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À Lætícia,
que merece realizar todos os seus sonhos
À Inês,
um amorzinho, lindo, lindo!
A Roberto,
che mi ha spaventato da morire

NOTAS E AGRADECIMENTOS

Não seríamos todos muito mais felizes, se de vez em
quando ajudássemos a realizar o sonho de alguém?

Era uma vez uma menina chamada Laetitia. A Laetitia tinha
doze anos e uma enorme paixão pela leitura. Era uma jovem muito
enérgica e divertida, uma daquelas pessoas que nos fazem sorrir
porque parecem estar sempre felizes. Até parecia que os pais adivinhavam, quando lhe puseram o nome da deusa romana da felicidade. A Laetitia, contudo, tinha leucemia e por isso já não ia à
escola. Mas tinha lições em casa e era muito boa aluna. As suas disciplinas preferidas eram as Ciências e a Matemática. Os professores
achavam-na uma mulher em miniatura e brincavam com ela, dizendo-lhe que, um destes dias, o seu cérebro deixaria de caber dentro da
sua cabeça. Como ia muitas vezes ao hospital e passava muitas
horas sozinha, aproveitava para ler todos os livros que lhe chegavam
às mãos. A Laetitia tinha grandes esperanças de encontrar um
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dador de medula óssea compatível a cem por cento que pudesse ajudar
a curá-la, mas sabia que quando isso acontecesse teria de ficar no hospital durante pelo menos quatro meses, sem receber visitas, para além
dos pais. A ideia não era muito agradável. E se durante esse tempo
pudesse entrar numa das aventuras de mistério e exploração dos seus
heróis preferidos, e viajar com eles pelo mundo fora?... E assim, um
dia, depois de muito pensar, Laetitia pegou no computador e resolveu
enviar um pedido muito especial à autora daqueles livros…
Normalmente os autores de obras de ficção introduzem no
início do texto uma pequena nota na qual explicam que o conteúdo da história, assim como todos os personagens, são inventados, e qualquer semelhança com factos ou pessoas reais é
mera coincidência. Esta nota a O Diamante da Ilha das Caraíbas
baseia-se exactamente no conceito oposto: a Laetitia existe e
será a primeira pessoa a ler este livro assim que ele sair. Os traços físicos e psicológicos da personagem que criei não correspondem aos da Laetitia real. Mas desde que comunicou comigo
pela primeira vez, há muitos meses atrás, a coragem, a força e a
incessante energia da Laetitia verdadeira inspiraram em mim o
desejo de os ver reflectidos na Letty da minha história. Este
livro, Laetitia, é-te dedicado. Agradeço-te por me teres enviado
aquela tua primeira mensagem e espero que te divirtas a viver
esta nova aventura de exploração junto à Ana, à Maria e ao
André, numa ilha do outro lado do mundo.
Agradeço também à mãe e ao Tércio Aleixo, pela ajuda
relativa aos nomes comuns de algumas plantas; aos meus revisores habituais: os meus pais, a Isilda e o Abel Moutinho, a
Xana e o Carlos, e claro, o Manuel Coelho, da Dom Quixote;
ao Roberto, apesar de me ter pregado um susto incrível por
ocasião do recente terramoto do Chile, três dias antes de entregar este livro à editora, fazendo com que a adrenalina me
subisse aos níveis de alerta máximo; ao Umberto Stagni, por ter
conseguido captar a magia das Caraíbas como se tivesse viajado
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connosco no catamarã; aos tripulantes do Cytise, cujas peripécias em São Vicente e Granadinas inspiraram a criação de muitas cenas neste livro; à Carla Pinheiro e à Rita Cruz, as minhas
queridas e pacientes editoras; e claro, last but not least, aos fãs
de Os Primos que têm aumentado incrivelmente em número
e cujas deliciosas mensagens me chegam diariamente ao site
www.osprimos.com
Mafalda Moutinho
Milão, 1 de Março de 2010
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I

A ILHA

Letty olhou para o céu e respirou fundo, enquanto o autocarro fechava as portas e desaparecia no interior da floresta
tropical pela mesma estrada sinuosa que a levara até ali.
O Sol encontrava-se ainda longe do zénite e as poucas
nuvens que descortinava no céu auguravam um período razoável sem chuva.
Encontrava-se em frente ao Hospital Psiquiátrico de Colson
e observava a meia dúzia de pessoas que ali chegara consigo e
que agora entrava nos três edifícios cinzentos com uma expressão vazia. Passados poucos minutos, deixou de as ver e ficou
sozinha à porta do recinto imprevistamente deserto.
Embora o hospital estivesse bem camuflado no meio da floresta,
não deixava de criar um forte contraste com o verde da vegetação,
agora que o tinha ali à sua frente, isolado do resto do mundo.
Torceu o nariz. Não era local que lhe inspirasse grande serenidade.
Preparava-se para se ir embora quando, de repente, teve a
nítida sensação de estar a ser observada. Correu os olhos pelos
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edifícios e concluiu que não se enganava. Numa das janelas do
último andar entreviu a face de um homem que a contemplava
de forma intensa e perturbadora. Tinha feições magras e maçãs
do rosto proeminentes, cabelos claros, desalinhados, e o nariz
recurvo da águia. Os olhos eram dois círculos cinzentos inquietantes que, por qualquer razão que não sabia explicar, pareciam
querer comunicar-lhe algo. Embora à distância, Letty discerniu
as rugas que lhe contornavam a boca linear e lhe conferiam um
ar de quem envelhecera depressa demais.
De sobrancelhas arqueadas, a jovem deu dois passos em
frente. Sabia que estava a entrar no espaço limítrofe do hospital e que não tinha autorização para o fazer, mas o aspecto
agitado do homem estava a provocar-lhe curiosidade.
Deteve-se a observá-lo durante alguns segundos, de queixo
alçado na sua direcção. Porém, assim que o homem se apercebeu do seu interesse, carregou a expressão como se tivesse subitamente mudado de ideias e correu as cortinas, desaparecendo
de vista.
Letty abanou a cabeça, resignada, imaginando que tipo de
pacientes se encontraria dentro daquela instituição enigmática,
famosa pela sua constante sobrelotação e pelo escasso pessoal.
De resto, todos sabiam que quem ia trabalhar para aquele hospital nunca ali permanecia por muito tempo. A tensão devia
ser muito elevada.
Pressentiu uma onda de tristeza a invadi-la e afastou-a sem
demora, virando as costas ao portão. Não podia perder tempo.
A sua prioridade era ocupar-se daquilo que a levara até ali, por
isso abandonou a estrada e sumiu-se rapidamente pelo trilho
que metia pela floresta adentro.
Percorreu vários metros pelo meio das árvores altas e então
parou, em silêncio, sem fazer o mais pequeno ruído. Encontrava-se circundada pela vegetação compacta e escura, longe
de qualquer interferência humana. Esboçou um sorriso ténue e
fechou os olhos. Todavia, assim que o fez, a imagem do homem
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à janela apareceu de imediato à sua frente, como um flash,
fazendo-lhos reabrir de novo.
Letty era uma jovem optimista cujo humor dificilmente se
deixava influenciar por incidentes desfavoráveis. Voltou-se de
novo na direcção do hospital e soltou um suspiro impaciente.
– Era apenas um doente num hospital psiquiátrico… – desabafou em voz alta, como se o homem pudesse ouvi-la.
Respirou fundo, rodou os ombros para relaxar os músculos e
abanou os braços descaídos ao longo do corpo.
Depois franziu o sobrolho e concentrou-se nos sinais que a
natureza à sua volta lhe enviava. Em poucos instantes sentiu-se
descontrair e sorriu de novo, satisfeita. «Tudo ok», pensou.
«Vamos a isto!»
Ajustou o boné na cabeça e a mochila nos ombros e reiniciou a caminhada.
Os pássaros, no coração da floresta tropical húmida, seriam
as únicas vozes que ouviria nas próximas horas, mas era impossível sentir-se sozinha estando tão perto de uma imensidão absurda de seres vivos que respiravam o mesmo ar e partilhavam
os mesmos metros quadrados de terreno.
O aroma que emanava da folhagem das árvores seculares, da
seiva dos troncos, da erva e da terra orvalhada, infiltrava-se-lhe
nas narinas e fazia-a sentir-se viva, enérgica. Não havia nada
como uma boa caminhada matinal pela floresta para começar
bem o dia.
Ao subir pelo trilho que rasgava a vegetação tropical, densa e
luxuriante, sentiu o ar tornar-se cada vez mais húmido e pesado.
Tossiu, levemente enervada com a aparente impotência do seu
corpo em presença de uma floresta tão robusta e vigorosa, e concentrou-se em ocupar a mente com algo que a distraísse. Por
sorte, a desagradável sensação abandonou-a assim que distinguiu uns tufos avermelhados a sobressaírem no meio da flora
verde, à sua esquerda. Curiosa, aproximou-se para lhes tocar. «Ia
jurar que estas alpínias não estavam aqui na semana passada»,
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pensou com os seus botões ao admirar a excentricidade das
flores. «Esta ilha é incrível! Não pára de me surpreender.»

Voltou ao trilho e retomou o percurso, usando o seu inseparável bastão para afastar as plantas novas que entretanto tinham
crescido e se multiplicavam pelo caminho, atrasando-lhe o
passo. Apesar do exercício imposto a si própria, estremeceu
minutos depois com um brusco arrepio de frio. Concluiu que a
t-shirt e os calções que levava vestidos não eram suficientes para
resistir à diferença de temperatura da montanha, por isso abriu
a mochila, puxou pela camisola verde-tropa que ali enfiara
antes de sair do bangaló e vestiu-a.
Olhou para o relógio e fez uma careta.
«São quase nove. Tenho menos de três horas até os estrangeiros chegarem e a mãe dar pela minha falta, o que significa
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que tenho pouco tempo para investigar a secção D7», concluiu,
detendo o olhar no velho mapa de papel amarelecido que sustinha nas mãos. «Isto, se conseguir lá chegar, claro… Vou ter
de apertar o passo. Se ao menos o autocarro não tivesse chegado atrasado!»
O autocarro tinha, realmente, chegado mais uma vez atrasado ao seu destino. Contudo, Letty sabia bem que o simples
facto de aquele velho meio de transporte existir, não só lhe poupava várias horas de uma caminhada impossível como lhe permitia chegar ao interior de Morne-Vert e regressar a casa, a
Bellefontaine, no mesmo dia. Além disso, nunca se cruzava
com ninguém conhecido, apenas o pessoal interno do hospital
com quem partilhava o autocarro. Para ali ninguém ia, o que
significava que a mãe continuaria alheia às suas misteriosas
fugas matinais.
Há já três meses que investigava aquela zona e ainda não
encontrara o que procurava. A secção D7, contudo, era totalmente nova e Letty não tinha a certeza de como lá chegar.
A última coisa que desejava era perder-se no meio da floresta.
Além dos riscos de passar a noite numa autêntica selva, a mãe
ficaria furiosa e pô-la-ia de castigo, o que só atrasaria as suas
investigações.
Prosseguiu pelo mesmo caminho, consultando a bússola e
tomando notas do percurso que ia fazendo, mas a excursão tornava-se difícil à medida que a elevação aumentava.
Letty era uma rapariga de estatura média e aspecto físico
atlético, dando por vezes a ideia de ser mais forte do que na realidade era. Apesar dos treinos que vinha efectuando há vários
meses, fazendo caminhadas pelo menos duas vezes por semana,
inserindo pedras na mochila de propósito e preparando-se
assim para um dia poder transportar uma pequena canoa às
costas, Letty não se sentia propriamente apta para longas
caminhadas. Pelo contrário, tinha a impressão de que quanto
mais praticava mais se cansava.
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Progrediu com afinco, servindo-se de uma energia mais
mental do que física. As pedras soltas e escorregadias do trilho
– cada vez mais estreito e em certas partes quase inexistente –
também não ajudavam muito. Viu-se forçada a parar por diversas vezes a fim de recuperar o fôlego, tentando convencer-se de
que o fazia simplesmente para beber um golo de água do cantil
que levava ao pescoço, ou para confirmar que o itinerário seguido correspondia às indicações do mapa. A verdade, porém,
era outra.
Após mais de duas horas de caminhada, deparou-se com um
grande curso de água natural. Era um rio que teria de atravessar
se queria continuar a seguir na direcção oeste, a sul da montanha do Chapéu Negro. Infelizmente conhecia-o muito mal,
pois era a primeira vez que entrava naquela zona durante as
suas expedições. Sabia apenas que algumas faixas do mesmo
faziam parte dos percursos de caminhadas mais difíceis, reservados a excursionistas com muita experiência.
– E agora? – disse, em voz baixa enquanto analisava as
opções. – Segundo o mapa, este deve ser o rio Dumauzé.
À sua frente encontrava-se uma ribanceira de cerca de três
metros de altura, no fundo da qual escorriam as águas límpidas e
apressadas do rio. As margens elevadas eram demasiado íngremes para poder descê-las sem perigo e, embora o rio não fosse
profundo, a corrente era muito forte. Tanto quanto podia antever, não havia qualquer ligação à outra margem. Era evidente
que para atravessar precisava de uma ponte e na ausência desta
seria necessário utilizar equipamento de rappel e de escalada.
Letty despejou o conteúdo da mochila no solo, certa de não
encontrar ali nada do que precisava.
– Não trouxe cordas, arreios, mosquetões, nem capacete.
Nada! – suspirou, desiludida. – Ou seja, mais um dia perdido…
Voltou a observar o mapa para ver se este mencionava alguma solução, mas nem ali, nem ao longo de toda aquela secção
do rio se encontrava qualquer referência a uma ponte ou a um
segmento mais estreito que se pudesse atravessar facilmente.

O Diamante da Ilha das Caraíbas | Mafalda Moutinho

«A secção D7 fica do outro lado, entre o rio e a montanha do
Chapéu Negro», confirmou, com o indicador colado ao mapa.
«Mas está rodeada de uma série de ravinas e é impossível chegar
lá por outro lado. Talvez tenha sido por isso que o Office National des Forêts1 não criou percursos de caminhada nesta área.»
Deixou cair o mapa no chão e olhou à sua volta. Vários segundos passaram sem que Letty se movesse ou desse indicação sobre o que decidira fazer. A expressão da sua face era indecifrável.
– É a terceira vez que tento chegar a esta maldita secção –
acabou por desabafar em voz alta, inclinando o corpo para a
frente e apoiando as mãos nos joelhos. – Já dei várias voltas
nesta zona e tenho a certeza de que este é o único caminho. Tenho de arranjar maneira de atravessar o rio. É a minha única
possibilidade, senão nunca mais consigo investigar aquela
zona. É a última da lista. Se o que procuro não estiver aqui, não
está em mais lado nenhum. E isso só pode ser impossível.
Um colibri-madeira de plumagem azul e verde metálica
esvoaçou por cima da sua cabeça e fê-la sorrir, trazendo-lhe de
volta o optimismo que o obstáculo por momentos lhe roubara.
Considerou que, tal como as aves, também a natureza era volátil e por isso perita em criar dilemas e exigir escolhas: dava,
para de imediato subtrair e logo restituir de novo. Um ciclo
interminável. O importante era saber esperar com paciência e
tomar decisões acertadas.
– O meu problema é que não tenho muito tempo para esperar – concluiu ainda em voz alta e como se se dirigisse à própria
mãe natureza. – Tu tens aquilo que procuro e não mo dás. E eu
não posso desistir. Preciso de um sinal para continuar a procurar. Podias enviar-me um…
Riu consigo própria, enquanto pegava no mapa que jazia
no solo.
– Se alguém me ouve, quem não tarda muito a transferir-se
para o hospital psiquiátrico sou eu.
1

Direcção-geral de florestas francesa. (N. da A.)
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De repente ouviu um ruído atrás de si e voltou-se, alerta.
Pensou que pudesse ser um pequeno animal mais curioso e
destemido, mas vendo a forma como os arbustos se moviam à
distância, depressa descartou aquela possibilidade.
A imagem do hospital de Colson trouxe-lhe de novo à memória o doente de olhar penetrante que a observara horas antes, provocando-lhe um arrepio.
Letty permaneceu imóvel, em silêncio, a escutar os sons
cada vez mais próximos de si. Os inegáveis movimentos da vegetação também se avizinhavam a passo lento, rumo ao local
onde se encontrava. Na melhor das hipóteses, o suposto animal
avançava sem adivinhar a presença humana com a qual se cruzaria. Na pior, estava a segui-la sem se preocupar com subtilezas.
A jovem fez uma rápida lista mental dos animais que habitavam na ilha, especialmente nas montanhas, durante a estação
seca do ano. Suspirou, duvidosa. A maior parte deles não parecia
corresponder ao ruído e ao tipo de agitação que aquele estava a
provocar na flora. As aves eram pequenas demais e além disso,
mesmo esgaravatando na terra à procura de alimento, dificilmente seriam capazes de abanar arbustos de mais de dois metros
de altura daquela maneira. «A menos que se trate de uma garça
azul», pensou. «Mas essas são demasiado subtis para fazerem
tanto barulho e preferem o litoral», concluiu, abanando a cabeça.
A teoria relativa ao tamanho era igualmente válida para as serpentes, lagartos e caranguejos da floresta. Os insectos estavam
fora de questão e as vacas também pela razão oposta: eram grandes demais e fariam decerto bastante mais tumulto.
Seria um mangusto grande? Se assim fosse, não tinha com que
se preocupar. Apesar de possuírem quarenta dentes lancinantes,
aqueles mamíferos carnívoros, de corpo alongado, patas curtas e
cauda comprida, de certa forma até eram benéficos para os excursionistas, visto que nunca atacavam o homem e se alimentavam
de serpentes, mesmo venenosas. «Bom… bem vistas as coisas, os
primos das doninhas não são assim tão benéficos», admitiu a ra-
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pariga. «Podem não atacar o homem, mas as serpentes venenosas
não são as únicas a fazer parte do seu cardápio.»
De facto, muitas aves inofensivas que nidificavam no solo
não tinham grandes hipóteses contra aquele predador, considerado um autêntico flagelo na ilha.
Letty voltou a suspirar, agora com uma ligeira agitação.
O ruído estava cada vez mais próximo e ela ainda não decidira
se chegara o momento de se preocupar a sério, ou não.
Mordeu o lábio, indecisa, e acabou por se recordar de um
episódio semelhante que se passara quando ainda era pequena.
Não podia precisar o momento ou o local exacto, pois já fora
há uns anos. E, tal como agora, também nessa altura se encontrava no interior de uma floresta com flora e fauna parecidas.
Contudo, não estava sozinha. O pai achava-se com ela, tendo-a levado consigo numa jornada de exploração que já andava a
prometer-lhe há muito tempo.
– Não te afastes de mim! – dissera-lhe então, ao vê-la distrair-se com um pequeno lagarto verde e deixar-se ficar perigosamente para trás.
A pequena Letty erguera os olhos e inclinara a cabeça,
fixando o pai com ar pensativo. Este voltara atrás e antes que
ela pudesse responder passara-lhe a mão grande e afectuosa
pelos cabelos. Então prosseguira, dizendo:
– A floresta é tua amiga, mas não toma conta de ti…
– Eu sei, papá – interrompera ela, apressada. – Já me disseste
isso tantas vezes! Para a floresta tomar conta de mim, tenho de a
conhecer como a palma das minhas mãos!
Tinham passado vários anos, mas a velha frase, que sempre
repetira como um refrão, ecoou-lhe na memória e fê-la sorrir.
Tinha tantas saudades do pai! Era graças a ele que se dedicava a
conhecer os animais e as plantas da ilha com extrema dedicação.
Um rumor mais próximo obrigou-a a regressar ao presente.
O animal não devia estar a mais de cinquenta metros dela e
continuava a avançar na sua direcção sem abrandar o passo.
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Aquele velho episódio não lhe viera à memória por acaso.
Como bem recordava, a história não acabara com a sua resposta à advertência do pai. A paz e a segurança que sentira
então, na presença dele, tinham sido abaladas por um ruído
semelhante ao que continuava a ouvir agora. E tinha a certeza
de que o tumulto da vegetação era também muito parecido.
– Ok, acho que chegou o momento de me preocupar… –
murmurou, voltando-se na direcção da ameaça.
Lembrou-se de que pouco antes de dar pela presença do misterioso animal tinha pedido à mãe natureza que lhe enviasse um
sinal. Agora arrependia-se. Aquele sinal era excessivo.
Apertou o bastão entre os dedos com força e susteve a respiração pelo que lhe pareceu uma eternidade de tempo. Por
fim, exalou o ar aprisionado nos pulmões e deteve-se, incapaz
de identificar a posição do animal que parara subitamente,
como se a imitasse.
Durante um longo momento, Letty deixou de ver e ouvir a
fonte das suas preocupações e sentiu a tensão aumentar de
forma exponencial. O que até ali não passara de simples receio
estava prestes a transformar-se em medo puro, manifesto e
incontornável.
Apercebeu-se, com espanto, de que tanto o animal como
ela própria não tinham sido os únicos seres vivos a estacar no
tempo. O silêncio parecia-lhe agora geral. Imaginava aves, pequenos roedores, cobras e serpentes, paralisados num palco à
sua frente a observarem a cena, e reparou que até a brisa do
vento se atenuara, impedindo o ramalhar das árvores e o frufru
das folhas.
Quis pronunciar as palavras «tem calma» dentro da sua
cabeça, mas o cérebro interrompera funções, abstendo-se das
mais básicas tarefas gramaticais e teimando em concentrar-se na
informação que os sentidos lhe enviavam, mantendo-se alerta,
pronto a reagir em caso de necessidade. O corpo de Letty – e sobretudo as suas pernas – iriam precisar de instruções bem preci-
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sas se a ameaça se transformasse em perigo concreto num espaço de poucos segundos.
Um grunhido aterrador interrompeu o silêncio, fazendo-a
estremecer, e o episódio que vivera com o pai voltou-lhe à
mente como um relâmpago. O que mais desejava agora era estar enganada a respeito do animal que, algures entre as árvores
e a poucos metros de distância, estava prestes a encontrar.
Ansiava por que este não se assemelhasse em nada ao que dez
anos antes se cruzara com eles numa outra floresta e a ideia
fê-la cerrar os olhos. Sem disso se aperceber, acabara de ter a
mesma reacção que tivera anos antes.
O resultado, porém, não foi feliz: a imagem de um feroz javali de longas presas e pelagem cinzenta lampejou-lhe na
mente e obrigou-a a reabrir os olhos. Sentia-se aterrada. Precisava de manter a calma.
Observou a área à sua frente com atenção. O grunhido cessara
e a natureza parecia-lhe de novo paralisada. Nada se mexia.
Não se ouviam sons.
– Aqui não há javalis! – murmurou, esperançosa, fixando a
vegetação. – Devo ter ouvido mal.
De facto, não podia jurar que se tratasse realmente de um
javali, mas o coração pulava-lhe no peito como se, possuindo um
sexto sentido, quisesse saltar do interior do seu corpo e escapar.
Da outra vez, tivera o pai a seu lado, com uma voz meiga
que a tranquilizara, e uma mão estendida à qual se agarrara.
E tivera a sorte de encontrar uma árvore inclinada à qual o pai
a ajudara a subir, salvando-os da fúria do animal. Agora estava
sozinha, sem ninguém a quem pedir ajuda, ou árvores encurvadas por onde escapar. E sozinha não teria hipótese contra um
animal daquela espécie.
Pensou na mãe e no desgosto que esta teria se lhe acontecesse
alguma coisa de mal. Como se a vida da pobre senhora não tivesse
já sido alvejada por um espinho doloroso no passado. E por ironia
do destino, também aquele tinha sido provocado pela ira da natu-
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reza, num outro momento, numa outra ilha. Tudo por causa do
Dilúvio Universal, como se tinham habituado a chamar-lhe.
Letty abanou a cabeça, como se assim afastasse a memória
desagradável. Num impulso desesperado, percorreu de novo a
lista de animais presentes na fauna local, enquanto fazia os possíveis por inspirar e expirar com tranquilidade. Não queria que
o animal se apercebesse do seu medo e a atacasse em resposta a
um feroz e original instinto de apetite.
– Aqui não há javalis – repetiu. – Tenho a certeza absoluta.
Ou quase…
Foi então que um novo grunhido rompeu mais uma vez o silêncio. Letty voltou-se instintivamente na direcção do mesmo
e franziu as sobrancelhas. Os olhos tornaram-se-lhe pequeninos à medida que a vista se concentrava numa área de poucos
metros quadrados. A vegetação voltara a mexer-se, agora bastante mais próximo de si, mas os movimentos, por qualquer razão, já não lhe pareciam tão ameaçadores.
O animal resolveu finalmente aparecer à sua frente e, assim
que o viu, Letty soltou um suspiro de alívio seguido de uma
longa gargalhada.
– Um pecari! – desabafou, rindo a bandeiras despregadas. –
Um pecari!
O odor almiscarado do animal chegou-lhe ao nariz em poucos segundos. Tratava-se de um jovem porco selvagem de pêlo
amarelo-torrado com laivos ruivos.
– Deves andar perdido – concluiu a rapariga, falando em
voz alta. – Os pecaris andam sempre em grupo. Andas à procura de água?
A resposta do animal foi imediata: estacou para a observar a
uma certa distância, analisando o potencial perigo, mas ao verificar que este era inexistente, afastou-se a correr. Desta feita,
contudo, moveu-se com bastante mais discrição. Embora fosse
evidente que se deslocava na direcção do rio, sumiu-se em poucos segundos, desaparecendo por entre as árvores sem revelar o
seu percurso.
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Letty deixou-se permanecer no mesmo sítio durante alguns
instantes, aliviada por um lado, mas envergonhada por outro. Não
podia acreditar que se tinha deixado amedrontar por um simples
pecari. «Eu bem sabia que aqui não havia javalis. Devia confiar
mais nos meus instintos», pensou. «Que cena ridícula! Fui uma
autêntica medricas! Posso estudar a flora, a fauna e o relevo desta
floresta tanto quanto quiser, mas assim nunca me hão-de aceitar
como guia turística oficial. Não posso contar isto a ninguém.»
De certa forma estava contente por se encontrar de novo
sozinha, mas parecia-lhe estranho que o pecari tivesse desaparecido de um momento para o outro.
– Onde se terá enfiado? – sussurrou com os seus botões.
O animal não a deixou sem resposta por muito tempo. Uma
série de grunhidos voltaram a denunciar a sua presença, desta
vez do outro lado do rio.
– Como é que…? – exclamou Letty, surpreendida e aproximou-se da borda. – Ei! Como é que conseguiste passar para o
outro lado?
O animal deteve-se junto da margem e voltou-se na sua direcção, como se se preparasse para lhe responder. Olhou-a, de
focinho no ar para melhor absorver o seu odor, mas depressa esgotou a paciência e voltou a desaparecer no meio do mato.
Letty escrevinhou uma nota rápida no mapa, satisfeita.
– Tem de haver uma passagem aqui perto! – exclamou,
olhando para o relógio.
Um trovão veio abalar o seu entusiasmo.
– Oh, não! Já é meio-dia! Como é que não dei conta das horas?
Olhou para o céu e compreendeu por que razão não se apercebera do passar do tempo. Esperava que o sol, por aquela altura,
lhe batesse a pique na cabeça, mas o céu tinha-se tornado extremamente encoberto, carregado de humidade, e a atmosfera dava
sinais de querer descarregar a pressão de um momento para o outro. O trovão tinha sido o primeiro indício. Aproximava-se uma
tempestade.
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«E esta é das grandes!», pensou, retirando o impermeável da
mochila e enfiando-o à pressa.
Bufou, expelindo o ar através dos dentes cerrados. A chuva
caía-lhe em cima com grossos pingos premonitórios.
– Mais um dia perdido… Parece que ainda não foi desta –
desabafou em voz baixa. – Onde estás? Sei que estás aqui em
qualquer lugar – e depois, apontando o indicador para um
ponto incerto e com voz bem alta: – Um destes dias hei-de encontrar-te e tu vais finalmente ajudar-me!
Percorreu o mesmo trilho na direcção oposta tão rápido
quanto as pernas lho permitiam, adivinhando que a mãe iria ficar furiosa quando a visse chegar.
***
Letty não se enganou. Assim que entrou pelas traseiras da
cozinha, a reacção da mãe não podia ser mais explícita:
– Letty?! – exclamou, pondo o avental ao pescoço. – Mas
afinal, onde é que te meteste? Não tínhamos combinado que
estavas de volta antes do meio-dia? Já passa da uma!
– Sim, desculpa… – respondeu a jovem numa voz tão baixa
que a mãe dificilmente a poderia ouvir.
Joanne era uma senhora jovem, com menos de quarenta
anos e uma energia que lhe transparecia à flor da pele. Enquanto
esperava pela resposta da filha, andava para a frente e para trás,
tirando verduras do frigorífico e vários ingredientes que juntava em cima da mesa da cozinha.
– Então, Letty? – insistiu, estacando por instantes enquanto
prendia os cabelos num rabo-de-cavalo apertado.
Joanne conhecia bem a filha, que adorava, e não compreendia por que razão passava esta tanto tempo sozinha. Viviam em
Martinica há já três anos, mas Letty não fizera amigos desde
que se transferira para aquela ilha. Na opinião da mãe, a jovem
poderia esforçar-se um pouco mais para conhecer os vizinhos
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de casa e os restantes jovens da comunidade, mas andava sempre demasiado ocupada com os seus afazeres misteriosos e solitários na floresta.
Antes que Letty pudesse repetir as desculpas anteriores,
Joanne desistiu do seu propósito e desapareceu pela porta em
direcção ao corredor. Quando regressou, trazia uma muda de
lençóis nos braços que entregou à filha, dando sinais de querer
passar a outra questão.
– Toma. Muda a minha cama. Hoje dormes comigo.
Letty pegou nos lençóis e só então se apercebeu do frenesim
de Joanne. A mãe não tinha sequer dado conta que ela chegara
ali encharcada por ter sido apanhada no meio da tempestade,
o que significava que estava atolada de trabalho.
– Andas outra vez com pesadelos? – perguntou, estremecendo com um arrepio de frio.
Os cabelos curtos pingavam-lhe pelo pescoço abaixo e a
água da chuva conseguira atravessar o casaco, que aparentemente esgotara a sua função impermeável.
– Não tenho tempo para dormir, quanto mais para ter pesadelos! – respingou a mãe, pespegando-lhe um beijo na testa. – Estamos lotados e não tenho bangalós suficientes para toda a gente.
Preciso do teu quarto, por isso esta semana dormes comigo.
Letty fez uma careta, contrariada.
– Toda a semana?! Não podias ter dito que estávamos lotados?
Joanne largou o tomate que acabara de lavar em cima da
mesa e limpou as mãos a uma toalha. Olhou para a filha com
ternura e examinou-a como se esta tivesse acabado de entrar.
– Letty, sabes muito bem que precisamos do dinheiro. O congresso farmacêutico caiu-nos do céu, de outra forma a maior parte
dos bangalós estaria às moscas, como sempre. A nossa sorte é estarmos tão perto de Fort-de-France e os congressistas serem aos milhares. Imagina que um dos clientes me escreveu a pedir por tudo
que lhe arranjasse um bangaló. Disse que tinha havido um problema qualquer no Club Med, em Sainte-Anne, e que era urgente
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vir para cá. Parece que não encontrou vaga em mais lado nenhum.
Não sei… Talvez a capital não esteja apetrechada para receber
tanta gente. Além disso, Bellefontaine fica a poucos quilómetros.
Letty não parecia convencida.
– Também não fica assim tão perto… – replicou, mordendo
o lábio inferior.
Joanne cruzou os braços e plissou os lábios numa circunferência apertada.
– Temos uma estrada asfaltada directa, uma praia de areia
fina cinzenta, mar calmo e uma pequena marina com barcos
para alugar. Que mais podem exigir os congressistas? Acredita,
isto para eles é um paraíso. Vá! Despacha-te que os primeiros
dez hóspedes estão a chegar e preciso da tua ajuda.
– Os primeiros dez?! – exclamou a jovem, visivelmente perplexa. – Mas afinal quantas pessoas são?
– Dezasseis.
– Dezasseis?!
– Sim.
– E trabalham todos na indústria farmacêutica?
Joanne apercebeu-se do tom depreciativo na voz da filha e
respondeu-lhe baixinho, sem desviar os olhos da bancada à sua
frente:
– Nem todos… Mas a maior parte trabalha.
Visivelmente decepcionada, Letty deixou passar alguns segundos, enquanto digeria as novidades.
– Não temos espaço para tanta gente – comentou, por fim.
Joanne voltou a pegar no tomate que cortou às rodelas com
a perícia e a arte de um chefe de cozinha. A seguir fez o mesmo
a duas cenouras descascadas, mas com velocidade acrescida.
Letty continuava a olhar para ela, à espera de resposta.
– Não te preocupes. Quase todos os hóspedes pediram quartos duplos. Como te disse, estamos completamente lotados.
E parece-me que pelo menos um dos casais vem com os filhos.
Pode ser que te dês bem com eles – disse, olhando a filha de
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esguelha para ler discretamente a sua reacção. – Assim aproveitas para lhes mostrar a ilha enquanto os pais estão ocupados
com o congresso.
Letty soltou um murmúrio imperceptível e afastou os lençóis
do corpo para não os molhar. Gostaria de poder esperar que os
tais jovens fossem pessoas interessantes, mas a julgar pelos que
por ali tinham passado nos últimos anos, não tinha grandes expectativas. Eram sempre miúdos mimados que não faziam mais
nada senão exigir tudo o que lhes dava na real gana. Estava melhor sozinha. Ainda por cima, com pais farmacêuticos.
– Esse casal não trabalha na indústria farmacêutica – informou Joanne, adivinhando-lhe os pensamentos. – São embaixadores e parece que só estão aqui como moderadores em algumas
conferências.
Letty encolheu os ombros, rodou os calcanhares e meteu
pelo corredor fora, caminhando lentamente.
– Se vires a Eugénie, diz-lhe para me vir ajudar a acabar o
almoço. Já teve tempo de acabar de arrumar os bangalós. É tão
lenta, aquela moça…
– Ok – respondeu a filha, já ao fundo do corredor.
– E muda de roupa, Letty. Está bem? Estás totalmente encharcada – e depois, mais para si do que para a filha, desabafou
num suspiro: – Muito gostava eu de saber onde andaste enfiada toda a manhã…
***
– André! Estás outra vez a dormir encostado a mim – resmungou Maria em voz baixa, endireitando-se na poltrona devagarinho, enquanto puxava pelos longos cabelos castanho-escuros que o primo aprisionara debaixo da sua cabeça ligeiramente
arruivada.
– Uhmm?... – murmurou ele.
– Chega-te para lá… – insistiu a rapariga, empurrando-o
com lentidão.
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André obedeceu, ensonado, reunindo todas as suas forças
para entreabrir os olhos e soltar um suspiro. Extenuado, ergueu
a cabeça e abandonou a custo o ombro esquerdo de Maria, mas
depois virou-se para o lado oposto e aconchegou-se no ombro
direito de Ana, cuja farta cabeleira ondulada lhe servia de
almofada fofinha. O pescoço pendia-lhe ligeiramente para trás
e os músculos, tensos, tinham-lhe deixado a boca aberta, fazendo
pressão no maxilar inferior.
– Boa, maninha! Obrigada – respingou Ana, com um longo
bocejo. – Agora quem tem de levar com ele em cima sou eu.
Estava a dormir tão bem!...
Maria não respondeu e permaneceu imóvel, de olhos postos
no ecrã da poltrona à sua frente. Todavia, o canto esquerdo do
lábio superior deixou entrever um trejeito que a traiu de imediato, revelando um sorriso quase imperceptível.
Ana observou-a de soslaio. Preparava-se para voltar a cerrar os olhos quando reparou que, embora a irmã parecesse
concentrada nas imagens do ecrã, não tinha os auscultadores
postos.
– Fizeste de propósito, não foi? – concluiu, mais para si própria do que para Maria.
Ana tentou endireitar-se na poltrona, mas o peso da cabeça
do primo não lhe dava grande liberdade de movimentos.
Ainda meio ensonada, focou o olhar nas imagens do seu ecrã e
reconheceu a série nova iorquina Friends. Eram as mesmas
cenas visionadas pela irmã.
– Já deves ter visto este episódio umas cem vezes… – disse,
com um novo bocejo, certa de que acabara de tocar no ponto.
Maria cruzou os braços e deixou escapar um profundo suspiro. Voltou-se de frente para Ana e finalmente admitiu:
– Sim, já o sei de cor… Acabei de ler há pouco o livro que
trouxe sobre vampiros e já li a revista do avião três vezes, de
trás para a frente! Mas não há mais nada para fazer! Está toda a
gente a dormir.
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Ana olhou à sua volta e confirmou que ninguém se mexia
num raio de três metros. As janelas tinham as persianas corridas e a cabine estava praticamente às escuras, tirando as luzes
de emergência.
– São três da manhã – disse, olhando pela segunda vez para
os ponteiros do relógio que trazia no pulso. – É natural que
toda a gente esteja a dormir. E tu, não tens sono?
– Mas como é que posso ter sono? Como é que esta gente
toda pode ter sono? – replicou Maria, começando a subir o tom
de voz. – Será que não sabem para onde estão a ir?
– Shhhhh! – advertiu a irmã. – É claro que sabem para onde
estão a ir. Fizeram todos o check-in no mesmo balcão…
Maria descruzou os braços e colocou as mãos na cintura,
utilizando um gesto que lhe era muito peculiar. Ao mudar de
posição, esbarrou com as costelas de André, cuja reacção se
ficou por um murmúrio indignado.
– Estamos a caminho das Caraíbas! – continuou ela, como
se não tivesse acabado de ser repreendida. – Das Caraíbas!
E aqui o nosso priminho, que não se calava desde que os pais
foram festejar os quinze anos de casados às Bahamas e o deixaram connosco no Egipto, põe-se a dormir. A dormir! Vejam só!
André retirou a almofada detrás das costas e colou-a ao ouvido direito. Esperava que o gesto explícito fornecesse uma
pista à prima, mas esta fingiu não reparar nele.
– As Caraíbas são um dos destinos mais incríveis do Universo! – persistiu ela.
– Há quem prefira as crateras lunares – objectou Ana, baixinho e com um sentido de humor que, àquela hora, nem ela
própria reconhecia.
O homem sentado atrás de Maria cruzou as pernas com violência, dando «sem querer» um valente pontapé no assento da
rapariga.
Maria sentiu a poltrona estremecer e admitiu consigo mesma
que talvez fosse boa ideia prosseguir a conversa num tom de voz
mais baixo.

O Diamante da Ilha das Caraíbas | Mafalda Moutinho

– Estou mortinha para lá chegar! Praia, palmeiras… e a
julgar pela amostra que vi entrar neste avião, aposto que deve
haver imensos tipos giros! – exclamou, piscando o olho à irmã,
mas Ana já tinha adormecido de novo.
***
Cinco horas mais tarde, os três primos, acompanhados pelos
embaixadores Sara e Hugo Torres, chegaram finalmente a Bellefontaine. Maria, apesar de não ter pregado olho durante as
nove horas de voo, continuava absolutamente extática.
– Já viram que bangalós tão giros? São o máximo! E mesmo
no meio desta vegetação superexuberante que ainda por cima
chega até à praia! Já estou a ver as fotografias que vamos tirar –
disse, fazendo esvoaçar os cabelos compridos.
Ajeitou o top azul-turquesa que colocara de propósito na casa
de banho do aeroporto e esticou a máquina fotográfica ao primo.
– André, tiras-me uma foto entre estas duas palmeiras?
O primo aquiesceu, agora mais paciente e repousado.
– Vai ficar excelente – disse ele, ao devolver-lhe a câmara. –
Esse top, por acaso, até condiz com a cor do mar.
Maria piscou-lhe o olho, fazendo-lhe ver que para ela, e no
que dizia respeito a modas, não havia acasos.
Joanne desceu pelo carreiro de gravilha vulcânica de braços
abertos e com um enorme sorriso nos lábios. Atrás dela vinha
um homem alto, enxuto, com braços robustos e de pele escura
como a maior parte dos nativos da ilha.
Apesar do acréscimo de trabalho que um aldeamento cheio
acarretava, era evidente que Joanne se sentia muito satisfeita
com a chegada dos novos hóspedes. Desde a hora de almoço que
não fazia mais nada senão acomodar adultos nos bangalós do seu
pequeno estabelecimento, enquanto vigiava o olhar esperançado de Letty. Agora, finalmente, chegavam os jovens com os
quais contava que a filha se distraísse.

[ 37 ]

[ 38 ]

O Diamante da Ilha das Caraíbas | Mafalda Moutinho

– Sejam bem-vindos! – saudou, pegando no trolley de Ana.
– Sébastien, ajuda os senhores com as malas, por favor.
Em poucos minutos, entravam pela porta do bangaló principal e dirigiam-se ao balcão para tratarem dos pormenores do
check-in.
O edifício principal, ou bangaló Alpinia, era o maior dos
cinco bangalós. O edifício baixo de madeira estava rodeado de
uma larga varanda repleta de plantas e flores tropicais e compunha-se de uma sala de acolhimento – que constituía a área
comum do pequeno complexo turístico –, uma cozinha, uma
sala de jantar e três quartos. Um deles era habitualmente o de
Letty, mas durante aquela semana a jovem teria de o ceder a
um hóspede francês e dormir com a mãe. O terceiro era um
quarto duplo destinado a um casal de chineses.
Letty tinha visto a família Torres chegar, mas a curiosidade
levara-a a observá-los da janela do quarto da mãe sem se mostrar. Ouvindo a voz de Joanne a chamar por ela, encaminhou-se finalmente para a área da recepção. Movia-se devagar,
sentindo-se apreensiva. As duas irmãs pareciam ser simpáticas
e o rapaz era… muito giro.
Ana e Maria tinham-se sentado nos sofás da recepção e esperavam ansiosamente pela chave do seu bangaló. André detinha-se frente às largas vidraças, de mãos dentro dos calções caquis, observando a vegetação, impressionado.
– Estou morta por entrar na água! – exclamou Ana. – É tão
transparente!
– Trouxeste o teu biquíni cor-de-laranja, não trouxeste? –
perguntou Maria. – As cores fortes aqui funcionam lindamente. É tudo tão… exuberante!
– Essa vai ser a tua palavra preferida durante esta semana,
não vai? – riu André, sentando-se na perna da prima.
Letty chegou nesse momento à recepção e ao ver os primos
sentados nos sofás, desviou o olhar repentinamente e aproximou-se de Joanne, que lhe entregou dois maços de chaves.
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– Toma, Letty, entrega-os àqueles moços.
Ana e Maria voltaram-se então na direcção do balcão, oferecendo um radioso sorriso à rapariga. André, por seu lado, tinha
sido mais rápido e já a estava a observar há vários segundos.
Maria, mais sensível a tudo o que tivesse a ver com paixonetas imprevistas, apercebeu-se logo que o novo interesse do
primo tinha grandes possibilidades de ser correspondido e deu
uma cotovelada à irmã.
– O André, pelos vistos, já se está a orientar – sussurrou-lhe
ao ouvido. – E a miúda, por sinal, até é bem gira.
Ana riu-se, compreensiva.
– O nosso priminho anda cheio de sorte – respondeu, baixinho.
Sébastien, o empregado, entrou pela porta com as últimas
duas malas nas mãos e acercou-se de Joanne para a informar de
que se avizinhava um novo táxi.
– São os americanos. Deviam ter chegado mais cedo, mas
atrasaram-se. Onde é que se meteu a Eugénie? Aquela rapariga… Vais chamá-la, Letty?
Mas Letty não respondeu, de pé em frente a André e às duas irmãs, que entretanto se tinham levantado para receber as chaves.
André sorriu e retirou-lhe os dois maços das mãos.
– Mostras-nos, por favor, onde ficam os bangalós? – perguntou, galante.
Maria soltou um risinho maroto e esticou a mão na direcção da
rapariga, determinada a quebrar aquele momento embaraçante.
– Olá, eu sou a Maria! E esta é a minha irmã Ana – disse,
trocando dois beijinhos com Letty.
– Olá, eu sou a Laetitia, mas toda a gente me chama Letty –
cumprimentou a rapariga, repetindo o gesto com Ana e esboçando um sorriso envergonhado.
Joanne soergueu por instantes os olhos da ficha de inscrição
que estava a preencher e sorriu, satisfeita.
– E eu sou o André – apresentou-se o rapaz, com um sorriso
caloroso. – Sou primo delas.
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Letty deixou escapar uma expressão de surpresa, que logo
tentou disfarçar. Era evidente que o facto de ter visto André sentado ao colo de Maria a tinha levado a tirar conclusões erradas.
Ana e Maria entreolharam-se, percebendo o mal-entendido
que acabava de se desfazer. Partilhavam exactamente a mesma
ideia: o primo estava mesmo cheio de sorte.
O som das rodas de vários trolleys voltou a subir pelo carreiro de pedrinhas rubras, anunciando a chegada dos novos
hóspedes.
Maria voltou-se na direcção dos turistas e assim que os viu
deu um beliscão à irmã, fazendo-a soltar um gritinho.
– Ai! Para que foi iss… – mas assim que Ana pôs os olhos na
família que acabava de entrar, deixou de precisar de resposta. –
Uhmm… Acho que já vi este filme…
Maria acabava de ultrapassar o conceito de êxtase para entrar
agora numa dimensão superior, de enlevo sobrenatural. A família
à sua frente compunha-se de pai, mãe, filha e filho. E que filho!
Sentindo-se desajeitada por ter sido colhida de surpresa,
mordeu o lábio inferior e pensou que o turquesa do seu top
nem de longe se assemelhava à cor dos olhos do rapaz. Olhos
que, como depressa verificou, a analisavam com a mesma
curiosidade que ela lhes dedicava.
– Uhmm… – sussurrou Ana, divertida com a falta de reacção da irmã.
Desta vez foi Letty quem salvou o novo momento embaraçante, cumprimentando os recém-chegados e conduzindo-os
até ao balcão.
Os dois irmãos deixaram-se ficar para trás, junto ao sofá e
próximos dos três primos e Letty aproveitou para se apresentar
e ajudar à rápida formação do novo grupo. Afinal, talvez a mãe
sempre tivesse razão.
– Olá, chamo-me Letty e esta é a Maria, a Ana e o André.
– Nós as duas somos irmãs e o André é nosso primo – clarificou de imediato Ana, esperando assim evitar novos equívocos.
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– Eu chamo-me John – disse o rapaz, sem tirar os olhos de
Maria. – E esta é a minha irmã, Rita.
– Somos gémeos falsos! – exclamou a jovem, como se o irmão se tivesse esquecido daquele pormenor importante.
Rita era uma rapariga de corpo magro, cabelos compridos e
olhos claros. Era bonita, mas o seu rosto incutia de imediato a
ideia de presunção. Por mais que sorrisse, era-lhe difícil transmitir um mínimo de calor e simpatia, acabando por parecer
pouco genuína.
John era um rapaz de porte atlético, bastante parecido com o
pai. Despenteava os cabelos de propósito para obter um aspecto
descontraído e tinha olhos de um azul-turquesa muito forte.
Maria sentiu-se corar, mas abreviou o desconforto oferecendo dois beijinhos rápidos a Rita e, logo de seguida e com
mais calma, a John.
Ana revirou os olhos, enfastiada, mas voltou-se na direcção
da entrada para evitar que a vissem. Embora fosse a mais jovem
do grupo, às vezes sentia-se mais madura do que qualquer um
deles. Aquela semana ia passar mesmo muito devagar, pelo andar da carruagem.
Foi então que o viu subir pelo carreiro que os levara já a todos
ao bangaló principal. A princípio não o reconheceu e semicerrou os olhos para o poder ver melhor. Mas antes que a figura
assomasse a poucos metros de distância, identificou o assobio
que lhe saía dos lábios arredondados numa melodia alegre.
Quando o rapaz estacou o passo ao vê-la à porta envidraçada da
varanda que rodeava o bangaló, Ana susteve a respiração, sem
poder acreditar nos seus olhos.
O assobio cessou e as vozes saíram da garganta de ambos em
simultâneo e igualmente quebradas:
– Tu?!
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