


O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura  

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes 

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida.



Para Suzy Gonzales
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Um dia depois de Meg morrer, eu recebi esta mensagem:

Sinto informar que precisei dar fim à minha própria vida. Estou 

adiando esta decisão há muito tempo, e ela é minha e de mais 

ninguém. Sei que isso lhe causará sofrimento, e lamento que seja 

assim, mas saiba que eu precisava acabar com a minha dor. Não 

tem nada a ver com você, mas tudo a ver comigo. Não é culpa sua.

Meg

Ela enviou o e-mail para os pais e para mim. A polícia de Tacoma também 
o recebeu, junto com outra mensagem que os informava em que motel e em 
que quarto ela estava, que veneno tinha ingerido e pedia que seu corpo fosse 
manuseado com cuidado. No travesseiro do quarto, havia outro bilhete – 
instruindo a arrumadeira a chamar a polícia e não tocar no corpo –, além de 
uma gorjeta de 50 dólares.

Ela programou o horário de envio dos e-mails, assim, quando nós os 
recebêssemos, já estaria morta havia bastante tempo.

É claro que eu não sabia de nada. Então, quando li o e-mail de minha 
amiga pela primeira vez na biblioteca pública da nossa cidade, achei que 
fosse algum tipo de brincadeira. Ou um golpe. Liguei para Meg. Como ela 
não atendeu, telefonei para os pais dela.

– Vocês receberam o e-mail de Meg?
– Que e-mail?
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Primeiro tem as cerimônias em memória de Meg. Depois as vigílias. Mais 
tarde, os círculos de oração. Não é fácil saber o que fazer em cada um deles. 
Nas vigílias, você segura velas, mas às vezes também faz isso nos círculos 
de oração. Nas cerimônias, as pessoas conversam, mas o que há para dizer?

Já é ruim o bastante que ela tenha morrido. Por escolha própria. Mas, só 
por me sujeitar a tudo isso, eu teria sido capaz de matá-la.

– Cody, você está pronta? – pergunta Tricia.
É uma quinta-feira, fim de tarde, e estamos indo para a quinta missa do 

mês. Desta vez, é uma vigília à luz de velas. Acho.
Saio do quarto. Minha mãe está fechando o zíper do traje que comprou 

de segunda mão após a morte de Meg. Ela o vem usando como traje de luto, 
mas tenho certeza que, depois que tudo isto passar, ele vai ser promovido 
a vestido de festa. Ela fica muito bonita com ele. Como no caso de muita 
gente na cidade, o luto lhe cai bem.

– Por que ainda não está pronta? – questiona ela.
– Todas as minhas roupas boas estão sujas.
– Que roupas boas?
– Está bem, todas as minhas roupas vagamente fúnebres estão sujas.
– Como se você ligasse para isso.
Nós nos encaramos, emburradas. Quando eu tinha 8 anos, Tricia anun-

ciou que eu já era velha o suficiente para lavar minhas próprias roupas. Eu 
odeio lavar roupa. Você já deve ter imaginado o resultado.

– Não sei por que precisamos ir a outro evento.
– Porque a cidade precisa digerir o que aconteceu.
– A cidade precisa mesmo é de mais um drama para se distrair.
A nossa cidade tem 15.074 habitantes, de acordo com a placa desbotada 

da autoestrada. “Quinze mil e setenta e três”, corrigiu Meg quando conse-



9

guiu fugir para uma faculdade em Tacoma após receber uma bolsa integral 
no outono passado. “Quinze mil e setenta e dois depois que você vier para 
Seattle e nós formos morar juntas.”

Continua em 15.073 agora, e desconfio que vá ficar assim até alguém 
nascer ou morrer. A maioria das pessoas não sai daqui. Mesmo quando 
Tammy Henthoff e Matt Parner largaram o marido e a esposa para fugirem 
juntos – a fofoca mais quente por aqui antes de Meg –, eles foram morar em 
um trailer nos arredores da cidade.

– Preciso mesmo ir?
Não sei por que me dou o trabalho de perguntar. Tricia é minha mãe, 

mas não tem esse tipo de autoridade. Sei que preciso ir e sei por quê. Por 
Joe e Sue.

Eles são os pais de Meg. Ou eram. Ainda me confundo com os tempos 
verbais. Você deixa de ser pai de alguém quando a pessoa morre? Quando 
ela escolhe morrer?

Joe e Sue estão arrasados, suas olheiras tão fundas que não vejo como 
poderão desaparecer um dia. E é por eles que coloco meu vestido menos 
fedorento e me preparo para cantar. De novo.

Preciosa graça. Que um dia me irritou.
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Já escrevi uns dez elogios fúnebres para Meg, imaginando todas as coi-
sas que poderia dizer a respeito dela. Como quando nos conhecemos na 
primeira semana do jardim de infância e ela fez um desenho de nós duas, 
com nossos nomes e mais algumas palavras que eu não entendi, pois, ao 
contrário de Meg, ainda não sabia ler nem escrever. “Está escrito ‘melhores 
amigas’”, explicou ela. E, como todas as coisas que Meg queria ou previa, 
isso se tornou realidade. Poderia dizer que ainda tenho esse desenho. Que o 
guardo em uma caixinha de metal que contém todas as minhas coisas mais 
importantes e que ele está vincado por conta da idade e de tanto ser visto.

Ou poderia falar que Meg sabia coisas sobre as pessoas que elas próprias 
talvez não soubessem. Como, por exemplo, a quantidade exata de espirros 
que você dá de uma só vez; parece que existe um padrão para cada um. O 
meu era três. Scottie e Sue, quatro. Joe, dois. O de Meg era cinco. Ela tam-
bém se lembrava do que você estava vestindo em cada ocasião especial, em 
cada Halloween. Era tipo o arquivo da minha história. E a criadora dela 
também, já que passei quase todos os meus dias de Halloween com Meg, 
geralmente vestindo alguma fantasia que ela havia criado.

Ou talvez pudesse falar da obsessão de Meg por canções sobre vaga-lu-
mes. Começou no nono ano, quando ela comprou um single em vinil de 
uma banda chamada Heavens to Betsy. Ela me arrastou para o seu quarto e 
me colocou para ouvir o disco riscado naquela vitrola antiga que comprara 
por 1 dólar em um bazar de igreja e consertara sozinha, com a ajuda de 
alguns vídeos instrutivos do YouTube. And you will never know how it feels 
to light up the sky. You will never know how it feels to be a firefly. Nós nunca 
saberemos qual é a sensação de iluminar o céu como um vaga-lume... A voz 
de Corin Tucker era ao mesmo tempo forte e vulnerável, de um jeito que 
parecia quase sobre-humano.
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Depois de descobrir a Heavens to Betsy, Meg tomou para si a missão de 
encontrar todas as canções boas sobre vaga-lumes. No melhor estilo Meg, 
em poucas semanas ela já havia reunido uma lista gigantesca. “Você por 
acaso já viu um vaga-lume?”, perguntei.

Eu sabia que não. Como eu, Meg nunca tinha ido para nenhum lugar a 
leste das Montanhas Rochosas. “Ainda tenho tempo”, afirmou ela, abrindo 
os braços, como se quisesse demonstrar quanta vida havia lá fora, à sua 
espera.

• • •

Joe e Sue pediram que eu falasse na primeira cerimônia, a maior de todas, 
que deveria ter sido realizada na igreja católica que os Garcias frequentavam 
havia anos. Porém, o padre Grady, embora fosse amigo da família, era um 
homem que seguia as regras. Ele disse ao pai e à mãe de Meg que sua filha 
havia cometido um pecado mortal, portanto sua alma não seria aceita no 
céu e que seu corpo teria que ir para um cemitério que não fosse católico.

A última parte era ainda um pouco mais complicada. A polícia demorou 
um bom tempo para liberar o corpo. Aparentemente, o veneno que ela havia 
usado era raro. Ninguém que conhecesse Meg se surpreendeu com esse dado. 
Ela nunca usava roupas de marca, sempre escutava bandas das quais ninguém 
tinha ouvido falar. É claro que encontrara algum veneno obscuro para ingerir.

O caixão sobre o qual todos choraram naquela primeira cerimônia es-
tava vazio e não houve enterro. Entreouvi Xavier, o tio de Meg, dizer à na-
morada que talvez fosse melhor que nunca houvesse. Ninguém sabia o que 
escrever na lápide. “Tudo acaba parecendo uma censura”, ponderou ele.

Tentei escrever um elogio fúnebre para aquela missa. Juro. Cheguei a 
pegar o CD de canções sobre vaga-lumes que Meg gravara para me inspirar. 
A terceira era “Fireflies”, dos Bishop Allen. Acho que nunca tinha prestado 
atenção na letra, porque, quando a ouvi de verdade, foi como se tivesse 
recebido um tapa do além: It says you can still forgive her. And she will 
forgive you back.

Mas não sei se ainda posso perdoá-la.
E não sei se ela me perdoou também.
Falei para Joe e Sue que sentia muito, mas que não podia fazer um elogio 

fúnebre, pois não conseguia pensar em nada para dizer.
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Foi a primeira vez que menti para eles.

• • •

A cerimônia de hoje é no Rotary Club, então não é um evento religioso ofi-
cial, embora o orador seja uma espécie de reverendo. Não sei de onde eles 
saem, todos esses oradores que nem conheciam Meg direito. Ao final, Sue 
me convida para outra recepção em sua casa.

Eu costumava passar tanto tempo na casa de Meg que conseguia adivi-
nhar o humor de Sue pelo cheiro que sentia ao atravessar a porta. Manteiga 
significava que ela estava fazendo bolo, logo estava melancólica e precisava 
se animar. Um cheiro picante significava que ela estava feliz, preparando 
comida mexicana para Joe, embora fizesse mal ao estômago dela. Se fossem 
pipocas, ela estaria na cama, com as luzes apagadas, sem cozinhar nada, e 
Meg e Scottie tinham que se virar sozinhos, portanto haveria um rodízio 
de tira-gostos de micro-ondas. Nesses dias, enquanto subia para cuidar de 
Sue, Joe comentava, em tom de brincadeira, que nós, crianças, tínhamos 
sorte de poder comer aquele monte de porcarias. A gente fingia que con-
cordava, mas, depois do segundo ou terceiro enroladinho de salsicha, nor-
malmente minha vontade era de vomitar.

Conheço tão bem os Garcias que, quando telefonei para eles naquela 
manhã após receber o e-mail de Meg, eu sabia que, embora fossem onze 
da manhã de um sábado, Sue ainda estaria na cama, mas não dormindo. 
Ela dizia que nunca conseguiu reaprender a dormir até tarde depois que 
os filhos pararam de acordar cedo. E Joe já teria feito o café e aberto o jor-
nal sobre a mesa da cozinha. Scottie estaria vendo desenhos animados. A 
rotina era uma das muitas coisas que eu adorava na casa de Meg. Era tão 
diferente da minha, onde o mais cedo que Tricia costumava acordar era 
ao meio-dia. Mas em certas ocasiões você poderia encontrá-la preparando 
café da manhã. Em outras, poderia nem estar em casa.

No entanto, agora existe outro tipo de rotina na casa dos Garcias, bem 
menos convidativa. Mesmo assim, quando Sue me convida para ir até lá, eu 
vou, por mais que preferisse recusar o convite.

• • •
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O grupo de carros parado em frente à casa é menor do que costumava 
ser nos primeiros dias, quando toda a cidade vinha fazer visitas de con-
dolências com um pirex nas mãos. Era um pouco difícil de aturar todas 
aquelas travessas de comida acompanhadas de “sinto muito pela sua perda”, 
pois, em outras partes da cidade, a fofoca corria solta. “Não me surpreende. 
Aquela garota sempre foi muito maluca”, eu escutara sussurrarem no su-
permercado. Meg e eu sabíamos que algumas pessoas diziam coisas desse 
tipo a respeito dela – em nossa cidade, ela era como uma rosa brotando no 
deserto; confundia os outros –, mas, agora, esses comentários já não pare-
ciam motivo de orgulho.

E Meg não era o único alvo. No bar de Tricia, eu ouvi duas moradoras 
da cidade soltarem farpas sobre Sue. “Eu saberia se minha filha estivesse 
pensando em se matar”, afirmou a mãe de Carrie Tarkington, que tinha 
ido para a cama com metade da escola. Eu estava prestes a perguntar se 
ela sabia disso, já que era tão onisciente. Mas então sua amiga acrescentou: 
“Sue? Você só pode estar de brincadeira! Aquela mulher parece que está no 
mundo da lua; e isso nos melhores dias.” E eu fiquei pasma com a crueldade 
delas. “Como vocês se sentiriam se tivessem acabado de perder uma filha, 
suas vacas?”, explodi. Tricia teve que me levar para casa.

Depois da cerimônia de hoje, Tricia me deixa na casa dos Garcias, pois 
precisa trabalhar. Eu entro sem bater. Joe e Sue me abraçam forte por um 
instante a mais do que seria confortável. Sei que minha presença deve ser-
vir um pouco de consolo para eles, mas, pelo olhar de Sue, dá para ima-
ginar as perguntas que lhe passam pela cabeça, e sei que todas podem ser 
resumidas a uma só: Você sabia?

Não sei o que seria pior. Se eu tivesse sabido e não contado a eles. Ou 
a verdade, que é a seguinte: embora Meg fosse minha melhor amiga e eu 
tivesse lhe contado tudo o que havia para contar a meu respeito, supondo 
que ela tivesse feito o mesmo, eu não sabia. Não fazia a menor ideia.

Estou adiando esta decisão há muito tempo, ela escreveu em sua men-
sagem. Há muito tempo? Quanto? Semanas? Meses? Anos? Eu conhecia 
Meg desde o jardim de infância. Éramos melhores amigas, quase irmãs. Por  
quanto tempo ela adiou a decisão sem me contar? E o mais importante:  
por que ela não me contou?

• • •
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Depois de ficarmos sentados por dez minutos em um silêncio triste e res-
peitoso, Scottie, o irmão de 10 anos de Meg, se aproxima de mim com o 
cachorro deles – ou melhor, só dele agora –, Samson, em uma coleira.

– Vamos passear? – pergunta ele, tanto para mim quanto para Samson.
Faço que sim com a cabeça e me levanto. Scottie parece ser o único que 

ainda guarda alguma semelhança com quem era antes, talvez por ser mais 
jovem – embora não seja tão novo assim e ele e Meg fossem muito próxi-
mos. Quando Sue tinha crises de humor e sumia, e Joe também desaparecia 
para cuidar dela, era Meg quem cuidava de Scottie.

Estamos no fim de abril, mas os pais dele não nos alertam sobre o mau 
tempo. O vento está forte e gelado. Andamos até o descampado em que 
todo mundo deixa os cães fazerem cocô, e Scottie solta Samson. Ele sai 
correndo, eufórico, feliz em sua ignorância canina.

– Como você está, Runtmeyer?
Eu me sinto falsa usando o seu velho apelido para implicar com ele, e 

já sei como Scottie está. Mas, sem Meg por perto para fazer o papel de 
mãe, e Sue e Joe perdidos em sua própria dor, alguém precisa pelo menos 
perguntar.

– Já cheguei à sexta fase no Fiend Finder. Posso jogar quanto quiser 
agora.

– Essa é uma vantagem – comento, tapando a boca logo em seguida.
Meu humor negro não é para ser compartilhado com o mundo. Mas 

Scottie solta uma risada amarga, velha demais para a sua idade.
– É. Sei.
Ele para e observa Samson cheirar o traseiro de um collie.
No caminho de volta para casa, Samson puxa a coleira porque sabe que 

depois do passeio vem a comida.
– Sabe o que eu não entendo? – pergunta Scottie. 
Por achar que ainda estávamos falando de videogames, não estou prepa-

rada para o que ele diz em seguida:
– Por que ela não me mandou a mensagem também?
– Você tem e-mail? – indago, como se esse tivesse sido o motivo dela.
Ele revira os olhos.
– Tenho 10 anos, não 2. Tenho e-mail desde o terceiro ano. Meg me man-

dava coisas por e-mail o tempo todo.
– Ah. Bem, ela deve ter preferido poupar você.
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Por um instante, os olhos de Scottie me pareceram tão fundos quanto os 
de Sue e Joe.

– É, ela me poupou muito.

• • •

Quando retornamos, os convidados estão indo embora. Flagro Sue jogan-
do um gratinado de atum no lixo. Ela me olha com uma expressão de culpa. 
Me aproximo para lhe dar um abraço de despedida, mas ela me detém.

– Você pode ficar? – pergunta com sua voz suave, tão diferente da in-
quietude da filha. Meg, tão tagarela, podia levar qualquer um a fazer qual-
quer coisa a qualquer momento.

– Claro.
Ela gesticula para a sala. Joe está sentado no sofá, olhado para o nada;  

Samson está a seus pés, implorando pela tão esperada janta. Sob a luz mor-
tiça do crepúsculo, olho para Joe. Meg havia puxado ao pai: pele morena e 
traços mexicanos. Ele parece ter envelhecido mil anos desde o mês passado.

– Cody – fala Joe. Uma palavra. E é suficiente para me fazer chorar.
– Oi, Joe.
– Sue quer conversar com você; nós dois queremos.
Sinto o coração disparar, pois temo que eles enfim me perguntem se eu 

sabia de alguma coisa. Tive que responder algumas perguntas rápidas à 
polícia quando tudo aconteceu, mas eram mais sobre como Meg poderia 
ter arranjado o veneno. Eu não sabia nada sobre isso, apenas que, se Meg 
quisesse alguma coisa, ela geralmente encontrava uma maneira de obtê-la.

Depois que Meg morreu, pesquisei na internet sobre todos os indícios de 
um suicídio iminente. Meg não me deu nenhuma de suas coisas preferidas. 
Ela não falava sobre se matar. Quer dizer, dizia coisas como “Se a Sra. Dob-
son passar mais um teste, vou dar um tiro na minha cabeça”, mas isso conta?

Sue senta-se ao lado de Joe no sofá puído. Eles se entreolham por uma 
fração de segundo, como se isso doesse demais. Então se viram para mim.

– O período da Cascades termina mês que vem.
A Cascades é a prestigiosa faculdade particular para a qual Meg ganhou 

bolsa. O plano era que nós duas nos mudássemos para Seattle depois de 
terminarmos o ensino médio. Falávamos sobre isso desde o oitavo ano. Nós 
duas na Universidade de Washington, dividindo um quarto de dormitório 
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durante os primeiros dois anos, e então morando fora do campus pelo res-
tante do curso. Mas Meg conseguiu uma bolsa integral na Cascades, uma 
proposta muito melhor do que a UW tinha a oferecer. Quanto a mim, fui 
aceita na UW, mas sem nenhum tipo de bolsa. Tricia deixou bem claro que 
não iria me ajudar. “Finalmente consegui me livrar das minhas dívidas.” 
Assim, recusei minha admissão na UW e decidi ficar na cidade. Meu plano 
era cursar a faculdade comunitária durante dois anos e depois pedir trans-
ferência para Seattle, a fim de ficar perto de Meg.

Joe e Sue ficam sentados em silêncio. Eu observo Sue cutucar as unhas; as 
cutículas estão em frangalhos. Enfim, ela levanta a cabeça.

– A faculdade tem sido ótima; eles se ofereceram para juntar as coisas 
do quarto dela e enviar tudo para nós, mas não consigo suportar a ideia de 
pessoas estranhas mexendo nas coisas de Meg.

– Mas e os colegas de república dela?
Cascades era pequena e quase não tinha alojamentos. Meg mora – quer 

dizer, morava – fora do campus, em uma casa que dividia com outros alunos.
– Ao que parece, simplesmente trancaram o quarto dela e o deixaram do 

jeito que estava. O aluguel está pago até o final do período, mas agora eles 
precisam esvaziá-lo e trazer tudo... – A voz dela falha.

– Para casa – conclui Joe.
Demoro alguns instantes para entender o que eles querem, o que estão me 

pedindo. A princípio, fico aliviada, porque não preciso confessar que não sa-
bia o que Meg estava planejando fazer. Na única vez na vida em que ela havia 
precisado de mim, não fui capaz de ajudá-la. Mas, então, sinto o peso do 
que eles estão me pedindo; é como um tijolo acertando meu estômago. Isso 
não significa que não o farei. Vou fazer. É claro que sim.

– Vocês querem que eu arrume as coisas dela?
Eles concordam com a cabeça. Eu repito o gesto. É só o que posso fazer.
– Depois que terminarem as suas aulas, é claro – responde Sue.
Oficialmente, minhas aulas terminam mês que vem. Extraoficialmente, 

no dia em que recebi o e-mail de Meg. Passei a tirar as piores notas. Ou fui 
reprovada por faltas. A diferença entre as duas coisas não importa muito.

– E se você conseguir uma folga no trabalho – completa Joe.
Ele fala isso em um tom respeitoso, como se eu tivesse um trabalho 

importante. Eu faço faxina. Como todo mundo na cidade, as pessoas para 
quem trabalho sabem sobre Meg e foram todas muito simpáticas, me  
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dizendo que poderia me afastar o tempo que eu precisasse. Mas se tem algo 
de que não preciso é de horas vagas para pensar em Meg.

– Posso ir a qualquer momento. Amanhã mesmo, se quiserem.
– Ela não tinha muita coisa. Você pode levar o carro – comenta Joe.
Joe e Sue têm um carro só, então eles organizam a rotina como uma 

expedição da Nasa para que Sue possa deixar Joe no trabalho, levar Scottie 
para a escola, ir para o trabalho e depois pegar todo mundo no final do dia. 
Nos fins de semana é a mesma coisa, pois precisam fazer as compras e tudo 
o que não dá tempo para resolver nos dias úteis. Eu não tenho carro. Às 
vezes, muito de vez em quando, Tricia me deixa usar o dela.

– Por que não vou de ônibus? Ela não tem tanta coisa. Tinha.
Joe e Sue parecem aliviados.
– Nós vamos pagar a sua passagem. Você pode mandar qualquer caixa a 

mais pelo correio – diz Joe.
– E não precisa trazer tudo de volta. – Sue faz uma pausa. – Só as coisas 

mais importantes.
Eu aquiesço. Eles ficam tão agradecidos que eu preciso desviar o olhar. 

A viagem não é nada de mais: vai levar só três dias. Um dia para chegar lá, 
um dia para arrumar as coisas, um dia para voltar. O tipo de coisa que Meg 
teria se oferecido para fazer sem que precisassem pedir.
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Às vezes, leio algum artigo esperançoso sobre como Tacoma está tão eliti-
zada que chega a rivalizar com Seattle. Mas, quando meu ônibus chega ao 
meio do deserto, a impressão que tenho é de desespero, como se a cidade 
estivesse se esforçando demais e fracassando. Tipo algumas das amigas de 
Tricia no bar: mulheres de 50 anos que usam minissaia, salto plataforma e 
maquiagem, mas não estão enganando ninguém. Tiazona querendo parecer 
novinha, é como os caras da nossa cidade costumam se referir a elas.

Quando Meg foi embora, prometi que a visitaria todos os meses, mas 
acabei vindo só uma vez, em outubro passado. Comprei uma passagem 
para Tacoma e, ao chegar a Seattle, dei de cara com Meg à minha espera na 
rodoviária. A ideia dela era passear por Capitol Hill, jantar em um chinês 
baratinho em Chinatown e assistir ao show de uma banda em Belltown, de 
um pessoal que ela conhecia – tudo o que costumávamos falar que iríamos 
fazer quando fôssemos morar juntas ali. Meg estava empolgadíssima com o 
plano; eu não sabia se a intenção dela era me convencer a ir de vez para lá 
ou me oferecer um prêmio de consolação.

De todo modo, foi um fracasso. Na nossa cidade, o tempo estava lim-
po, mas ali chovia. Outro motivo para não me mudar para Seattle, disse a 
mim mesma. E nenhum dos lugares que visitamos – os brechós, as lojas de 
revistas em quadrinhos e os cafés – pareceram tão legais quanto eu tinha 
imaginado. Pelo menos foi o que eu disse a Meg. “Desculpe”, lamentou-se, 
não em um tom sarcástico, mas com sinceridade, como se o fato de Seattle 
ser decepcionante fosse sua culpa.

Mas eu estava mentindo. Seattle era maravilhosa. Mesmo com aquele 
clima horrível, eu teria adorado morar aqui. Por outro lado, tenho certeza 
que iria adorar morar em Nova York, no Taiti ou em milhares de outros 
lugares que não conhecia.
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Acabamos não assistindo ao show, pois falei que estava cansada e prefe-
ria não ir. Então, voltamos para a casa em que ela morava em Tacoma. Eu 
deveria ter ficado o dia seguinte quase inteiro, mas aleguei dor de garganta 
e peguei um ônibus de volta para casa logo cedo.

Meg me convidou outras vezes, mas eu sempre tinha desculpas: estava 
muito ocupada ou a passagem de ônibus era cara. As duas coisas eram ver-
dadeiras, embora não fossem toda a verdade.

• • •

Do centro da cidade, você tem que pegar dois ônibus para chegar ao peque-
no e bucólico campus da Cascades na zona portuária. Joe me instruiu a ir até 
o prédio da reitoria para apanhar alguns documentos e uma chave. Embora 
Meg morasse fora do campus, a universidade era responsável por todos os 
alojamentos estudantis. Quando explico quem sou, eles percebem imediata-
mente por que estou aqui. Sei disso por conta dos olhares que recebo. Odeio 
esse tipo de olhar, que passei a conhecer muito bem: falsa empatia.

– Sentimos muito pela sua perda – lamenta a senhora que me atende. 
Ela é gorda e usa o tipo de roupa folgada que a faz parecer mais gorda 
ainda. – Temos um grupo de apoio que faz sessões semanais para todos 
os afetados pela morte de Megan. Se quiser participar, haverá uma sessão 
em breve.

Megan? Ninguém a chamava assim, só os avós dela.
A mulher me entrega um folder informativo, uma xerox colorida com 

uma foto sorridente de Meg que nunca vi antes. Está escrito Apoio à Vida 
na parte de cima, com corações no lugar dos pingos dos “is”.

– Vai ser na segunda à tarde.
– Infelizmente, já não estarei por aqui.
– Ah, que pena. – Ela faz uma pausa. – Tem sido uma experiência muito 

catártica para a comunidade aqui do campus. Estão todos muito chocados.
Chocado não é bem a palavra. Chocada eu fiquei quando enfim con-

venci Tricia a me contar quem era o meu pai, apenas para descobrir que, 
até os meus 9 anos, ele morava a menos de 30 quilômetros de nós. O que 
aconteceu com Meg é totalmente diferente; é como acordar uma manhã e 
descobrir que agora você está morando em Marte.

– Vou passar só esta noite aqui.
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– Ah, que pena – repete a mulher.
Ela me entrega um molho de chaves, me diz como chegar à casa, pede 

para eu telefonar se precisar de qualquer coisa e eu saio dali antes que ela 
me dê um cartão de condolências. Ou pior: um abraço.

Na casa em que Meg morava, bato à porta, mas ninguém atende, por-
tanto entro direto. O interior cheira a cerveja, pizza e maconha. Também 
tem o odor da amônia de uma caixinha de areia suja. Ouço bandas tocando 
Phish ou Widespread Panic, o tipo de música hippie ruim que faria Meg 
querer se matar. Então me dou conta do que estou pensando e lembro que 
ela fez isso mesmo.

– Quem é você?
Uma garota alta e extremamente bonita está parada na minha frente. Ela 

veste uma blusa verde estilo tie-dye com um símbolo hippie da paz, e me 
encara com um sorrisinho esnobe.

– Cody. Reynolds. Estou aqui por causa de Meg. Para pegar as coisas dela.
Ela fica tensa. Como se a menção do nome de Meg tivesse cortado total-

mente o seu barato. Já odeio essa garota. E, quando ela se apresenta como 
Tree, meu desejo era que Meg estivesse ali para podermos trocar aquele 
olhar imperceptível que desenvolvemos com o passar dos anos para com-
partilhar nosso desprezo mútuo. Tree? Árvore?

– Você era uma das colegas de república dela? – pergunto.
Quando chegou ali, Meg me mandava longos e-mails sobre as aulas, os 

professores, o estágio e, às vezes, enviava em anexo desenhos hilários de 
cada um dos colegas de república, feitos com lápis de carvão, que ela esca-
neava para mim. Era o tipo de coisa que normalmente eu teria adorado, me 
deliciando com a arrogância dela, porque era assim que sempre havia sido: 
Meg e Eu Contra o Mundo. Na nossa cidade, as pessoas nos chamavam de 
Unha e Carne. Mas, ao ler os e-mails, eu tinha a sensação de que ela estava 
exagerando de propósito os defeitos daquelas pessoas para que eu me sen-
tisse melhor, e isso só fazia eu me sentir pior ainda. Seja como for, não me 
lembro de nenhuma Tree.

– Sou amiga de Rich – responde Tree, a hippie nojenta.
Ahh, Richard Locão, como Meg o chamava. Eu o conheci na última vez 

que estive aqui.
– Vou fazer o que eu vim fazer.
– Então faça – retruca Tree.
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Tanta hostilidade é um choque depois de um mês inteiro de pessoas pi-
sando em ovos ao meu redor.

Espero encontrar, em frente à porta de Meg, um daqueles altares que 
surgiram por toda a cidade; sempre que vejo um deles, minha vontade é 
destruir as flores e jogar fora as velas.

Mas não é isso que encontro. A capa de um disco está colada à porta. 
Feel the Darkness, do Poison Idea. A imagem é a de um cara com uma arma 
apontada para a cabeça. Essa é a ideia de homenagem dos colegas de repú-
blica dela?

Respirando fundo, destranco a porta e giro a maçaneta. O lado de dentro 
também não está como eu esperava. Meg sempre havia sido bagunceira, 
seu quarto em casa cheio de pilhas vacilantes de livros e CDs, desenhos, 
coisas que ela começava e deixava pela metade: uma lâmpada que estava 
tentando reinstalar, um filme em Super-8 que queria editar. Sue disse que 
os colegas tinham simplesmente trancado a porta e deixado o quarto como 
estava, mas parece que alguém esteve aqui. A cama está feita. E a maioria 
das roupas dela já está dobrada. Há caixas desmontadas debaixo da cama.

Vou levar no máximo duas horas para fazer o que preciso. Se soubesse, 
teria pegado o carro dos Garcias para ir e voltar no mesmo dia.

Sue e Joe me ofereceram dinheiro para um quarto de hotel, mas não acei-
tei. Sei como eles vivem apertados e como cada centavo que sobrava ia para 
a educação de Meg, que, mesmo com uma bolsa integral, ainda tinha vários 
outros gastos. E a morte dela foi mais uma despesa. Falei que iria dormir 
aqui. Mas, agora que estou no quarto dela, não consigo deixar de pensar na 
primeira e única noite que passei nele.

Meg e eu dividíamos camas e sacos de dormir desde pequenas, sem ne-
nhum problema. Mas, na noite da minha visita, não consegui pregar os 
olhos ao lado de Meg, que dormiu como uma pedra. Ela estava roncando 
um pouco e eu a cutucava, como se o ronco fosse o que me impedia de dor-
mir. Quando nos levantamos na manhã de domingo, algo de ruim tinha se 
enraizado no meu peito e eu estava louca por uma briga. Porém, a última 
coisa que queria fazer era brigar com Meg. Ela não havia feito nada. Era 
minha melhor amiga. Então, fui embora mais cedo. E não foi por causa de 
nenhuma dor de garganta.

Voltei para o primeiro andar. A música tinha mudado de Phish para 
algo um pouco mais animado. The Black Keys, acho. É uma mudança um 
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tanto estranha. Um grupo de pessoas está sentado em um sofá de veludi-
lho roxo, dividindo uma pizza e uma embalagem de doze cervejas. Tree 
está presente, então passo direto, ignorando todos, bem como o cheiro de  
pizza que faz meu estômago roncar, pois não comi nada, exceto um bolinho  
no ônibus.

Lá fora está ficando enevoado. Ando um pouco até chegar a uma zona 
com algumas lanchonetes. Sento em uma delas e peço um café. Quando a 
garçonete me olha com cara feia, peço um menu de café da manhã de 2,99 
dólares, que pode ser servido a qualquer hora do dia, supondo que isso me 
dê o direito de acampar ali pelo resto da noite.

Depois de algumas horas e de quatro ou cinco xícaras de café, ela ba-
sicamente me deixa em paz no meu canto. Pego meu livro, desejando ter 
trazido algum thriller daqueles que você não consegue parar de ler. Mas a 
Sra. Banks, a bibliotecária da nossa cidade, me viciou em autores da Eu-
ropa Central nos últimos tempos. Ela entra nessas fases comigo. Tem sido 
assim desde os meus 12 anos, quando ela me vira lendo um romance de 
Jackie Collins no bar onde eu às vezes tinha que ficar, durante o trabalho  
de Tricia. A Sra. Banks me perguntara o que mais eu gostava de ler, e eu 
mencionara alguns títulos, a maioria edições baratas que Tricia trazia para 
casa da sala de descanso.

– Você é uma leitora e tanto – comentara a Sra. Banks na ocasião, e me 
convidara a dar um pulo na biblioteca na semana seguinte.

Quando fui até lá, ela fez meu cadastro para eu ter um cartão e me em-
prestou exemplares de Jane Eyre e Orgulho e preconceito.

– Quando terminar, me diga se gostou deles e eu emprestarei alguma 
outra coisa.

Li os dois em três dias. Gostei mais de Jane Eyre, embora tenha odiado o 
Sr. Rochester e preferisse que ele tivesse morrido no incêndio. A Sra. Banks 
sorriu quando eu lhe disse isso, então me emprestou Persuasão e O mor-
ro dos ventos uivantes. Daí em diante, passei a ir à biblioteca no mínimo 
uma vez por semana para ver quais livros ela havia separado para mim. Eu 
achava incrível que nossa biblioteca minúscula tivesse um acervo tão ines-
gotável. Levei anos para descobrir que a Sra. Banks vinha pedindo às outras 
bibliotecas livros que achava que eu iria gostar.

Mas, nesta noite, o contemplativo Milan Kundera que ela me deu está 
deixando minhas pálpebras pesadas. Todas as vezes que meus olhos amea-
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çam se fechar, a garçonete, como se tivesse um radar, vem me reabastecer 
de café, mesmo que eu nem tenha encostado nele desde a última vez.

Aguento até as cinco da manhã e pago a conta. Deixo uma gorjeta gene-
rosa, pois não sei se a garçonete estava sendo antipática ao não me deixar 
dormir ou se me impedia de ser expulsa daqui. Ando pelo campus até as 
sete, o horário de abertura da biblioteca, então encontro um canto sossega-
do e durmo algumas horas.

Quando volto à casa de Meg, um cara e uma garota estão tomando café 
na varanda.

– E aí? – diz o cara. – Cody, não é?
– É.
– Richard.
– Eu sei, já fomos apresentados antes.
Ele não parece lembrar; devia estar chapado demais.
– Eu sou Alice – fala a garota.
Lembro que Meg mencionou que uma nova colega de república tinha 

vindo para o período de inverno, substituindo outra garota que havia pedi-
do transferência depois de um semestre.

– Onde você se meteu? – pergunta ele.
– Passei a noite num motel – minto.
– Não no Starline! – exclama Alice, alarmada.
– Ahn? – Demoro alguns segundos para me tocar que o Starline é o mo-

tel. O motel de Meg. – Não, em outro.
– Quer um café? – indaga Alice.
Tomei tanto café na noite anterior que fiquei com azia. Por mais que es-

teja sonolenta e exausta, não consigo nem pensar em beber mais e o recuso.
– Quer dar uma cachimbada? – pergunta Richard Locão.
– Richard! – Alice lhe dá um tapa no ombro. – Ela tem todas aquelas 

coisas para arrumar. Não acho que vá querer ficar doidona.
– Acho que ela vai querer, sim.
– Não, obrigada – garanto, mas o sol está conseguindo atravessar com 

dificuldade a fina camada de nuvens e deixando tudo tão claro que fico 
zonza.

– Sente aqui. Coma alguma coisa – diz Alice. – Estou aprendendo a fazer 
pão e acabei de assar uma nova fornada.

– Está menos parecido com tijolo do que o normal – garante Richard.
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– Está ótimo. – Alice faz uma pausa. – Se você passar bastante manteiga 
e mel.

Não quero pão. Não quis conhecer estas pessoas antes e certamente não 
quero conhecê-las agora. Mas, quando me dou conta, ela já buscou o pão e 
voltou. Estava meio duro e massudo, mas Alice tinha razão: com manteiga 
e mel, até que era passável.

Terminei de comer e limpei os farelos do colo.
– Bem, é melhor eu começar. – Fui em direção à porta. – Mas parece que 

alguém já fez a parte mais pesada. Vocês sabem quem arrumou as coisas 
dela?

Richard e Alice se entreolharam.
– Foi assim que ela deixou o quarto – conta Alice. – Ela mesma o arru-

mou.
– A garota quis estar no controle da porra toda até o fim – acrescenta 

Richard. Ele me olha e faz uma careta. – Desculpe.
– Tudo bem. Vai me poupar trabalho – tranquilizo-o, meu tom de voz 

tão indiferente que é como se eu estivesse me livrando de um estorvo.

• • •

Demoro umas três horas para arrumar o resto das coisas dela. Deixo de 
fora blusas e calcinhas furadas; afinal, por que iriam querer isso? Jogo 
no lixo um monte de revistas de música, que estão empilhadas em um 
canto. Não sei bem o que fazer com os lençóis, pois ainda têm o cheiro 
dela. E não faço ideia se isso terá o mesmo efeito em Sue que está tendo 
em mim: me lembrar de Meg de uma maneira concreta e visceral – das 
vezes em que dormimos uma na casa da outra, de quando saíamos para 
dançar e conversávamos até as três da manhã, ficando um bagaço no dia 
seguinte, mas também nos sentindo ótimas, porque as conversas eram 
como transfusões de sangue, momentos que pareciam mais reais, mais 
esperançosos, e que eram pontinhos de luz na escuridão da vida em uma 
cidade pequena.

Sinto a tentação de cheirar os lençóis. Se fizer isso, talvez seja suficiente 
para apagar tudo. Mas você só consegue prender a respiração até certo pon-
to. Em algum momento, terei que soltar o cheiro dela; então, vai ser como 
aquelas manhãs, em que acordo e me esqueço antes mesmo de lembrar.
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• • •

A agência de correio fica no centro, portanto preciso pegar um táxi para 
levar as coisas de carro, despachá-las, voltar para pegar as bolsas e estar 
pronta para apanhar o último ônibus, às sete. No andar de baixo, Alice e 
Richard estão onde eu os havia deixado. Fico na dúvida se os alunos desta 
faculdade supostamente prestigiosa estudam em algum momento.

– Quase acabei – falo para eles. – Só preciso fechar as caixas e já vou 
embora.

– Vou pegar os gatos antes de você ir – oferece-se Richard.
– Que gatos?
– Os dois gatinhos de Meg – diz Alice, entortando a cabeça para o lado. 

– Ela não falou deles?
Eu me recuso a demonstrar qualquer surpresa. Ou mágoa.
– Não estou sabendo de gato nenhum.
– Ela encontrou dois gatinhos na rua alguns meses atrás. Estavam bem 

desnutridos e doentes.
– Com uma parada nojenta saindo dos olhos – acrescenta Richard.
– É, eles estavam com alguma infecção na vista. Entre outras doenças. 

Meg os acolheu. Gastou uma fortuna no veterinário com tratamentos e cui-
dou deles até ficarem saudáveis. Ela era apaixonada por aqueles gatinhos. 
– Alice balança a cabeça. – Foi isso que me deixou mais surpresa. Que ela 
tenha se dado o trabalho de cuidar tão bem desses gatos e então...

– É, bem, Meg era difícil de entender – interrompo, a voz tão azeda que 
juro que eles devem sentir o cheiro da amargura no ar. – E os gatos não são 
problema meu.

– Mas alguém tem que tomar conta deles – insiste Alice. – O pessoal da 
casa vem se encarregando disso, mas é proibido ter animais de estimação 
aqui e vamos estar todos fora durante o verão. Além do mais, ninguém 
pode ficar com eles.

Dou de ombros.
– Tenho certeza de que vocês vão encontrar uma saída.
– Você já viu os gatinhos? – Alice dá a volta na casa e começa a ciciar. 

Logo duas bolinhas de pelo aparecem saltitando na sala. – Este aqui é Gra-
pette. – Ela aponta para o que é quase todo cinza, com uma mancha preta 
no nariz. – E o outro é Repete.
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Grapette e Repete saíram de barco. Grapette caiu na água. Quem se sal-
vou? Xavier, o tio de Meg, nos contou esta piada e nós costumávamos ator-
mentar uma a outra com ela. Repete. Repete. Repete.

Alice coloca um dos gatinhos nos meus braços e ele começa imediata-
mente a fazer aquela coisa com as patas que os gatos fazem quando querem 
mamar. Por fim, o bichano desiste e pega no sono, uma bolinha em meu 
peito. Sinto uma fagulha se acender bem fundo, um eco de um tempo dis-
tante, quando ainda não estava tudo congelado aqui dentro.

O gato começa a ronronar: estou ferrada.
– Tem algum abrigo para animais por aqui ou coisa parecida?
– Tem, mas eles abrigam dezenas de gatos e só ficam com eles por três 

dias antes de, bem, você sabe. – Alice passa o dedo pelo pescoço como se 
ele fosse uma faca.

Grapette, ou talvez seja Repete, continua ronronando nos meus braços. 
Não posso levá-los para casa. Tricia teria um ataque. Ela se recusaria a dei-
xá-los entrar e eles seriam comidos por coiotes ou morreriam de frio em 
um piscar de olhos. Posso perguntar se Sue e Joe querem ficar com eles, 
mas já vi como Samson corre atrás dos gatos.

– Tem uns abrigos que não matam os bichos em Seattle – intervém 
Richard. – Vi uma parada da Frente pela Libertação Animal que falava 
sobre isso.

Eu suspiro.
– Está bem. Vou passar por Seattle na volta e posso deixá-los lá.
Richard dá uma risada.
– Não é tipo deixar roupa na lavanderia. Você não pode simplesmente 

largar os bichos lá. Tem que marcar um horário para, tipo, preencher um 
registro ou coisa assim.

– Desde quando você deixa roupa na lavanderia? – pergunta Alice.
Grapette/Repete mia nos meus braços.
– A sua viagem de volta demora quanto tempo? – indaga Alice.
– Sete horas, e ainda tenho que enviar as caixas por correio.
Ela olha para mim e depois para Richard.
– São três agora. Se você for para Seattle deixar os gatos em um abrigo, 

pode ir embora amanhã cedo.
– Por que você não deixa os gatos? Já que tem tudo tão planejado?
– Preciso fazer um trabalho para a minha cadeira de estudos feministas.



27

– Mas e depois que você terminar?
Ela hesita por um instante.
– Não. Estes gatos eram de Meg. Não me sinto à vontade largando-os em 

um abrigo.
– Ah, então vai deixar o trabalho sujo para mim? – questiono, irritada.
Sei que não foi Alice quem deixou o trabalho sujo para eu fazer, mas, 

quando ela se retrai, sinto uma espécie de satisfação cruel.
– Caramba. Eu levo você de carro para Seattle – diz Richard. – Deixamos 

os gatos no abrigo, depois você pode voltar para cá e sair da cidade assim 
que acordar amanhã.

Ele parece querer se ver livre de mim tanto quanto eu quero me ver livre 
dele. Pelo menos o sentimento é recíproco.
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