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Every time it rains, it rains
Pennies from heaven.
Don’t you know each cloud contains
Pennies from heaven.
Trade them for a package of
Sunshine and fl owers.
If you want the things you love,
You must have showers.
So when you hear it thunder,
Don’t run under a tree.
There’ll be pennies from heaven 
for you and me.

Fragment de Pennies from heaven, 
de Johnny Burke i Arthur Johnston
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Capítol u
El millor seient

La Me-me diu que el Cel és ple de núvols de cotó fluix 
i d’àngels.

Sona fantàstic, això, però com pots seure en un núvol? No 
et precipitaries al buit i cauries de morros a terra? Com diu 
sempre en Frankie, els àngels tenen ales, a ells tant els fa.

La idea que jo tinc del Cel no té res a veure amb nú-
vols ni amb angelets. En el meu Cel hi ha gelat de mantega  
de nous pacanes, piscines i partits de beisbol. Els Dodgers de 
Brooklyn sempre guanyen, i jo tinc el millor seient, just al 
costat de la banqueta dels Dodgers. És l’únic avantatge que 
trobo al fet de ser mort: que tens el millor seient.

Hi penso molt, en el Cel. Però no pas per les raons per 
les qual la majoria de la gent hi pensa. Només tinc on-
ze anys, i no tinc programat morir-me fins tenir-ne, com 
a mínim, cent. El que passa és que a mi em diuen Penny 
per aquella cançó d’en Bing Crosby, Penics caiguts del cel, 
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i quan et posen el nom per una cançó, no pots evitar pen-
sar-hi.

Resulta que al meu pare li encantava en Bing Crosby, i 
per això tothom em diu Penny en comptes de Bàrbara Ann 
Falucci, que és el que diu al meu certificat de naixement. 
Mai ningú no em diu Bàrbara, tret dels mestres de l’esco-
la, i de vegades fins i tot jo oblido quin és el meu nom real.

Suposo que podria ser pitjor. Em podrien haver dit Cle-
mentine, que és el nom d’una altra de les cançons d’en 
Bing Crosby preferides del meu pare.

No crec que jo fos una bona Clementine... Però, de fet, 
qui ho podria ser?
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