
Irmãs
Aqui

Estamos.

E estamos vivas.

Não é incrível?

Conseguimos
viver
afinal.

O fim do verão
O ar do verão começa a ficar mais fresco.
A tinta escura da noite chega cada vez mais cedo.
E do nada
a mamãe anuncia que Tippi e eu
não vamos mais estudar em casa.
“Em setembro
vocês vão começar o ensino médio
e vão à escola
como todo mundo”, ela avisa.

E eu não esboço qualquer
reação.

Eu escuto
e concordo
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e puxo um fio solto na camisa
até um botão

cair.

Mas Tippi não fica em silêncio.

Ela explode:

“Está falando sério?
Vocês piraram?”, ela grita
e continua discutindo com a mamãe e o papai por horas.

Eu escuto
e concordo
e mordo a pele em torno das unhas
até começar a 

sangrar.

Por fim, a mamãe esfrega as têmporas e abre o jogo.
“As doações estão ficando escassas
e não temos mais como educar vocês em casa.
Vocês sabem que seu pai ainda está desempregado
e que a pensão da vovó
não cobre nem a conta da TV a cabo.”

“Sustentar vocês não é barato”, acrescenta o papai,
como se todo o dinheiro gasto conosco
– as despesas com o hospital e as roupas especiais – 
pudesse ser economizado se nós duas
apenas
nos comportássemos melhor.

Na verdade,
Tippi e eu não somos o que se pode chamar de normais –
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o tipo de gente que se vê todo dia
ou em qualquer dia,
aliás.

As pessoas que têm alguma educação
nos chamam de “xifópagas”,
mas já fomos rotuladas de outras coisas também:
aberrações, bestas-feras,
monstrengas, mutantes,
e até demônio de duas cabeças uma vez,
o que me fez chorar tanto
que fiquei com os olhos inchados por uma semana.

Mas não há como negar que somos diferentes.

Somos literalmente grudadas
pelo quadril –
unidas pelos ossos e pelo sangue.

E
é por isso

que
nunca fomos à escola.

Durante anos fizemos experimentos de química
na mesa da cozinha
e educação física no quintal.

Mas agora
não tem como escapar;
nós precisamos ir à escola.

Não que vá ser em uma escola pública
como nossa irmã Dragon,
onde os alunos puxam facas para os professores
e cheiram cola no café da manhã.
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Não, não, não.

A prefeitura não vai mais bancar nossa educação em casa, mas
pode pagar
por uma vaga
em um colégio particular
– a Escola Secundária Hornbeacon –
e a Hornbeacon aceitou que essa única vaga
fosse ocupada por nós duas.

Acho que devíamos nos considerar sortudas.

Mas sorte não é uma palavra que
eu usaria
para
falar de nós.

Todo mundo
Dragon está esparramada na ponta da cama de casal
que divido com Tippi,
com os pés machucados apontados para cima
enquanto pinta as unhas com esmalte azul metálico.
“Sei lá,
vocês podem até gostar”, ela diz.
“Nem todo mundo é babaca.”
Tippi pega o esmalte, começa a pintar minha mão direita e
sopra meus dedos
até secar.
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“Pois é, você tem razão,
nem todo mundo é babaca”,
responde Tippi.
“Mas, perto da gente,

todos acabam virando.”

Uma aberração como nós
O nome verdadeiro de Dragon é Nicola,
mas Tippi e eu o mudamos
quando nossa irmã tinha dois anos
e era feroz como se soltasse fogo pelas ventas,
batendo os pés no chão do apartamento e
mastigando giz de cera e trenzinhos de brinquedo.

Agora ela tem catorze anos e faz balé
e não anda mais batendo os pés –
ela flutua.

Para sorte dela, é totalmente normal.

Mas

Às vezes eu me pergunto se ser nossa irmã
não tem um lado ruim

se ser nossa irmã
não a torna uma aberração
também.
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Ischiopagus tripus
Apesar de os cientistas terem criado formas de
classificar os gêmeos xifópagos,
cada um dos pares que nasceu no mundo
é único –
os detalhes sobre nossos corpos permanecem um mistério
e só quem pode revelar somos nós.

E as pessoas sempre querem saber.

Querem saber exatamente o que compartilhamos
lá embaixo,

e às vezes nós contamos.

Não que seja da conta delas,
mas para acabar com as especulações – são as
especulações
sobre nossos corpos que mais incomodam.

Portanto:
Tippi e eu somos da variedade ischiopagus tripus.

Temos
duas cabeças,
dois corações,
dois pares de pulmões e rins.
Temos quatro braços também,
e um par de pernas funcionais
agora que a perna vestigial foi

cortada
como o rabo de um cachorro de raça.
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Nossos intestinos começam
separados
e então se fundem.

E daí para baixo nós somos
uma.

Para quem ouve deve parecer uma sentença de prisão,
mas nosso caso é melhor
do que o daqueles com cabeças ou corações fundidos,
ou dos que só têm dois braços no total.

Na verdade, não é tão ruim.

É como as coisas sempre foram.

A única realidade que conhecemos.

E, sinceramente, 
em geral somos
bem felizes
juntas.

Comprando leite
“O leite acabou”, avisa a vovó,
balançando uma caixa vazia e mostrando
a caneca cheia de café fumegante.

“Bom, então vá comprar”, responde Tippi.
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Vovó franze o nariz e cutuca Tippi nas costas.
“Você sabe que eu tenho um problema no quadril”, ela diz,
e eu caio na risada;
Vovó é a
única pessoa no planeta que usa
o pretexto de problemas físicos
conosco.

Então Tippi e eu nos arrastamos até ao mercado da esquina
a dois quarteirões de casa,
e é assim que nós andamos para todo lugar:
com muito custo

sincronizando passo a
passo,

com meu braço esquerdo enlaçando a cintura de Tippi,
e o direito segurando a muleta –
com Tippi fazendo o mesmo, só que ao contrário.

Quando chegamos ao mercado estamos ambas
ofegantes
e nenhuma de nós quer carregar o leite para casa.
“Ela pode comprar suas próprias coisas no futuro”, 

comenta Tippi,
parando
por
um momento e
apoiando-se em uma grade enferrujada.

Uma mulher passa empurrando um carrinho,
com a boca
aberta como uma caverna.
Tippi abre um sorriso e diz: “Olá!”.
Depois dá uma risadinha
quando a mulher com um corpo perfeitamente formado
quase vai ao chão de surpresa.




