Dia 5.994

Acordo.
Imediatamente preciso descobrir quem sou. Não se trata apenas
do corpo — de abrir os olhos e ver se a pele do braço é clara ou escura, se meu cabelo é comprido ou curto, se sou gordo ou magro, garoto
ou garota, se tenho ou não cicatrizes. O corpo é a coisa mais fácil à
qual se ajustar quando se está acostumado a acordar em um corpo
novo todas as manhãs. É a vida, o contexto do corpo, que pode ser
difícil de entender.
Todo dia sou uma pessoa diferente. Eu sou eu, sei que sou eu, mas
também sou outra pessoa.
Sempre foi assim.

As informações estão aí. Acordo, abro os olhos, percebo que é uma
nova manhã, um novo lugar. A biografia faz sua parte, um presente de
boas-vindas do lado da mente que não é o meu. Hoje, sou Justin. De
algum modo sei disso, que meu nome é Justin, e ao mesmo tempo sei
que não sou realmente Justin, só estou tomando a vida dele emprestada por um dia. Olho ao redor e sei que este é o quarto dele. Esta é
a casa dele. O despertador vai tocar em sete minutos.
Nunca sou a mesma pessoa duas vezes, mas certamente já fui esse
tipo antes. Roupas espalhadas por toda parte. Mais jogos de videogame do que livros. Dorme de cueca. Pelo gosto na boca, é fumante. Mas
não tão viciado a ponto de precisar de um cigarro assim que acorda.
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— Bom dia, Justin — digo. Checo a voz. Grave. A voz em minha
cabeça sempre é diferente.
Justin não se cuida. O couro cabeludo está coçando. Os olhos não
querem abrir. Ele não tem dormido muito.
Já sei que não vou gostar do dia de hoje.

É difícil estar no corpo de alguém de quem você não gosta, porque,
mesmo assim, você tem que respeitá-lo. Já coloquei a vida de pessoas
em risco, e descobri que sempre que faço uma besteira, isso me atormenta. Portanto, tento ser cuidadoso.
Até onde sei, toda pessoa que habito tem a mesma idade que eu.
Não vou de 16 anos para 60. Nesse momento, é apenas 16. Não sei
como isso funciona, nem o porquê. Parei de tentar entender há muito
tempo. Nunca vou compreender, não mais do que qualquer pessoa normal entenderá a própria existência. Depois de algum tempo é preciso
aceitar o fato de que você simplesmente existe. Não há meio de saber o
porquê. Você pode ter algumas teorias, mas nunca haverá uma prova.
Consigo acessar os fatos, não os sentimentos. Sei que este é o
quarto de Justin, mas não tenho ideia de se gosta dele ou não. Será
que deseja matar os pais no quarto ao lado? Ou será que ficaria perdido se a mãe não viesse acordá-lo? Impossível dizer. É como se essa
parte de mim substituísse a mesma parte de qualquer outra pessoa na
qual me encontro. E, embora fique feliz por pensar como eu mesmo,
de vez em quando seria legal ter uma dica de como a outra pessoa
pensa. Todos nós temos mistérios, especialmente quando vistos pelo
lado de dentro.
O despertador dispara. Pego uma camiseta e um jeans, mas algo
me diz que é a mesma que vesti ontem. Escolho outra. Levo as roupas
comigo para o banheiro e me visto depois do banho. Os pais de Justin
estão na cozinha, e não têm a menor ideia de que algo possa estar
diferente.
Dezesseis anos é bastante tempo para treinar. Em geral, não cometo erros. Não mais.
8
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Desvendo os pais dele com facilidade: Justin não conversa muito com
eles de manhã, então não preciso falar. Acostumei-me a perceber a
expectativa (ou a falta dela) em outras pessoas. Enfio algumas colheradas de cereal goela abaixo, deixo a tigela na pia, sem lavar, pego as
chaves de Justin e saio.
Ontem eu era uma garota numa cidade que, imagino, fica a duas
horas daqui. No dia anterior, era um garoto numa cidade a três horas
de distância. Já estou me esquecendo dos detalhes deles. Tenho que
esquecer; caso contrário, nunca vou me lembrar de quem sou
realmente.
Justin ouve música barulhenta e desagradável em uma estação
barulhenta e desagradável na qual uns DJs barulhentos e desagradáveis fazem piadas barulhentas e desagradáveis como um meio de passar as manhãs. Na verdade, isso é tudo de que preciso saber. Acesso a
memória dele para saber o caminho da escola, a vaga na qual estaciona, o armário que deve abrir. A combinação. Os nomes das pessoas
que ele reconhece nos corredores.
Algumas vezes não consigo ir no automático. Não consigo ir à escola nem lidar com as atividades do dia. Digo que estou doente, fico
na cama e leio alguns livros. No entanto, até isso fica cansativo depois
de um tempo, e acabo saindo da cama para encarar o desafio de uma
nova escola, de novos amigos. Por um dia.
Quando tiro os livros de Justin do armário, posso sentir que alguém está me rondando. Dou meia-volta; a garota parada ali é transparente em suas emoções: tímida e ansiosa, nervosa e apaixonada.
Não preciso acessar o Justin para saber que é a namorada dele. Ninguém mais reagiria assim, tão insegura na presença dele. Ela é bonita,
mas não enxerga isso. Está se escondendo por trás do cabelo, feliz em
me ver e, ao mesmo tempo, infeliz em me ver.
O nome dela é Rhiannon. E, por um instante (um milésimo de
segundo), penso que, sim, esse é o nome certo para ela. Não sei por
quê. Não a conheço, mas parece adequado.
9
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Esse pensamento não é do Justin. É o meu. Tento ignorar. Não sou
a pessoa com quem ela quer falar.
— Oi — digo, com um tom casual.
— Oi — murmura ela em resposta.
Está fitando o chão, o All-Star pintado à mão. Ela desenhou cidades nele, silhuetas de prédios ao redor da sola. Alguma coisa aconteceu entre ela e Justin, e não sei o que é. Provavelmente algo que ele
nem percebeu na hora.
— Você está bem? — pergunto.
Vejo surpresa em seu rosto, mesmo quando ela tenta disfarçar.
Não é uma pergunta que Justin costuma fazer.
E o mais estranho é que quero saber a resposta. O fato de ele não
se importar me faz querer saber ainda mais.
— Claro — responde, mas a voz não parece nem um pouco
segura.
Acho difícil olhar para ela. Sei por experiência própria que, sob
toda garota desimportante, existe uma verdade fundamental. Ela esconde a dela, mas, ao mesmo tempo, quer que eu a veja. Ou melhor,
quer que Justin a veja. E está lá, fora do meu alcance. Um som que
espera ser posto em palavras.
Ela está tão perdida na própria tristeza que não faz ideia do quão
visível está. Acho que eu a entendo — por um instante, ouso entendê-la —, mas então, de dentro de tal tristeza, ela me surpreende com
um breve lampejo de determinação. De coragem, até.
Desviando o olhar do piso, os olhos dela encontram os meus, e ela
pergunta:
— Está bravo comigo?
Não consigo pensar em nenhuma razão para estar bravo com ela.
E, se fosse para estar bravo, seria com Justin, por fazer com que ela se
sinta tão insignificante. Está lá, na linguagem corporal dela. Quando
está perto dele, ela se torna pequena.
— Não — digo. — Não estou nem um pouco bravo com você.
Digo o que quer ouvir, mas ela não acredita. Ofereço as palavras
certas, mas ela suspeita que escondam algum espinho.
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Isso não é problema meu; sei disso. Estou aqui por um dia. Não
posso resolver os problemas do namorado de ninguém, e não devo
mudar a vida de ninguém.
Afasto-me dela, pego os livros, fecho o armário. Ela fica no mesmo
lugar, ancorada pela solidão profunda e desesperada de um relacionamento ruim.
— Você ainda quer almoçar hoje? — pergunta.
O mais fácil seria responder que não. Faço isso com frequência:
sinto que a vida da outra pessoa está me arrastando e corro na direção
oposta.
Mas tem algo nela — as cidades nos tênis, o lampejo de coragem,
a tristeza desnecessária — que faz com que eu queira saber que palavra vai aparecer quando deixar de ser um som. Passei anos encontrando pessoas sem nunca conhecê-las, e hoje de manhã, neste lugar, com
esta garota, sinto o impulso mais leve de querer saber. E, num momento de fraqueza ou de coragem de minha parte, escolho seguir o
impulso. Escolho saber mais.
— Com certeza — respondo. — Seria ótimo.
De novo, eu a leio: respondi de forma muito entusiasmada. Justin
nunca se entusiasma.
— Nada de mais — acrescento.
Ela fica aliviada. Ou, pelo menos, tão aliviada quanto se permite,
o que é uma forma muito contida de alívio. Quando acesso, descubro
que ela e Justin estão juntos há mais de um ano. E isso é o mais específico que consigo ser. Justin não se lembra do dia exato.
Ela estende a mão e segura a minha. Fico surpreso com a sensação
boa.
— Fico feliz que você não esteja bravo comigo — diz. — Só quero
que tudo fique bem.
Concordo com a cabeça. Se tem uma coisa que aprendi, é isso: todos
nós queremos que tudo fique bem. Nem mesmo desejamos que as coisas sejam fantásticas, maravilhosas ou extraordinárias. Satisfeitos, aceitamos o bem, porque, na maior parte do tempo, bem é o suficiente.
O primeiro sinal toca.
11
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— Vejo você depois — digo.
Uma promessa tão trivial. No entanto, para Rhiannon, isso significa o mundo.

No início, era difícil viver cada dia sem criar relações duradouras nem
deixar consequências que poderiam mudar uma vida. Quando era
mais jovem, eu almejava amizade e intimidade. Criava laços sem admitir que seriam cortados rápida e permanentemente. A vida das pessoas para mim era uma questão pessoal. Sentia que os amigos delas
poderiam ser meus amigos, que os pais delas poderiam ser meus pais.
Mas, depois de um tempo, tive que parar com isso. Era doloroso demais viver com tantas separações.
Sou um andarilho e, por mais solitário que isso possa ser, também
é uma tremenda libertação. Nunca vou me definir sob os mesmos
critérios das outras pessoas. Nunca vou sentir a pressão dos amigos ou
o fardo das expectativas dos pais. Posso considerar todo mundo parte
de um todo, e me concentrar no todo, não nas partes. Aprendi a observar, muito melhor do que a maioria das pessoas faz. O passado não
me ofusca, nem o futuro me motiva. Concentro-me no presente, porque é nele que estou destinado a viver.
Aprendo. Algumas vezes, me ensinam algo que já me ensinaram
em dezenas de outras aulas. Outras vezes, me ensinam algo completamente novo. Tenho que acessar o corpo, acessar a mente e verificar
quais informações foram retidas. E, ao fazer isso, eu aprendo. Conhecimento é a única coisa que levo comigo quando vou embora.
Sei de tantas coisas que Justin não sabe, que nunca saberá. Sento-me na aula de matemática, abro o caderno e escrevo frases que ele
nunca ouviu. Shakespeare, Kerouac, Dickinson. Amanhã, ou algum
dia depois de amanhã, ou nunca, ele verá essas palavras escritas com
a própria letra, e não vai ter a menor ideia de onde vieram, nem mesmo do que são.
Este é o máximo de interferência ao qual me permito.
Todo o restante deve ser feito sem deixar rastros.
12
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Rhiannon permanece comigo. Detalhes a seu respeito. Fragmentos
das lembranças de Justin. Pequenas coisas, tal como o jeito como o
cabelo dela cai, o modo como rói as unhas, a determinação e resignação na voz. Coisas aleatórias. Eu a vejo dançando com o avô de Justin,
porque ele dissera que queria dançar com uma garota bonita. Eu a
vejo cobrindo os olhos durante um filme de terror e espiando por
entre os dedos, divertindo-se com o medo. Estas são as boas lembranças. Não olho para as outras.
Eu só a vejo uma vez de manhã, passando rapidamente pelos corredores, entre o primeiro e o segundo tempo. Me flagro sorrindo quando ela se aproxima, e ela retribui. Simples assim. Simples e complicado,
como a maior parte das coisas verdadeiras. Eu me vejo procurando por
ela depois do segundo tempo, e do terceiro e do quarto. Nem mesmo
me sinto no controle disso. Quero vê-la. Simples. Complicado.
Na hora do almoço, estou exausto. O corpo de Justin mal se
aguenta devido às poucas horas de sono, e eu, dentro dele, mal me
aguento de inquietação e de tanto pensar.
Espero por ela na frente do armário de Justin. O primeiro sinal
toca. Depois o segundo. Nada de Rhiannon. Talvez fosse para eu encontrá-la em outro lugar. Talvez Justin tenha se esquecido de onde
sempre se encontram.
Se for esse o caso, ela já está acostumada ao fato de ele se esquecer,
e me encontra bem na hora em que estou prestes a desistir. Os corredores estão quase vazios; a correria já passou. Ela chega mais perto do
que antes.
— Oi — digo.
— Oi — responde ela.
Está olhando para mim. Justin é quem dá o primeiro passo. Justin
é quem pensa as coisas. Justin é quem diz o que vão fazer.
Isso me deprime.
Já presenciei essa situação muitas vezes. A devoção gratuita. Preferir o medo de estar com a pessoa errada por não ser capaz de lidar com
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o medo de ficar sozinho. A esperança tingida de dúvida, e a dúvida
tingida de esperança. Sempre que vejo esses sentimentos no rosto de
outra pessoa, fico deprimido. E tem alguma coisa no rosto de Rhiannon
que é mais que apenas decepção. Existe bondade ali. Uma bondade que
Justin nunca vai apreciar. Vejo isso muito bem, mas ninguém vê.
Pego todos os meus livros e guardo-os no armário. Vou até ela e
ponho minha mão de leve em seu braço.
Não tenho ideia do que estou fazendo. Apenas sei que estou.
— Vamos para algum lugar — digo. — Aonde você quer ir?
Estou perto o suficiente agora para ver que os olhos dela são azuis.
Estou perto o suficiente agora para ver que ninguém jamais vai chegar
perto o suficiente para ver como os olhos dela são azuis.
— Não sei — responde.
Pego a mão dela.
— Vem comigo — digo.
Não é mais inquietação — é atrevimento. Primeiro, caminhamos
de mãos dadas. Em seguida, estamos correndo. Aquela corrida boba
para acompanhar a outra pessoa, apertando o passo pela escola, reduzindo tudo que não seja nós dois a um borrão inconsequente. Estamos
rindo, estamos brincalhões. Guardamos os livros dela no armário e
saímos para o ar livre, o verdadeiro ar livre, a luz do sol e as árvores, e
o mundo menos opressivo. Estou violando as regras ao sair da escola.
Estou violando as regras ao entrar no carro de Justin. Estou violando
as regras ao girar a chave na ignição.
— Aonde você quer ir? — pergunto de novo. — Me diga aonde
você adoraria ir de verdade.
De início, não percebo quanta coisa depende da resposta dela. Se
disser Vamos ao shopping, vou me desligar. Se disser Me leve para sua
casa, vou me desligar. Se disser Na verdade, não quero perder o sexto
tempo, vou me desligar. E eu deveria me desligar. Não deveria estar
fazendo isso.
Mas ela diz:
— Quero ir até o mar. Quero que você me leve até o mar.
E percebo que estou me ligando.
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Levamos uma hora para chegar. Estamos no fim de setembro, em
Maryland. As folhas não começaram a mudar, mas dá para ver que
estão começando a pensar no assunto. Os tons de verde estão suaves,
desbotados. A cor está prestes a mudar.
Entrego a Rhiannon o controle do rádio. Ela fica surpresa, mas não
me importo. Já tive minha conta de coisas barulhentas e desagradáveis, e percebo que ela também. Ela traz a melodia para o carro. Ouço
uma música que conheço, e canto junto.
And if I only could, I’d make a deal with God...
Agora Rhiannon passa de surpresa a desconfiada. Justin nunca
canta.
— O que deu em você? — pergunta ela.
— A música — digo.
— Rá.
— Não, sério.
Ela me observa por um longo tempo. Então sorri.
— Nesse caso — diz, girando o botão até encontrar a música
seguinte.
Logo estamos cantando a plenos pulmões. Uma música pop, tão
substancial quanto um balão, mas que nos eleva do mesmo modo
quando cantamos.
É como se o próprio tempo relaxasse ao nosso redor. Ela para de
pensar na raridade do momento e se permite fazer parte dele.
Quero oferecer um dia bom a ela. Um único dia bom. Tenho andado por aí há tanto tempo sem nenhum objetivo, e agora este objetivo efêmero me foi dado; eu sinto como se tivesse me sido dado. Só
tenho um dia para oferecer; então por que não pode ser um dia bom?
Por que não posso compartilhá-lo com alguém? Por que não posso
levar a música do momento e ver quanto pode durar? As regras podem ser apagadas. Posso aceitar isso. Posso oferecer isso.
Quando a música termina, ela abaixa o vidro e estende a mão no
ar, trazendo uma música nova para dentro do carro. Abaixo todos os
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outros vidros e dirijo mais depressa, para que o vento assuma o controle, sopre nossos cabelos por toda parte, faça parecer que o carro
não exista mais e que nós sejamos a velocidade, a rapidez. Então toca
outra música boa e eu nos cerco novamente, desta vez segurando a
mão dela. Dirijo assim durante alguns quilômetros e faço algumas
perguntas. Como os pais dela estão. Como as coisas estão indo agora
que a irmã foi para a faculdade. Se ela acha que a escola está diferente
esse ano.
É difícil para ela. Todas as respostas começam com a frase Eu não
sei. Mas, na maior parte do tempo, ela sabe, se eu lhe der tempo e
espaço para responder. A mãe dela vai bem; o pai, um pouco menos.
A irmã não está telefonando para casa, mas Rhiannon pode entender
isso. A escola é a escola — ela quer que acabe logo, mas tem medo de
que acabe, porque aí vai ter que pensar no que vem pela frente.
Ela me pergunta o que acho, e digo:
— Sinceramente, só estou tentando viver um dia depois do
outro.
Não é o suficiente, mas já é alguma coisa. Observamos as árvores,
o céu, as placas, a estrada. Sentimos um ao outro. O mundo, nesse
exato instante, consiste em apenas nós dois. Continuamos a cantar. E
cantamos com o mesmo abandono, sem nos preocuparmos muito se
nossas vozes atingem as notas ou as palavras certas. Trocamos olhares
enquanto cantamos; não são dois solos, é um dueto que não se leva
muito a sério. É uma forma própria de conversa. Você pode aprender
muito sobre as pessoas a partir das histórias que contam, mas também
pode conhecê-las pelo modo como cantam, não importando se gostam de janelas levantadas ou abaixadas, se vivem de acordo com o
mapa ou se perdem-se pelo mundo, ou se sentem a atração do mar.
Ela me diz aonde ir. Para fora da autoestrada. Para as estradas secundárias. Não é verão; não é fim de semana. Estamos em plena segunda-feira, e ninguém além de nós está indo para a praia.
— Eu deveria estar na aula de inglês — diz Rhiannon.
— Eu deveria estar na de biologia — digo, acessando o horário de
Justin.
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Seguimos em frente. Quando eu a vi pela primeira vez, ela parecia
estar pisando em ovos. Agora, o terreno está mais sólido, mais
convidativo.
Eu sei que é perigoso. Justin não é bom para ela. Reconheço isso.
Caso acesse as lembranças ruins, vejo lágrimas, brigas e os resquícios
de momentos satisfatórios juntos. Ela está sempre à disposição dele, e
ele parece gostar disso. Os amigos dele gostam dela, e ele parece gostar disso também. Mas não é o mesmo que amor. Ela tem se apegado
à esperança que ele representa há tanto tempo que não percebe que
não sobrou nada pelo qual esperar. Eles não têm silêncios juntos; têm
ruídos. A maior parte, dele. Se eu tentasse, poderia ir mais fundo nas
discussões. Poderia rastrear os pedaços que ele catou todas as vezes
em que a destruiu. Se eu realmente fosse Justin, acharia que há algo
de errado com ela. Agora. Diria a ela. Gritaria. Eu a deixaria mal. Eu
a colocaria no devido lugar.
Mas não posso. Não sou Justin. Mesmo que ela não saiba disso.
— Vamos só nos divertir — digo.
— Está bem — responde ela. — Gosto disso. Passo tanto tempo
pensando em fugir, que é bom fazer isso de verdade. Por um dia. É
bom estar do outro lado da janela. Não faço isso o suficiente.
Tem tantas coisas dentro dela que quero saber. E ao mesmo tempo, em todas as palavras que dizemos, sinto que pode haver alguma
coisa dentro dela que eu já conheça. Quando eu chegar lá, vamos nos
reconhecer. Vamos ter isso.

Estaciono o carro e andamos até o mar. Tiramos os sapatos e os deixamos debaixo do banco. Quando chegamos à areia, eu me inclino para
enrolar o jeans. Enquanto faço isso, Rhiannon corre à minha frente.
Quando volto a olhar, ela está rodando na praia, chutando a areia e
gritando meu nome. Tudo é leveza naquele instante. Ela é tão cheia de
vida que não consigo evitar parar por um segundo e observar. Testemunhar. Dizer a mim mesmo para lembrar.
— Anda! — grita ela. — Vem cá!
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Não sou quem você pensa que sou, é o que quero dizer a ela. Mas
não dá. Claro que não dá.
Temos a praia para nós, o mar para nós. Eu a tenho para mim. Ela
me tem para si.
Tem uma parte da infância que é infantil, e uma parte que é sagrada.
De repente estamos tocando a parte sagrada, correndo pela orla, sentindo a primeira onda fria nos tornozelos, enfiando as mãos na maré para
pegar conchas antes que refluxem de nossos dedos. Voltamos a um
mundo que é capaz de brilhar, e estamos entrando mais fundo nele. Ela
joga água em mim para me provocar, e eu preparo um contra-ataque.
Nossas calças e camisetas ficam molhadas, mas não nos importamos.
Ela me pede ajuda para construir um castelo, e quando o faço, me
conta que ela e a irmã nunca construiriam castelos de areia juntas —
era sempre uma competição. A irmã queria as maiores montanhas
possíveis, enquanto Rhiannon dava atenção aos detalhes, querendo
que cada castelo fosse a casinha de bonecas que ela nunca pôde ter.
Vejo ecos desses detalhes agora enquanto ela cria pequenas torres
com as mãos em concha. Eu mesmo não tenho lembranças de castelos
de areia, mas deve haver alguma memória sensorial associada, porque
sinto que sei como fazê-los, como moldá-los.
Assim que finalizamos, voltamos à água para lavar as mãos. Olho
para trás e vejo o modo como nossas pegadas se mesclam, formando
uma única trilha.
— O que foi? — pergunta ela ao me ver olhando para trás, notando alguma coisa em minha expressão.
Como posso explicar? A única maneira que conheço é dizendo:
— Obrigado.
Ela olha para mim como se nunca tivesse ouvido tal palavra.
— Pelo quê? — pergunta.
— Por isto — respondo. — Por tudo isso.
Esta fuga. A água. As ondas. Ela. Parece que estamos além do tempo, embora tal lugar não exista.
Ainda há uma parte dela que está esperando por uma reviravolta,
o momento em que todo esse prazer vai se desdobrar em dor.
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— Está tudo bem — digo. — Tudo bem estar feliz.
As lágrimas enchem os olhos dela. Eu a tomo nos braços. É a coisa
errada a se fazer. Mas é a coisa certa a se fazer. Preciso ouvir minhas
próprias palavras. A felicidade muito raramente faz parte do meu vocabulário porque, para mim, é tão efêmera.
— Estou feliz — diz ela. — Estou, de verdade.
Justin estaria rindo dela. Justin a estaria empurrando para a areia,
para fazer o que quisesse fazer. Justin nunca teria vindo aqui.
Estou cansado de não sentir. Cansado de não me conectar. Quero
estar aqui com ela. Quero ser o cara que vai corresponder às expectativas dela, pelo menos no tempo que me foi concedido.
O mar cria a própria música; o vento faz sua dança. Ficamos no
mesmo lugar. No início estamos nos apoiando um no outro, mas depois começa a parecer que estamos nos agarrando a algo maior do que
isso. Mais grandioso.
— O que está acontecendo? — pergunta Rhiannon.
— Shhh — respondo. — Não faça perguntas.
Ela me beija. Há muitos anos não beijo ninguém. Não tenho me
permitido beijar ninguém há anos. Os lábios dela são macios como pétalas de flores, mas com uma intensidade oculta. Sem pressa, deixo cada
momento se transformar no seguinte. Sinto a pele dela, a respiração.
Provo a condensação de nosso contato, detenho-me no calor dele. Os
olhos dela estão fechados, e os meus, abertos. Quero me lembrar disso
como algo além de uma sensação isolada. Quero me lembrar de tudo.
Não fazemos nada além de nos beijar. Não fazemos nada aquém
de nos beijar. Às vezes ela se movimenta para fazer mais, porém não
preciso disso. Passo a mão pelos seus ombros enquanto ela acaricia
minhas costas. Beijo seu pescoço. Ela me beija atrás da orelha. Nas
vezes em que paramos, sorrimos um para o outro. Descrença tola,
crença tola. Ela devia estar na aula de inglês. Eu, na de biologia. Não
devíamos estar tão próximos do mar hoje. Desafiamos o dia tal como
ele foi preparado para nós.
Caminhamos de mãos dadas pela praia enquanto o sol mergulha
no céu. Não estou pensando no passado. Não estou pensando no fu19
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turo. Estou cheio de gratidão pelo sol, pela água, pelo modo como
meus pés afundam na areia, pela sensação da minha mão ao segurar a
dela.
— A gente devia fazer isso todas as segundas — diz ela. — E terças. E quartas. E quintas. E sextas.
— Assim iríamos enjoar — respondo. — É melhor fazer só uma vez.
— Nunca mais? — Ela não gosta do modo como isso soa.
— Bem, nunca diga nunca.
— Eu nunca diria nunca — retruca ela.
Agora há mais algumas pessoas na praia, principalmente homens
e mulheres idosos dando uma caminhada vespertina. Eles acenam
para nós quando passamos e algumas vezes dizem “olá”. Retribuímos
o aceno e respondemos aos “olás”. Ninguém pergunta por que estamos aqui. Ninguém pergunta nada. Somos apenas parte do momento,
como todo o restante.
O sol se põe mais além. A temperatura cai juntamente a ele.
Rhiannon estremece, então solto a mão dela e a abraço. Ela sugere
voltarmos para o carro e pegarmos o “cobertor da pegação” no porta-malas. Nós o encontramos ali, soterrado sob garrafas vazias de cerveja, cabos de bateria torcidos e mais lixos do outro cara. Fico imaginando quantas vezes Rhiannon e Justin usaram o cobertor de namorar
com aquela finalidade, mas não tento acessar as lembranças. Em vez
disso, levo o cobertor para a praia e estico para nós dois. Deito e olho
para o céu, então Rhiannon deita perto de mim e faz o mesmo. Fitamos as nuvens, próximos o suficiente para sentir o hálito um do outro,
absorvendo tudo.
— Esse deve ser um dos melhores dias da minha vida — diz
Rhiannon.
Sem virar a cabeça, encontro a mão dela com a minha.
— Me fale sobre os outros dias como este — peço.
— Não sei...
— Só um. O primeiro que vier à cabeça.
Rhiannon pensa por um segundo. Então balança a cabeça.
— É besteira.
20

Todo_Dia.indd 20

10-Jul-13 2:13:48 PM

— Me conta.
Ela se vira para mim e leva a mão ao meu peito. Traça círculos
preguiçosos ali.
— Por alguma razão, a primeira coisa que me vem à mente é um
desfile de mãe e filha. Promete não rir?
Prometo.
Ela me observa. Certifica-se de que estou sendo sincero.
Prossegue.
— Foi no quarto ano, mais ou menos. A Renwick’s estava arrecadando fundos para as vítimas dos furacões, e pediram voluntários em nossa
turma. Não perguntei à minha mãe nem nada assim. Apenas assinei. E
quando dei a notícia em casa, bem, você sabe como mamãe é. Entrou
em pânico. Já é difícil fazer com que vá ao supermercado, imagina um
desfile, na frente de estranhos?! Parecia que tinha pedido a ela para posar para a Playboy. Meu Deus, isso sim é uma ideia assustadora.
Agora a mão dela estava apoiada em meu peito. Ela desviou os
olhos para o céu.
— Mas a questão é: ela não disse que não. Acho que só agora percebo pelo que a fiz passar. Ela não me obrigou a ir até a professora
para tirar meu nome. Não. Quando chegou o dia, fomos de carro até a
Renwick’s, e em seguida para onde nos disseram para ir. Pensei que
nos dariam roupas combinando, mas não era assim. Apenas nos disseram que podíamos vestir o que quiséssemos da loja. E lá estávamos
nós, experimentando todas aquelas coisas. Fui até os vestidos, claro. Na
época, eu era bem mais menininha. Acabei com um vestido azul-claro,
com babados por toda parte. Achei que era tão sofisticado...
— Tenho certeza de que tinha muita classe — completo.
Ela me dá um tapa.
— Cala a boca. Me deixa terminar a história.
Seguro a mão dela junto ao meu peito. Inclino-me e lhe dou um
beijo breve.
— Vá em frente — digo.
Estou adorando. As pessoas nunca me contam as histórias delas.
Normalmente, tenho que imaginá-las sozinho. Porque eu sei que, se
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as pessoas me contam histórias, elas esperam que sejam lembradas.
E não posso garantir isso. Não há meio de saber se as histórias ficam
depois que vou embora. E o quão horrível deve ser confiar em alguém e ver a confiança desaparecer? Não quero ser responsável por
isso.
Mas com Rhiannon não posso resistir.
Ela continua:
— Então, eu estava usando o vestido de formatura dos meus sonhos. E aí era a vez da mamãe. Ela me surpreendeu porque foi atrás
dos vestidos também. Nunca a vi vestida daquele jeito antes. E acho
que essa foi a melhor parte para mim: a Cinderela não era eu. Era ela.
“Depois de escolhermos as roupas, eles nos maquiaram e tudo o
mais. Pensei que mamãe fosse surtar, mas ela estava gostando de verdade. Eles não fizeram muita coisa nela, só deram um pouco mais de
cor. E isso foi tudo de que ela precisou. Estava bonita. Sei que é difícil
acreditar, conhecendo-a agora. Mas naquele dia, parecia uma estrela
de cinema. Todas as outras mães a estavam elogiando. E na hora do
desfile de verdade, andamos pela passarela e as pessoas aplaudiram.
Minha mãe e eu estávamos sorrindo, e era real, sabe?
“Não podíamos ficar com os vestidos nem nada assim. Mas me
lembro que, na volta para casa, minha mãe ficava repetindo como eu
estava linda. Quando chegamos, papai olhou para nós como se fôssemos aliens, mas o mais legal é que ele decidiu entrar na brincadeira.
Em vez de agir de maneira estranha, ficou chamando a gente de supermodelos e pediu para desfilarmos na sala para ele, o que nós fizemos. Estávamos rindo tanto. E foi isso. O dia terminou. Não tenho
certeza se mamãe usou maquiagem desde então. E não é como se eu
tivesse me tornado uma supermodelo. Mas aquele dia me lembra do
dia de hoje. Porque foi uma quebra na rotina, não foi?”
— Parece que sim — digo a ela.
— Não posso acreditar que acabei de te contar isso.
— Por quê?
— Porque... não sei. Simplesmente parece tão bobo.
— Não, parece um dia bom.
22
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— E quanto a você? — pergunta ela.
— Nunca estive num desfile de mãe e filha — brinco. Embora,
para falar a verdade, tenha estado em alguns.
Ela me dá um tapa de leve no ombro.
— Não. Me conta sobre um dia como este.
Acesso Justin e descubro que ele mudou de cidade quando tinha
12 anos. Então posso contar qualquer coisa antes disso, porque Rhiannon não vai ter estado lá. Eu poderia tentar encontrar uma das lembranças de Justin para compartilhar, mas não quero fazer isso. Quero
dar a Rhiannon uma coisa minha.
— Teve um dia, quando eu tinha 11 anos. — Tento me lembrar do
nome do garoto em cujo corpo eu estava, mas não consigo. — Eu estava brincando de esconde-esconde com meus amigos. Quero dizer,
era um tipo violento de esconde-esconde, com empurrões. Estávamos
no bosque e, por alguma razão, decidi que tinha que subir numa árvore. Acho que nunca tinha subido antes. Mas achei uma com alguns
galhos baixos, e simplesmente comecei a subir. Cada vez mais alto.
Era tão natural quanto andar. Na minha lembrança, aquela árvore tinha centenas de metros de altura. Milhares. Em algum momento,
atravessei a copa da árvore. Ainda estava subindo, mas não havia outras árvores por perto. Eu estava sozinho, agarrado ao tronco, bem
longe do chão.
Ainda consigo ter flashes dela. Da altura dela. Da cidade abaixo
de mim.
— Foi mágico — digo. — Não existe outra palavra para descrever.
Eu podia ouvir meus amigos gritando conforme eram pegos, conforme a brincadeira ia chegando ao fim. Mas eu estava num lugar completamente diferente. Estava vendo o mundo de cima; o que é uma
coisa extraordinária quando acontece pela primeira vez. Eu nunca
havia viajado de avião. Nem tenho certeza se já havia estado em um
edifício alto. Então lá estava eu, suspenso acima de tudo que eu conhecia. Eu tornara aquele lugar especial, e tinha chegado lá totalmente por conta própria. Ninguém havia dado aquilo para mim. Ninguém
havia me dito para fazer aquilo. Eu subi, subi, subi, e aquela foi minha
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recompensa. Observar o mundo de cima, e ficar a sós comigo mesmo.
Aquilo, descobri, era do que eu precisava.
Rhiannon se inclina para mim.
— Incrível — murmura.
— É mesmo.
— E foi em Minnesota?
Para falar a verdade, foi na Carolina do Norte. Mas acesso Justin e
descubro que, sim, para ele teria sido em Minnesota. Então assinto.
— Você quer ouvir sobre outro dia como este? — pergunta Rhiannon, aninhando-se em mim.
Ajeito o braço para que nós dois fiquemos confortáveis.
— Claro.
— Nosso segundo encontro.
Mas este é só o primeiro, penso. Pateticamente.
— Sério? — pergunto.
— Lembra?
Verifico se Justin se lembra do segundo encontro deles. Ele não se
lembra.
— Na festa do Dack? — recorda ela.
Nada ainda.
— Isso... — arrisco.
— Não sei... Talvez não conte como um encontro. Mas foi a segunda vez que a gente ficou. E, não sei, você foi tão... fofo com aquela
história toda. Não fique bravo, está bem?
Fico imaginando onde essa história vai dar.
— Sério, nada pode me deixar bravo neste instante — digo. E até
faço uma cruz sobre o coração para provar.
Ela sorri.
— Então tá. Bem, ultimamente... é como se você sempre estivesse
com pressa. É como se a gente transasse, mas não tivesse... intimidade.
E não me importo. Quero dizer, é engraçado. Mas de vez em quando é
bom ter alguma coisa assim. E na festa do Dack... foi como hoje. Como
se você tivesse todo o tempo do mundo, e quisesse que a gente tivesse
esse tempo juntos. Eu adorei. Era quando você realmente olhava para
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mim. Era como... bem, era como se você tivesse subido naquela árvore
e me encontrado lá em cima. E tivéssemos vivido isso juntos. Embora
estivéssemos no quintal de outra pessoa. Em determinado momento...
você se lembra? Você me pediu para me afastar um pouco e ficar sob a
luz da lua. “Sua pele brilha assim”, foi o que você disse. E eu me senti
assim. Brilhando. Porque você estava me observando, assim como a lua.
Será que ela percebe que, nesse momento, está iluminada pelo
tom laranja quente que se toma o horizonte, quando o não-é-mais-dia
se transforma em não-é-noite-ainda? Inclino-me e me transformo em
sombra. Eu a beijo uma vez, então nos aconchegamos um no outro,
fechamos os olhos, cochilamos. Enquanto cochilamos, sinto uma coisa
que nunca senti. Uma proximidade que não é apenas física. Uma conexão que desafia o fato de que acabamos de nos conhecer. Um sentimento que só pode vir da mais eufórica das sensações: a de pertencer a alguém.

Que história é essa sobre o instante em que você se apaixona? Como
uma medida tão pequena de tempo pode conter algo tão grande? De
repente, percebo por que as pessoas acreditam em déjà vu, por que
acreditam em vidas passadas; porque não há meio de fazer com que os
anos que passei na Terra sejam capazes de resumir o que estou sentindo.
O momento em que você se apaixona parece carregar séculos, gerações
atrás de si — tudo isso se reorganizando para que essa interseção precisa
e incomum possa acontecer. Em seu coração, em seus ossos, por mais
bobo que saiba que é, você sente que tudo levou a isso, que todas as
flechas secretas estavam apontando para este lugar, que o universo e o
próprio tempo construíram isso muito tempo atrás, e agora você acaba
de perceber que chegou ao local onde sempre deveria ter estado.

Acordamos uma hora depois com o som do telefone dela.
Mantenho os olhos fechados. Ouço-a resmungar. Ouço-a dizer
para a mãe que vai chegar daqui a pouco.
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A água tornou-se negra, e o céu, azul-escuro. O frio no ar nos aflige enquanto recolhemos o cobertor e deixamos um novo conjunto de
pegadas.
Ela me diz aonde ir, eu dirijo. Ela fala, eu escuto. Cantamos mais
um pouco. Então ela se inclina no meu ombro e deixo que fique ali e
durma mais um pouco, sonhe mais um pouco.
Estou tentando não pensar no que vai acontecer depois.
Tentando não pensar em finais.
Nunca vejo as pessoas enquanto dormem. Não desse jeito. Ela é o
oposto de quando a vi pela primeira vez. Sua vulnerabilidade está
exposta, mas ela está segura em seu interior. Observo o peito dela
subir e descer, se agitar e sossegar. Só a acordo quando preciso que me
diga aonde ir.
Nos últimos dez minutos, ela fala sobre o que vamos fazer no dia
seguinte. Acho difícil responder.
— Mesmo que a gente não possa fazer isso, posso te ver na hora
do almoço? — pergunta.
Faço que sim com a cabeça.
— E talvez a gente possa fazer alguma coisa depois da escola, não
é?
— Acho que sim. Quero dizer, não tenho certeza do que mais vai
rolar. Minha cabeça não está nisso agora.
Isso faz sentido para ela.
— Está bem. Amanhã é amanhã. Vamos terminar o dia de hoje
numa boa.
Assim que chegamos à cidade, consigo acessar as coordenadas
para a casa dela sem ter que perguntar. Mas quero me perder, de qualquer forma. Prolongar isso. Escapar disso.
— Chegamos — diz Rhiannon quando nos aproximamos da entrada da garagem.
Paro o carro. Destravo as portas.
Ela se inclina e me beija. Meus sentidos se animam com o gosto,
com o cheiro, com a sensação e o som da respiração dela, com a visão
do corpo dela se afastando do meu.
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— É assim que o dia termina numa boa — diz. E, antes que eu
possa fazer algum comentário, ela já saiu do carro e se foi.
Nem tenho chance de dizer adeus.

Imagino, corretamente, que os pais de Justin já se acostumaram ao
fato de ele nunca estar por perto e sempre perder o jantar. Tentam
gritar com ele, mas dá para ver que ninguém se importa mais, e quando Justin irrompe para seu quarto, é apenas mais uma reprise de um
programa antigo.
Eu devia fazer o dever de casa de Justin — sou bastante cuidadoso
com esse tipo de coisa, quando sou capaz —, mas minha mente continua divagando para Rhiannon. Imaginando-a em casa. Imaginando-a
flutuando por causa da graça do dia. Imaginando-a acreditando que as
coisas estão diferentes, e que por alguma razão, Justin mudou.
Eu não deveria ter feito isso. Sei que não deveria. Mesmo quando
parecia que o universo estava me dizendo para fazê-lo.
Sofro com isso durante horas. Não tenho como retirar o que fiz.
Não posso acabar com isso.

Uma vez me apaixonei, ou, pelo menos até hoje, pensei que tivesse
me apaixonado. O nome dele era Brennan, e parecia tão real, mesmo
que só tivesse havido contato verbal. Palavras sinceras, intensas. E eu
estupidamente me permiti pensar num futuro possível com ele. Mas
não havia futuro. Tentei coordenar isso, mas não consegui.
Foi fácil, comparado a isso. Uma coisa é se apaixonar. Outra é sentir
alguém se apaixonando por você, e sentir-se responsável por esse amor.
Não há meios de ficar neste corpo. Se eu não dormir, a mudança
vai acontecer de qualquer forma. Eu costumava pensar que, se ficasse
acordado a noite inteira, permaneceria onde estava. Em vez disso, eu
era arrancado do corpo no qual me encontrava. E ser arrancado é exatamente como o que você imagina que é ser arrancado de um corpo,
com todos os nervos sentindo a dor da separação, e a dor de ser colo27
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cado em outra pessoa. A partir daí, passei a dormir todas as noites.
Não adiantava lutar.

Percebo que preciso ligar para ela. O número está bem ali no telefone.
Não posso deixá-la pensar que amanhã vai ser como hoje.
— Oi! — atende ela.
— Oi — digo.
— Mais uma vez, obrigada pelo dia de hoje.
— Tá bem.
Não quero fazer isso. Não quero estragar tudo. Mas tenho que
fazer, não tenho?
Continuo:
— O que tem hoje?
— Você vai me dizer que não podemos matar aula todos os dias?
Não é o tipo de coisa que você diz.
Não é o tipo de coisa que eu digo.
— É — respondo. — Mas, sabe, não quero que você pense que
todos os dias vão ser como hoje. Porque não vão, tá? Não podem ser.
Silêncio. Ela sabe que tem alguma coisa errada.
— Eu sei — diz, cautelosa. — Mas talvez as coisas ainda possam
ser melhores. Sei que podem.
— Não sei — digo. — Era só isso que eu queria dizer. Não sei.
Hoje o dia foi uma coisa, mas não foi, tipo, tudo.
— Sei disso.
— Então tá.
— Então tá.
Suspiro.
Sempre há uma chance de que, de alguma forma, eu tenha dado
uma lição no Justin. Sempre há uma chance de a vida dele mudar
realmente, de que ele mude. Mas não dá para saber. É raro voltar a ver
um corpo depois que o deixei. E, mesmo assim, costuma ser depois de
meses ou anos. Se eu reconhecê-lo.
Quero que Justin seja melhor para ela. Mas não posso criar
expectativas.
28
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— É isso — digo. Parece algo que Justin diria.
— Bem, vejo você amanhã.
— Aham.
— Mais uma vez, obrigada pelo dia de hoje. Mesmo que a gente
arrume algum problema por conta disso, valeu a pena.
— Valeu.
— Eu te amo — diz ela.
Quero dizer isso. Quero dizer Eu também te amo. Agora, neste
exato instante, todas as partes de mim querem dizer isso. Mas só vai
durar por mais algumas horas.
— Durma bem — respondo. Então desligo.

Tem um caderno na escrivaninha dele.
Lembre-se de que você ama Rhiannon, escrevo com a letra do
Justin.
Duvido que ele vá se lembrar de ter escrito.

Vou até o computador. Abro minha conta de e-mail, então digito o
nome dela, o número do telefone, o e-mail, além do e-mail e da senha
do Justin. Escrevo sobre o dia de hoje. E envio para mim mesmo.
Assim que termino, apago o histórico.

É difícil para mim.
Acostumei-me a ser o que sou, e ao modo como minha vida
funciona.
Nunca quero ficar. Estou sempre pronto para partir.
Mas não hoje à noite.
Hoje à noite sou atormentado pelo fato de que amanhã é ele
quem estará aqui, não eu.
Quero ficar.
Rezo para ficar.
Fecho os olhos e desejo ficar.
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