conheces assim tão bem

se perguntas uma coisa dessas?
Oh, céus. Seria possível tornar as coisas ainda piores?
– Não me importo com o teu braço. Importo-me que sejas verdadeiro comigo.
Walt olhou para ela. Havia tanto para amar… a vulnerabilidade nos seus olhos, a força no seu queixo,

a verdade nas suas palavras. Ela amava-o, mas não importava.
– Então? – disse.
– O que posso dizer? Podia dizer que menti porque te amo, o que é verdade, mas não adiantaria. Podia

mostrar-te provas de que mudei… no fim de contas sempre te contei a verdade. Mas não posso arranjar
desculpas. Só posso enfrentar as consequências e rezar para que me perdoes.

A boca de Allie suavizou-se e estremeceu.
– Não posso amar um homem em quem não posso confiar.
O peito dele pareceu ficar esmagado com o peso da declaração dela.
– Uma vez disse à minha equipa que a desonestidade tem sempre um preço. Caramba, e que preço.
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O apito do comboio desviou os olhos de Allie da angústia resignada de Walt. Finalmente, a sua fuga. Os
olhos de Walt escureceram enquanto o comboio se aproximou.

– Irónico, não é? Amo-te e tu amas-me, mas o que se encontra entre nós é maior do que o Baxter e a
Emily… a confiança. Sinto muito.

– Não sintas. – Ela procurou atabalhoadamente dentro da mala o bilhete. – Estou contente por ter
descoberto agora antes de desperdiçar mais tempo a chorar por ti.

Um espasmo no rosto dele mostrou-lhe que o magoara. Ainda bem. Ele merecia-o por lhe ter mentido
sobre ela e pisado o seu coração por duas vezes. Ela contornou-o e dirigiu-se para a proteção do
comboio.

– Adeus, Allie.
A tristeza na sua voz destroçou-a, mas não se virou.
– Adeus – disse ela no seu tom mais calmo.
O revisor picou-lhe o bilhete e olhou para o seu vestido. Apesar de ser elegante para um casamento, o

vestido parecia muito espampanante para o comboio. Allie ergueu a cabeça e avançou pelo corredor
apinhado de pessoas. Pelo menos, havia espaço e, tendo em conta que ela era a única a embarcar,
partiriam em breve.

– Aqui, menina. – Um cabo levantou-se e ofereceu o seu lugar.
– Obrigada, senhor.
– Diga-me, está vestida para dançar. E que tal se nós…
– Não, obrigada. – Ela sentou-se no banco e arriscou olhar pela janela. Walt estava sozinho na

plataforma.
Ele sentou-se num banco, pousou o boné ao seu lado e baixou a cabeça. Fechou os olhos e os seus

lábios mexeram-se. Seria aquilo outro logro para obter o seu perdão?
Não iria resultar. Ele mesmo o dissera… era um mentiroso e ela não podia confiar nele.
Dali a poucas horas estaria em São Francisco, longe daquele homem egoísta que se importava mais

com o seu próprio orgulho do que com os sentimentos da mulher que dizia amar.
– Ele ama-me. – Um gemido baixo subiu-lhe à garganta. Sonhara ouvir aquelas palavras dos lábios

dele, mas os seus sonhos terminavam sempre com um abraço e um beijo, não com ela a partir.
Allie desviou o olhar para o boné de marinheiro do homem à sua frente. Walt não merecia abraços ou

beijos. Ele mentira-lhe. Até mentira sobre ela aos amigos. Oh, céus, por isso Cracker dissera que tinha
ouvido falar muito dela.

Ela olhou pela janela para os ombros descaídos e a cabeça baixa de Walt. Ele não tinha de lhe contar.
Ela nunca teria sabido. Ele escolhera contar-lhe, obedecer.

– Não. – Ela recostou-se no banco. Ele mentira sobre Emily por razões egoístas. Deixara que Allie
vivesse em desespero durante dois meses, quando podia ter vivido na esperança… esperança que se teria
tornado realidade caso ele não tivesse mentido.

Uma explosão de vapor, um rugido das máquinas e Allie olhou pela janela. Walt endireitou-se no
banco, com uma expressão perturbada, e afastou uma madeixa de cabelos encaracolados da testa. Porque
tivera ele de fazer aquilo? Saberia ele como ela adorava aquele gesto?

– Mas nunca poderei confiar no que ele diz. – Ela nunca o enganaria daquela maneira. Abraçou a



barriga sobre o delicado vestido de chiffon que usara quando dançara com Walt e…
Allie apertou o tecido nas mãos. Optara por não lhe contar a respeito de Baxter.
O que acabara Walt de dizer? O silêncio não era verdadeiro quando perpetuava uma mentira? Ela

fizera-o pensar que não tinha namorado… uma mentira, e que mentira prejudicial.
– Oh, não – sussurrou. Esfregou a mão esquerda no interior do braço direito. Quando não dissera a

Walt que rompera o noivado, permitira que ele acreditasse que ela ainda se encontrava noiva… também
uma mentira.

– Oh, meu Deus, sou tão culpada como ele. – Toda a primavera ele devia ter vivido em desespero,
temendo o seu casamento quando podia ter vivido na esperança… esperança que se teria tornado
realidade caso ele não tivesse mentido.

O comboio deu um solavanco e começou a andar. Walt levantou-se, colocou o boné na cabeça, fez uma
continência de cortar o coração com a mão esquerda e afastou-se.

– Não! – Allie levantou-se de repente. – Parem o comboio!
– Que se passa, menina? – perguntou o revisor atrás dela.
– Tenho de sair deste comboio.
– Desculpe. Não pode fazer isso. Pode sair em Pittsburg.
– Não, tenho de sair agora. – Ela seguiu pelo corredor.
O cabo agarrou-lhe no braço e virou-se para o revisor.
– Ela estava a falar sozinha, sabe o que quero dizer?
Allie deitou-lhe um olhar.
– Asseguro-lhe, senhor, que estou perfeitamente sã. Agora, por favor, solte-me. – Puxou o braço até se

soltar e desatou a correr pelo corredor.
– Ei, senhora! Onde pensa que vai?
O comboio continuava a avançar devagar. Conseguiria sair. Desculpou-se abrindo caminho por entre

os passageiros curiosos até ao fim da carruagem, onde a porta estava aberta para entrar ar. Agarrou-se no
corrimão. Walt abria a porta da estação.

– Walt – gritou. – Walter Novak!
Depois olhou para baixo. O vento agitava-lhe o cabelo e atirava-o para o rosto, a visão da plataforma

turvou-se diante dos seus olhos. No que estava ela a pensar? Não ia conseguir saltar de um comboio em
movimento! O mais prudente seria continuar até São Francisco e regressar no dia seguinte. Afinal, a sua
bagagem estava a bordo.

– Minha senhora! Ei, minha senhora, está louca?
Allie olhou por cima do ombro. O revisor estava quase a alcançá-la. Olhava para a estação, onde Walt

se encontrava, mão na maçaneta da porta, a olhar boquiaberto para ela. O comboio ganhou velocidade. O
fim da plataforma aproximava-se.

– Oh, meu Deus, ajuda-me.
A mão do revisor roçou-lhe a manga.
– Walter! – gritou e saltou e gritou. O chão aproximou-se. O tornozelo direito torceu-se. Deu várias

cambalhotas, um borrão de madeira, céu e dor a rodeá-la.
– Allie! Allie!
O rosto dela repousava na plataforma de madeira áspera. Ela gemeu. Todos os membros lhe doíam.
– Allie! Mas que vem a ser isto? – Walt parou e caiu de joelhos.
Ela virou-se de lado e içou-se um pouco.
– Eu menti-te e…
– Estás bem? Allie, porque saltaste? – Ele observou-a de cima abaixo, colocou o braço por trás das



costas dela e levantou-a para que se sentasse. – Estás ferida?
– Walt, eu menti-te.
Ele olhou-a nos olhos e franziu o sobrolho.
– Deves ter batido com a cabeça. – Empurrou-a devagar para a frente e examinou-lhe a parte de trás da

cabeça. Ela ignorou o latejar no tornozelo e a dor na anca.
– Walt, por favor, ouve. Eu menti-te.
– Estás a falar de quê? Eu fui o único que mentiu. Agora, onde te dói?
– Menti. Eu menti-te. – Ela estendeu a mão e agarrou-lhe no ombro. – Lembras-te quando nos

conhecemos no ano passado? Não te falei do Baxter.
Walt suspirou.
– Foi apenas um descuido.
– No começo foi. Pensei que sabias. Mas, quando dançámos, percebi que estavas atraído por mim e

não sabias do Baxter e escolhi o silêncio. Tinhas razão. O silêncio não é verdadeiro quando perpetua
uma mentira.

– Não é a mesma coisa.
Ela agarrou-lhe no ombro robusto que admirara naquela noite.
– Sim, é. Sabes porque não disse nada? Orgulho… não queria fazer uma cena. E egoísmo… queria

ficar nos braços do homem mais maravilhoso que já conheci, ficar onde me sentia linda e especial pela
primeira vez na vida.

A cara de Walt ficou imóvel durante um longo momento.
– Allie, não faças isto.
– Eu deixei-te falar. Agora é a minha vez. – Ela levantou a mão para lhe tocar no rosto, extasiada com a

proximidade do homem que amava, pela intensidade do seu próprio olhar, pela honestidade. – Também te
menti quando não te disse que tinha rompido o noivado.

– Isso não é…
– Sim, é. Deixei que acreditasses em algo que não era verdade e não tive os teus sentimentos em

consideração.
– Não sabias que eu te amava…
– Não importa. Se eu tivesse dito a verdade, nunca me mentirias sobre a Emily.
O seu olhar abateu-se sobre ela.
– Isso não é desculpa.
– Não, mas se eu tivesse dito a verdade, tu não terias mentido. Por favor, perdoa-me por isso.
– Allie… – A voz dele tornou-se espessa e rouca.
– Por favor. – Ela passou-lhe a mão pelo cabelo. Embora curto atrás, parecia ainda mais exuberante do

que ela imaginava. – Por favor, perdoa-me.
Walt passou o braço em torno do ombro dela e apertou-a.
– Claro que perdoo, mas…
– E eu perdoo-te. – Ela aninhou o rosto na cavidade na base do pescoço dele e inspirou sabão, loção

de barbear e lã, perdão, amor e alegria.
– Não devias. Não devias fazer isto. – Ele apertou-a ainda com mais força. – Não estás a pensar como

deve ser. Eu sou um aleijado… um aleijado, Allie. E não posso sustentar-te como estás habituada.
– Por favor, não digas isso. Oh, querido, não. – Susteve a respiração. Chamara-lhe querido, mas era

verdade. – Quanto a sustentares-me, eu desisti da minha herança. Não preciso de dinheiro. Só preciso do
Senhor. Bem, seria bom ter-te a ti também. – Encostou os lábios ao pescoço dele, logo abaixo da orelha,
onde a sua pele era macia e quente. Um ronronar na garganta dele disse-lhe que o atingira, só que daquela



vez de forma agradável.
– Amo-te tanto, mas estás habituada a pianos de cauda e lustres de cristal.
Allie recuou e traçou o arco-íris de fitas no peito de Walt.
– Um homem que consegue ganhar estas medalhas nunca será pobre, mas, ainda que fosse, eu…. Eu

prefiro ter o teu amor na pobreza do que… do que uma centena de pianos de cauda.
– Mas eu sou um…
– Por favor, nunca mais quero ouvir-te dizer que és um aleijado. És inteligente e inventivo. Podes fazer

qualquer coisa que a tua mente se predispuser a fazer. – Ela arrastou a mão pelo seu braço direito.
Ele encolheu-se.
Allie olhou para cima.
– Desculpa. Ainda dói?
– Não. – A sua testa enrugou-se. – Mas tu não queres tocar nele.
Ela dobrou a mão em torno do fim do seu braço, como se pudesse infundir o seu amor e melhorar a sua

dor.
– Talvez seja por isso que Deus me levou a March Field. Eu costumava ficar abalada com estas coisas,

mas agora já não. Além disso, isto representa uma das coisas que amo em ti, a tua predisposição para te
sacrificares.

A luta de Walt para controlar a sua expressão abalou-a muito mais do que o seu braço. Depois de ele
se conseguir controlar, ergueu uma sobrancelha e levantou um canto da boca.

– Pensei que a obediência era melhor do que o sacrifício.
Felizmente, tanto o seu sorriso como o seu sentido de humor tinham sobrevivido.
– Sim, e gosto ainda mais do facto de teres feito o que Deus te pediu. O que mais poderia eu querer?

Preferes que eu não te perdoe para podermos ser infelizes?
Walt apertou o ombro e sorriu-lhe novamente.
– Eu resignara-me à infelicidade como preço pela obediência.
– Céus. Não achas que já está na hora de a obediência ser recompensada? – Ela esticou a mão para

enfiar os dedos nos cabelos ondulados dele e fez-lhe cair o boné. – Ups. Desculpa, querido.
O sorriso dele cresceu como se até àquele momento tivesse estado enferrujado.
Ela sorriu e depois olhou-o séria.
– No entanto, há uma mentira que nunca te vou perdoar. O sumo de morango. Como pudeste deixar-me

andar por ali num estado tão indigno?
Ele riu-se, um som bem-vindo.
– Era por isso que era giro. Tu estás sempre tão elegante e ali tinhas um risco vermelho. – Ele esfregou

o nariz no rosto dela e deu-lhe um beijo na maçã do rosto. – Exatamente aqui.
– Oh! – ela suspirou. Nunca recuperara realmente da primeira vez que ele lhe beijara o rosto, mas

agora… oh, agora nunca recuperaria e não queria, não quando os lábios dele lhe deslizavam pela face.
Os seus olhos tremeram ao fechar-se. Iam beijar-se… um beijo verdadeiro, como nos filmes, como as

pessoas apaixonadas, e ela virou a cabeça para ir ao encontro dos seus lábios.
Walt afastou-se.
– Eh, tu não és a mulher pela qual eu me apaixonei.
Ele não a beijou? Ela pestanejou, os olhos desfocados.
– Hmm?
– Não és mesmo. – O seu sobrolho franzido não conseguia esconder o brilho nos olhos cor de avelã. –

A mulher por quem me apaixonei nunca seria vista em público assim. Já olhaste para ti? Sem um sapato,
outro calçado, o vestido todo rasgado.



Allie olhou para os rasgões no chiffon sobre os joelhos, na anca e nas mangas. Oh, céus, ela gostava
tanto daquele vestido.

– A mulher que amo é demasiado respeitável para se atirar de um comboio.
Ela colocou os braços à volta do pescoço dele e sorriu.
– Está a provocar-me, Walter Novak.
– Ela nunca abraçaria um miserável aviador em público. – Esfregou deliciosamente o rosto com a

barba por fazer contra o dela.
A música subiu, caindo sobre si mesma, uma fonte lírica de melodia.
– E nunca sonharia em beijar esse aviador em público.
Walt estacou.
– Nós não… oh, céus. Sabes, devíamos ir para um lugar…
– Não há aqui ninguém e eu já não sou aquela mulher, lembras-te? – Ela beijou-o na parte da frente da

orelha.
– Oh, sim. Sim, lembro-me.
Ele encontrou-a a meio caminho e pressionou os seus lábios contra os dela. Teriam sido milhares de

beijos ou apenas um numa sinfonia com mil movimentos? Alguns suaves, outros insistentes, alguns
ardentes, outros meigos, todos culminando em amizade, sonhos e orações.

Ela não queria que o beijo tivesse fim, mas tinha muito para lhe contar.
– Walt? – murmurou contra os seus lábios.
– Hmm? – Ele deixou a sua boca demorar-se na dela por um momento, depois recuou.
Ela sentia os lábios trémulos dos beijos dele.
– Eu… eu perdi a conta – disse ela e percebeu que não fazia sentido. – Oh, tu não te ias lembrar.
Walt sorriu lentamente, como se tivesse o mesmo problema que ela nos lábios.
– Claro que me lembro. Tentei esquecer e não consegui. Nunca percebi porque é que… ele não… é

verdade? Este é o teu primeiro…
Allie assentiu, com um nó na garganta.
– Ele não me amava e eu não o amava. Mas tu… oh, querido… amo-te tanto.
Walt encostou a testa à dela e Allie viu os olhos dele desfocados.
– E como eu te amo. – Fez uma pausa e engoliu em seco. – Querida.
Uma dor súbita apertou-lhe o coração. O pai costumava chamar-lhe querida. Mas agora seria Walt e a

dor abrandou e aqueceu-lhe o coração. Ela inclinou o rosto para receber outro beijo e Walt fez-lhe a
vontade.

Ouviram-se passos. Tábuas de madeira rangeram. Allie saiu do abraço de Walt para ver o homem da
bilheteira correr na direção deles.

– Acabei de receber um telegrama. Uma senhora louca saltou do comboio. – Ele parou e inclinou a
cabeça para Allie sentada no chão. – Você não é a senhora louca, pois não?

Um calor flamejante aqueceu o rosto de Allie.
– Parece… parece que sim.
Walt riu-se.
– Ela é a minha senhora louca, Mister Putnam.
Ele franziu o sobrolho.
– Você é um dos rapazes da família Novak, não é? Eu reconheceria o nariz do Jacob Novak em

qualquer lado. Então, o que se passa aqui? Está tudo bem consigo, menina?
– Nunca me senti melhor. – Esboçou um sorriso caloroso para Walt, que acabou por se transformar

num sorriso forçado. – Mas acho que torci o tornozelo.



– O quê? – Walt precipitou-se para os seus pés. – Porque não disseste nada?
Ela estremeceu ao esticar as pernas doridas.
– Tinha assuntos mais importantes para tratar.
Ele esboçou-lhe um meio sorriso, depois franziu o sobrolho para o seu pé.
– Olha como está inchado. Espero que não o tenhas partido.
– Oh, céus. – O seu tornozelo direito latejava, visivelmente maior do que o outro.
Mr. Putnam inclinou-se e pousou as mãos sobre os joelhos redondos.
– Quer que chame o doutor Jamison?
– Sim, podia fazer-me esse favor? Oh, espere. Ele não está em casa.
Allie riu-se.
– O copo-d’água.
Walt sorriu.
– Tinha-me esquecido disso. Diga-me, Mister Putnam, podia chamar-nos um táxi?
– Com certeza. – Os homens ajudaram-na a pôr-se de pé. Mr. Putnam recuperou-lhe o sapato, entregou-

lhe mala e o boné de Walt. – Diga-me, menina, onde está a sua bagagem?
Allie agarrou-se ao ombro de Walt.
– Oh, céus. Deve estar a meio caminho de São Francisco.
– Pode telegrafar-lhes, para voltarem a enviá-la? – Walt envolveu a cintura de Allie com um abraço

forte e sorriu-lhe. – Vamos levar-te ao médico.
– Oh, céus. Temos muitas explicações a dar.
– Nós não. Tu. Não foi eu que saltei do comboio.
Allie descansou a cabeça no ombro de Walt e riu-se.
Quando chegaram a casa dos Carlisle, Walt ajudou-a a sair do táxi. Ela inclinou-se sobre ele a coxear

e abriu a porta da frente.
– Olá, Walt. Pensei que te tinhas esquecido de nós.
– Allie! Oh, meu Deus. Que aconteceu?
As pessoas acercaram-se dela, preocupadas com o seu vestido e os ferimentos, afastaram-na de Walt,

sentaram-na numa poltrona e elevaram-lhe o pé para uma otomana.
O Dr. Jamison tateou o tornozelo.
– Parece uma entorse. Vou ter de tirar uma radiografia para descartar a hipótese de fratura. Como

aconteceu isto?
– Oh, eu… Walter? – chamou. Onde estava ele? Aqueles eram os familiares dele, os amigos dele. Ela

preferia que ele contasse a história. Ali estava ele, a conversar com um homem alto, de cabelos
grisalhos. – Walt, anda cá, por favor?

– Sim? – Ele entrou no círculo.
– O doutor Jamison quer saber o que aconteceu.
– Conta-lhe. Conta a toda a gente – disse ele com um sorriso. – Eu tenho uma coisa para fazer, mas,

entretanto, conta-lhes tudo.
– Não te vais embora agora, pois não?
– Voltarei. – Ele agarrou-lhe o queixo e olhou para a sua família e amigos. Depois, beijou-a

delicadamente. – Conta-lhes tudo, está bem? Amo-te.
– Está bem. – A sua voz foi abafada por arquejos e pelos gritinhos de Betty.
Walt endireitou-se com um rosto corado, acenou para a multidão, fez sinal ao homem de cabelos

grisalhos e saiu.
Olhares surpreendidos, encantados e confusos viraram-se para Allie.



Ela olhou em volta e sorriu.
– Por onde hei de começar?
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Walt controlou-se, abrandou o passo e começou a andar. Queria voltar para Allie, mas não pretendia
chegar sem fôlego e suado.

Aquilo tinha de ser feito corretamente, mas porque não haveria de sê-lo? Ela amava-o. Ela perdoara-
lhe. Chegara a saltar de um comboio por ele. E, caramba, beijava bem.

Ele deu por si a correr novamente e diminuiu a velocidade.
Meu Deus, ajuda-nos a tomar as decisões certas. Ele tomou como um sinal Mr. Lindstrom estar na

festa do casamento e ter-se disponibilizado a ajudá-lo, apesar de Walt ter andado com um carrinho por
cima dos seus legumes quando andava no sexto ano.

Walt subiu os degraus do alpendre dos Carlisle dois a dois. A sala de estar era demasiado pequena
para tanta família e amigos sentados em cadeiras. Ali estava Allie, a conversar, a rir, com a cara
vermelha, o pé levantado e ligado.

Ele manteve os olhos no alvo, ignorando a conversa amigável em torno dele, ajoelhou-se ao lado de
Allie e pegou-lhe na mão.

Ela sorriu-lhe, radiante.
– Olá, querido.
– Olá. – Sem mais conversa de circunstância. Ele tinha uma bomba grande para largar. – Queres casar

comigo?
A sala ficou em silêncio e os lábios de Allie separaram-se.
– O… O quê?
– Sim, ouviste bem. Queres casar comigo?
– Walter, eu… oh, meu Deus. Quero dizer, há apenas uma hora… e agora?
– Eu sei. O mesmo se passou comigo. – Ele apertou a mão dela. – Sei que é apressado, mas ouve-me.

Tens três opções conjugais e três opções geográficas. Escolhe o teu objetivo.
O riso de George soou do outro lado da sala.
– Novak, és o único homem que conheço que poderia fazer um pedido de casamento soar como uma

campanha militar.
– Não te metas, Anello. Estou a pedir a Allie em casamento, não tu.
Um sorriso fez covinhas nos cantos da boca de Allie.
– Opções conjugais?
– Sim. Primeira opção, aceitas o pedido de casamento e casamo-nos imediatamente, como o Art e a

Dorothy. Segunda opção, aceitas, mas esperamos um ano, o que for, até nos casarmos. Terceira opção,
dizes que não, mas eu vou continuar a tentar.

O seu sorriso brilhou ainda mais, mas ela nada disse.
Se o coração dele fosse um motor de um B-17, ele teria de mudar o ângulo da hélice, porque estaria

fora de controlo.
– Bem, qual delas?
– Gostaria de ouvir as opções geográficas primeiro. – Acariciou a costas da mão dele com o polegar.
Walt sentou-se sobre os calcanhares para se afastar. Se ela voltasse a brincar com o seu cabelo, ele

não seria capaz de se concentrar na sua missão.
– Okay, tenho um trabalho previsto na Boeing, em Seattle, depois de ser exonerado. A tua primeira



opção: ir para São Francisco conforme planeado. Claro que agora não terás de fugir de mim. Segunda
opção: ficar em Antioch. Poderás encontrar um quarto e arranjar um emprego se quiseres. Quando
regressar a casa nas férias, eu não terei de dividir o meu tempo entre Antioch e São Francisco. Terceira
opção: Seattle. O meu operador de rádio, Bill Perkins, é de Seattle e está agora nos Estados Unidos. Ele
pode ajudar-te a encontrar uma boa casa. Talvez a Boeing precise de alguém com a tua formação.

Uh-oh. Ele viu lágrimas nos olhos dela.
– Não… não tem de decidir hoje.
– Já decidi – disse ela, a sua voz tão emotiva quanto os seus olhos.
Tarde de mais para mudar a direção das hélices… o coração dele parou.
– Já?
– A segunda opção e a terceira.
A seguir, foi o seu cérebro que deixou de funcionar.
– Hum?
Allie riu-se, trémula e bonita.
– Ouvi dizer que Seattle é linda.
Ele sorriu e voltou a pôr-se de joelhos.
– É o que Bill costuma dizer. Ilhas, barcos e muitas árvores. Queres vir?
– Oh, sim. Quero estar perto de ti. Nós apaixonámo-nos em papel. Agora quero conhecer-te ainda

melhor em pessoa.
– Sim, exatamente. Seattle era a minha primeira escolha. – Ele pegou-lhe na mão e beijou-a. – E… e

quanto à opção marital? Aceitas? Casas comigo?
Os olhos verdes de Allie brilhavam com mais intensidade, mais allegro do que nunca.
– Por favor, querida. Quero olhar para esses olhos o resto da minha vida.
Ela sorriu, lenta e silenciosamente, em adagio.
– Sim, Walt. Seria uma honra ser tua mulher.
– A sério? – Um riso explodiu. Ele colocou o braço em torno dos ombros dela e puxou-a para si de

modo a que os seus cabelos encaracolados lhe pudessem fazer cócegas no nariz. – Queres mesmo?
Ela abraçou-o e riu-se na sua orelha.
– És adorável.
– Mister Putnam tinha razão. Estás louca. – Ele beijou-a na cara. – Então, quando? Agora? Mais tarde?

Qualquer altura está bem para mim.
– Um pouco mais tarde. – Ela encostou-se na cadeira, deixando a mão no ombro dele. – Importas-te?

Como disse, gostava de te conhecer melhor pessoalmente.
Ele sorriu e enrolou um dos caracóis dela num dedo.
– Essa também era a minha primeira escolha.
– Que mulher sensata encontraste, filho – disse o pai da mesa de brídege. – Não aprovo esses

casamentos apressados em tempos de guerra.
Todos se riram. Art estava sentado no sofá com o braço em cima do ombro da sua noiva de guerra.
– Acabou de oficializar um.
– Isso é diferente – disse o pai. – Vocês conhecem-se desde bebés.
Betty aproximou-se de Walt, inclinou-se e sussurrou ao seu ouvido.
– Um anel. Devias ter esperado até teres um anel. Promete-lhe que compras um na segunda-feira.
– Achas que sou assim tão incompetente? Ora! – resmungou Walt e meteu a mão no bolso do blusão. –

Onde achas que fui com Mister Lindstrom?
– Compraste um anel? – perguntou Allie a medo.



– Hum, sim. – Ele franziu o sobrolho. Que estúpido pedi-la em casamento no dia que ela devia ter-se
casado com Baxter.

– Mostra-lhe – disse Betty.
Mais valia fazê-lo. Era tarde de mais para desfazer o erro. Esforçou-se por abrir a tampa com uma mão

e depois entregou-lhe a caixa. O diamante parecia mais pequeno do que na loja.
– Com certeza não é o que… bem, não é aquilo a que estás habituada.
Os olhos dela encheram-se de lágrimas.
– É muito mais bonito e muito, muito bem-vindo.
Ele estudou o rosto da noiva. Ela estava a falar a sério. Preferia ter um anel simples dele do que aquilo

que tivera antes. Tirou o anel da caixa e colocou-o no dedo. A pedra virou-se para baixo e eles riram-se
juntos.

– Vamos mandar apertá-lo – disse ele.
– Deixa cá ver isso – pediu Betty.
Walt levantou-se para deixar as mulheres precipitarem-se sobre Allie. Ele tinha a sua própria série de

felicitações a suportar. Os homens deram-lhe apertos de mão calorosos, mas as felicitações de Ray
pareciam mais tristes devido à sua má experiência com noivados. Depois as mulheres precipitaram-se
sobre ele com abraços de alegria, embora Helen não parecesse estar propriamente alegre. Era de certeza
um dia difícil para ela… primeiro a irmã de Jim casava-se com o seu melhor amigo e agora outro amigo
pedia alguém em casamento.

Walt olhou para a cadeira de Allie.
A mãe agarrava o rosto de Allie entre as mãos e beijava-a na testa.
– Eu não podia estar mais satisfeita. Não imagino melhor mulher para o Walt ou uma nora mais doce.
O sorriso de Allie parecia forçado e triste. Estavam ali todos e todos pareciam felizes, à exceção dos

seus pais. Walt desconfiava que os Miller não ficariam muito contentes com o seu futuro genro.
Foi para junto de Allie e pegou-lhe na mão.
– Olá.
– Olá. – A voz dela tremeu. – Gostava…
– Eu sei. – Deu-lhe um pequeno beijo. – Devem estar na triste igreja de Saint Lucifer neste preciso

momento, à espera que subas ao altar, e aqui estás tu com um tornozelo torcido, um vestido esfarrapado,
um pequeno diamante e a ser vista em público a beijar um aviador maneta.

A boca de Allie estremeceu.
– Oh, como amo o meu aviador.
– Ainda bem! Não posso devolver o anel.
Ela estendeu a mão e acariciou-lhe a face.
– Devolvê-lo? Nem um exército inteiro de bovinos o podia tirar de mim.
– Ótimo, porque amar-te é melhor do que… bem, eu ia dizer que é melhor do que voar, mas…
Allie ergueu as sobrancelhas, depois descontraiu-se. Sabia que ele estava a provocá-la.
Walt sorriu e beijou-a.
– Sim, é mesmo melhor que voar.
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