


Guia do Lucas para sobreviver ao 9.º ano:
 Fazer novos amigos
 Sair da zona de conforto e experimentar coisas novas
 Ser eu próprio 



PARTE UMPARTE UM
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CAPÍTULO UMCAPÍTULO UM

SEGUNDA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 1985

Estou diante do espelho do meu quarto e tenho duas bandanas 
na mão. Uma é a habitual camuflagem militar; a outra é vermelha 
com pintinhas brancas. Ficam as duas bem com a minha t-shirt 
preferida do Karate Kid. Só tenho de escolher.

Mas esta não é apenas uma escolha entre duas bandanas.
Só existem dois dias da escola que me importam: o primeiro 

dia e todos os outros. Mas este não é apenas um primeiro dia qual-
quer. É o primeiro dia na escola secundária. É o primeiro dia para 
fazer novos amigos, para me lançar e experimentar coisas novas.  
É o primeiro dia como homem. É o primeiro dia do resto da minha 
vida. E poderei começar tudo isso na Secundária de Hawkins.

É por esse motivo que estou aqui parado há vinte minutos,  
a pensar em frente ao espelho. Quero realmente chegar com a 
mesma aparência que tive todos os dias desde a escola básica?  
Se chegar ao meu primeiro dia na escola secundária vestido como 
o meu antigo eu, só relembrarei a todos que continuo a ser aquele 
miúdo cromo do Clube de AV.
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E, mais importante ainda, é o facto de cada uma das velhas 
t-shirts me transportar para algum tempo ou sítio nos últimos dois 
anos em que tive medo. Cada par de calças de ganga é uma cáp-
sula do tempo para a luta que eu e os meus amigos travámos para 
sobreviver, cada par de sapatos é uma lembrança do verão em que 
combatemos para salvar as nossas famílias, os nossos professores, 
a nossa cidade.

Hoje é a minha primeira hipótese de ter uma vida normal em 
Hawkins. Sem monstros, sem miúdos desaparecidos, sem espiões 
russos. A última coisa que quero é começar esta fase da minha vida 
a usar memórias que preferia esquecer.

Deito as duas bandanas para o cesto da roupa suja. Dispo a 
t-shirt do Karate Kid e atiro-a para cima delas.

— Pequeno-almoço, Lucas! — chama a mãe, do andar de baixo.
— Vou já! — grito de volta.
Depois de vasculhar no meu armário, opto por uma escolha 

mais segura: uma t-shirt lisa e sem personagens, o que é perfeito, 
pois não diz absolutamente nada sobre mim. Calças lisas também. 
É um novo começo, um novo Lucas.

Por um instante, pergunto-me se devia fazer alguma coisa em 
relação ao meu cabelo. Mas é demasiado tarde para começar qual-
quer coisa agora. Quis fazer algo antes, mas tudo o que encontrei 
nas revistas era sobre caracóis, caracóis e mais caracóis. Mesmo 
quando mencionam um cabelo parecido com o meu, só falam nos 
caracóis Jheri. E eu sei que o pai ficaria passado se eu chegasse 
a casa com uns caracóis Jheri de oito dólares. Terei de ser fixe 
de outra forma qualquer. Talvez arranje umas daquelas calças de 
ganga de lavagem ácida ou uns calções Jams que todos parecem 
usar ultimamente. Afinal de contas, uma das minhas regras para 
sobreviver a este ano é sair da minha zona de conforto.

No entanto, mantenho o meu casaco de bombazina porque 
começa a fazer um frio outonal. A minha escolha de sapatos 
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é a única decisão estilosa que tomo: os Vans Old Skools que a  
Max me deu no meu aniversário. Nunca os usei antes. São dema-
siado à Jeff Spicoli. Talvez hoje seja um bom dia para ser mais 
como ele.

Ao sair do quarto, enfio tudo o resto de que preciso na mochila, 
assegurando-me de que não me esqueço do meu fiel caderno de 
bolso. A minha mão procura reflexivamente a minha fisga Wrist-
-Rocket antes de me aperceber do que estou a fazer. O meu braço 
fica pendurado no ar, em conflito. Em catorze anos inteiros, nunca 
passei sem a minha Wrist-Rocket, jamais. Mas hoje é diferente. Hoje 
é o dia em que deixo tudo do verão passado, e não só, para trás. 
Hoje é o dia em que começo a viver no mundo real.

A Wrist-Rocket junta-se às bandanas e à t-shirt no cesto.

▪ ▪ ▪

Lá em baixo, o pequeno-almoço é como sempre. O pai senta-se 
atrás do jornal, a Erica abusa do doce e a mãe mete-se com ela por 
causa disso. Ovos, bacon e café são os cheiros dominantes. Ocupam 
grande parte da mesa. Há fiambre, iogurte e alguns bolos Toaster 
Strudels a acompanhar.

No entanto, há algo diferente. Este ano, o tio Jack, o irmão do 
pai, de Filadélfia, começou a sua visita do Dia do Trabalhador mais 
cedo. Esta manhã, está sentado à mesa. O tio Jack raramente toma 
pequeno-almoço, pois muitas vezes prefere dormir até tarde, mas, 
das poucas vezes que o toma, a sua presença faz sempre com que a 
mesa pareça desequilibrada. Não é apenas por ele ser a pessoa mais 
alta ali — mais alto ainda do que o pai —, mas porque é uma mesa 
de quatro pessoas e nunca tivemos mais do que quatro cadeiras. 
A presença dele significa mais pratos, talheres e comida do que é 
costume. Também significa que a Erica fica de lado e que a poltrona 
invasora do tio Jack agora ocupa boa parte daquele lado da mesa.



14

A natureza da mesa também muda quando o tio Jack está aqui. 
Num dia normal, é sobretudo a mãe quem nos faz perguntas sobre 
os planos que temos com os nossos amigos, e o pai desvia os olhos 
do jornal para intervir quando é preciso. Às vezes, a Erica faz uma 
pergunta e, quando tenho tempo para ela, respondo. Mas, tirando 
isso, a mesa é sobretudo confortavelmente silenciosa.

Exceto quando o tio Jack aparece, ele tem sempre qualquer 
coisa para dizer.

— Uau, roupa do primeiro dia! — diz a mãe, a primeira a ver-me  
quando desço a escada. Ela bate palmas. — Deixa-me ir buscar  
a minha máquina fotográfica.

— Mãe, a sério?!
Penduro a mochila na cadeira, pego numa tira de bacon e 

ponho-a na boca. Não odeio quando a mãe tira fotos. Na verdade, 
adoro. Mas não lhe posso dizer isso, porque senão ela nunca para.

— Estás com boa pinta, filho — diz o tio Jack.
O pai baixa o jornal, espreita por cima dele e aclara a garganta. 

Ele não gosta quando o tio Jack me chama filho. Ele também não diz 
nada sobre as minhas roupas, o que geralmente significa que aprova.

— Estás com boa pinta? — diz a Erica. — Parece-me que alguém 
está a compensar demais no seu primeiro dia. — Ela inclina-se para 
a frente. — Onde está a tua bandana? Ou a tua Wrist-Rocket?

— Não sejas… — Olho para o pai, para ver se a visão dele está 
obstruída pelo jornal, antes de dizer sem som a palavra Estúpida.

— Atenção à linguagem, filho — diz o pai por trás do jornal.
Faço uma careta para a Erica. Ela faz outra de volta.
— Talvez aches que és o Clark Kent com os óculos dele — diz 

ela —, mas, mesmo sem aquela bandana, todos continuarão a saber 
que és um falhado.

— Oh, está calada. O que sabes tu sobre o Clark Kent? — Encho 
o meu prato de ovos, fiambre e Strudels, e depois ponho sumo de 
laranja num copo.
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— Ah, o que foi? Achas que é preciso ter um coiro de cromo 
para conhecer super-heróis?

— Atenção à linguagem, Erica — alerta o pai.
O tio Jack ri-se.
— Olhem para essas bocas sujas. Vocês passam demasiado 

tempo a ver filmes.
A mãe regressa com a máquina, mas coloca-a de lado enquanto 

eu ataco o pequeno-almoço. Devoro tanto quanto os meus senti-
mentos contraditórios em relação ao primeiro dia me permitem. 
O tio Jack trouxe o seu rádio transístor portátil cá para baixo, que 
toca baixinho em pano de fundo. Está sintonizado na Hawkins 
FM. Às vezes, apanhamos estações de Filadélfia, especialmente se 
formos lá para fora, nos sentarmos no terraço e ligarmos a antena 
de longo alcance.

— Tenho andando a pensar, tio Jack — digo. — O que aconteceu 
às pessoas que não morreram naquele bombardeamento de que 
me falaste?

— Hum? — O tio Jack engole o café.
— As emissões que ouvimos quando conseguimos apanhar 

a estação de Philly há algumas semanas? Sobre umas pessoas na 
Osage Avenue que se chamam MOVE? Foram bombardeadas pela 
Polícia de Filadélfia por fazerem demasiado barulho ou qualquer 
coisa do estilo.

No topo da mesa, o pai baixa o jornal. Não depressa, como se 
quisesse dizer qualquer coisa, mas lentamente, como se quisesse 
ouvir.

— Ah, isso — diz o tio Jack. — O governo ainda nega, sabes? 
Sessenta e uma casas geminadas, mesmo no meio da cidade.  
Sessenta e uma! E sem mais nem menos: puf! E tudo porquê? Porque 
gente Negra que gosta de si própria é demasiado barulhenta para 
eles. — Abana a cabeça como quem diz que é lamentável. — Metade 
desses miúdos do MOVE agora está nas ruas, sem abrigo. Imagina  
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se fossem pessoas brancas. Primeiro, nunca teria acontecido. 
Segundo, se acontecesse, agora estaríamos numa guerra. E de cer-
teza que não deixariam os seus ao abandono nas ruas.

— Já chega, Jack — pede o pai na sua voz de comando, aquela 
que a mãe diz que ele aprendeu no Vietname.

O pai não finge gostar do tio Jack. Eles são irmãos, mas 
não cresceram juntos e só se reencontraram mais tarde na 
vida. O pai chama-lhe agitador e põe o seu sotaque falso do 
Indiana, para sabermos que está a falar a sério mesmo quando 
o diz na brincadeira. Quando o tio Jack nos visita, o pai faz 
questão de se queixar à mãe sempre que pode («Como é que 
faço para que este homem tire aquele maldito fedor a tabaco 
e aquelas malditas sementes de girassol de minha casa?»).  
Ele acha que o tio Jack come demasiado para uma pessoa 
desempregada e tenta despachá-lo assim que pode. É verdade 
que o tio Jack não tem um emprego propriamente dito — ele  
é uma espécie de líder comunitário não oficial em Filadélfia —, 
mas ainda assim… O pai exagera um bocado quando se trata  
dele.

— Os miúdos precisam de saber estas coisas, Charlie — diz  
o tio Jack. — Além disso, o Lucas está quase um homem. Queres 
que ele vá para o mundo sem conhecer a sua história?

— Os meus filhos — salienta o pai — saberão o que eu quiser 
que eles saibam, quando eu quiser que eles saibam. E mais uma 
vez: já te disse que o meu nome é Charles, não Charlie.

O tio Jack põe as mãos para cima.
— Foi mal, Charles.
— Mas, pai — interrompo —, eu quero saber coisas. E se algum 

dia deixarmos Hawkins? Teremos de conseguir adaptar-nos ao 
mundo lá fora, certo?

— Nunca vamos sair de Hawkins — diz a Erica.
— Ah, fala por ti.
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— Eu estou a falar por mim — diz ela. — Porque é que quereria 
ir-me embora quando posso ter tudo o que quero aqui? — Abana 
a cabeça. — Lá fora, é só competição. Não fui feita para isso. Nem 
pensar.

— Ninguém vai a lado nenhum — diz o pai, e depois vira o 
jornal e continua a ler.

É em dias assim que me lembro de que o pai não adora a  
mudança. E é por isso que ele odeia quando o tio Jack rompe  
a bolha de Hawkins para mim e para a Erica. Para o pai, é completa-
mente pacífico que eu passe a vida na cave do Mike a jogar Dungeons 
& Dragons (D&D) ou videojogos ou a ver filmes o dia todo, e que  
a Erica fique no quarto com as suas Barbies e bonecos do He-Man. 
Deus nos livre de sequer considerarmos uma vida além de Hawkins. 
Ou pior ainda, que falemos sobre isso ao pequeno-almoço.

Se ele soubesse de todos os monstros que caçámos ou quantas 
vezes agentes do governo dispararam contra nós… as histórias do 
tio Jack seriam a menor das suas preocupações. O tio Jack só nos 
conta coisas reais sobre o mundo lá fora, coisas com que nunca 
teríamos contacto se ficássemos sempre no casulo desta cidade 
bizarra. Como estas pessoas do MOVE, por exemplo. Aprendi algu-
mas coisas na escola básica sobre revoltas de escravos e todas as 
coisas sobre o Martin Luther King, mas nunca ouvi falar em nada 
como isto. Não em 1985 e não tão perto de casa, na mesma cidade 
em que o meu tio mora.

Afetou-me de forma diferente.
Tenho pensado nestas pessoas do MOVE desde então, tenho 

pensado sobre mim… que podíamos ter sido nós. Sessenta e uma 
casas só por causa da cor da pele de alguém? Que loucura. Apesar de 
todas as reportagens que passaram nos meios de comunicação social 
o verão todo e rotularam esta cidade de amaldiçoada — e apesar de 
toda a verdade nisso —, nada de semelhante poderia acontecer em 
Hawkins. Ou, pelo menos, eu acho que não.
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— Jack — diz a mãe, dando-lhe uma palmadinha na mão do 
outro lado da mesa. — Esquece isso.

O tio Jack encolhe os ombros.
— Vocês é que perdem. — E, voltando-se para mim, diz: — La- 

mento, miúdo. Talvez possas obter essa informação noutro sítio.
Depois do pequeno-almoço, a mãe tira-me algumas fotos no 

quintal, exatamente no mesmo sítio em que tirámos as fotos para 
o Baile da Neve o ano passado. Continuo entusiasmado com o  
primeiro dia na escola secundária, mas não tão animado como na 
altura, e a Erica não ajuda, a troçar de mim o tempo todo. Depois 
disso, esperamos que a mãe tire o carro e nos deixe na escola. O tio 
Jack vem ter connosco enquanto esperamos, passando um braço 
por cima do meu ombro.

— Tens planos para hoje?
Encolho os ombros.
— Fazer novos amigos? Sobreviver ao primeiro dia? Divertir-me?
— Boas escolhas — diz o tio Jack, e depois inclina-se e sussurra: 

— Mas era boa ideia andares com miúdos como tu. Para compen-
sares o que te falta em casa.




