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Para minha mãe,
que, apesar de tudo, ainda sorri.
E para meu padrasto,
que passou por tudo sorrindo.

Longo e chato é o livro do amor
Tão pesado que nem dá para levantar
Cheio de gráficos, fatos, figuras
E instruções para dançar
Mas eu
Eu adoro quando você lê para mim
E você
Você pode me ler qualquer coisa.
– The Magnetic Fields, “The Book of Love”

Quase ninguém sai vivo do amor.
– Helen Fisher

CAPÍTULO 1

Uma versão melhor de mim mesma

não funciona mais comigo. Antigamente, se eu estivesse desanimada ou no vasto e árido território que separa a tristeza da
raiva, era só pegar qualquer volume aleatório da minha prateleira de livros
preferidos e me acomodar na minha poltrona rosa felpuda para uma boa
leitura. Quando chegava ao terceiro capítulo – ou ao quarto, no máximo –,
eu já estava me sentindo melhor.
Mas hoje em dia os livros não passam de letras arrumadas em palavras
escritas direitinho, dispostas em frases gramaticalmente corretas, parágrafos bem estruturados e capítulos tematicamente coesos. Não são mais algo
mágico capaz de me transportar para outro lugar.
Como fui bibliotecária numa vida passada, meus livros ficam organizados por gênero. Antes de eu começar a doá-los, a seção de romances
contemporâneos era a maior. Meu favorito é Cupcakes e beijos. Tiro-o da
estante e o folheio, dando-lhe uma última chance de ser mágico. A melhor
cena é quando a chef durona e o cozinheiro gato que está sempre de cara
amarrada e tem um passado misterioso fazem uma guerra de comida na
cozinha. Os dois acabam cobertos de farinha e glacê. Há beijos e vários
jogos de palavras relacionados a doces:
Lábios de mel.
Beijinho doce.
Situações melosas.
Seis meses atrás, essa cena teria me deixado feito gelatina por dentro.
(Pegaram essa?)
A MAGIA DOS LIVROS
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Mas agora nada acontece.
E, como as palavras não mudaram desde a última vez em que as li, preciso reconhecer que o problema não é o livro.
O problema sou eu.
Fecho o exemplar e o ponho na pilha junto com os outros para doação.
Uma última ida à biblioteca amanhã e todos os meus livros românticos
terão ido embora.
Assim que começo a colocá-los na mochila, mamãe aparece na porta
e espia meu quarto. Seus olhos vão do meu rosto até a torre de livros e as
quatro fileiras vazias na minha estante, depois voltam para mim.
Ela franze a testa e parece querer falar alguma coisa, mas se contém. O
que faz é estender a mão e me passar seu celular.
– Seu pai – diz.
Balanço a cabeça com tanta força que as tranças chicoteiam meu rosto.
Ela torna a empurrar o aparelho na minha direção.
– Atende. Atende – articula, sem emitir nenhum som.
– Não, não, não – articulo de volta.
Nunca vi dois mímicos batendo boca, mas imagino que deva ser parecido com isso.
Ela sai de perto da porta e adentra meu quarto, mas deixa espaço suficiente para eu passar correndo por ela – então é o que eu faço. Cruzo em
disparada nosso pequeno corredor e me tranco no banheiro.
Dez segundos depois, ouve-se a inevitável batida da minha mãe.
Abro a porta.
Ela me olha e suspira.
Suspiro de volta.
Nos últimos tempos, nos comunicamos majoritariamente por meio dessas pequenas expirações. As dela transmitem frustração, sofrimento prolongado, irritação, impaciência, decepção.
As minhas transmitem apenas incompreensão.
– Yvette Antoinette Thomas – diz ela. – Por quanto tempo você vai continuar com isso?
A resposta para aquela pergunta – justíssima, inclusive – é: para sempre.
Para sempre. É esse o tanto de tempo que vou ficar com raiva do
papai.
Na verdade, uma pergunta melhor seria: por que ela não está com raiva
também?
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Ela guarda o celular no bolso do avental. Está com a testa e o cabelo afro
e curto um pouco sujos de farinha, fazendo parecer que ficou grisalha de
uma hora para outra.
– Vai doar mais livros? – pergunta ela.
Faço que sim com a cabeça.
– Você gostava desses livros – diz.
Do jeito que ela fala, parece que estou tacando fogo nos livros, não doando-os para a biblioteca.
Encontro seus olhos. Parece que estamos prestes a ter uma conversa. Se
ela está disposta a falar sobre minha doação de livros, talvez também esteja
disposta a falar sobre alguma coisa real, tipo o papai, o divórcio e o jeito
como as coisas têm sido desde então.
– Mãe... – começo a dizer.
Mas ela desvia o olhar, limpa as mãos no avental e me interrompe:
– Danica e eu vamos fazer brownies. Desce e vem ajudar a gente.
Isso de fazer doce é novidade. Ela começou no dia em que papai saiu da
nossa antiga casa e desde então não parou mais. Quando não está de plantão no hospital, está assando alguma coisa.
– Vou encontrar o Martin, a Sophie e a Cassidy hoje à noite. A gente vai
começar a planejar nossa viagem de carro.
– Você quase não fica mais em casa – comenta ela.
Nunca sei o que falar quando ela diz algo do tipo. Não é uma pergunta
nem uma acusação, mas tem um pouco das duas coisas. Em vez de responder, fico encarando o avental dela. Na frente está escrito Beije a cozinheira,
com o desenho de dois enormes lábios vermelhos franzidos num beijo.
É verdade que não tenho passado muito tempo em casa ultimamente.
Pensar em passar as próximas horas fazendo brownies com ela e minha
irmã, Danica, não me deixa exatamente desesperada, mas quase. Danica vai estar usando a roupa perfeita para a ocasião: um avental vintage
com um chapéu de cozinheiro combinando encarapitado no meio de seus
coques afro volumosos. Vai falar sobre seu namorado mais recente, com
quem está (muito) animada. Mamãe vai contar histórias sanguinolentas
do pronto-socorro e insistir para ouvir reggae, alguma coisa ultrapassada
tipo Peter Tosh ou Jimmy Cliff. Ou então, se Danica conseguir escolher a
música, elas vão ficar escutando trip hop enquanto minha irmã grava a
cena toda para postar nas redes sociais. As duas vão fingir que está tudo
muito bem com a nossa família.
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Só que não está tudo bem.
Mamãe dá outro suspiro e esfrega a testa. A farinha se espalha.
– Você está com farinha… – digo, e estendo a mão para limpar.
Ela se esquiva.
– Deixa. Vai sujar de novo mesmo.
Mamãe nasceu na Jamaica e se mudou para cá com a vovó e o vovô aos
14 anos. O sotaque jamaicano só aparece quando ela está nervosa ou chateada. Neste exato momento, está leve, mas presente.
Ela se vira e vai embora.
Enquanto me visto, tento não pensar nessa nossa discussão que não chegou a acontecer, mas não adianta muito. Por que ela ficou tão chateada
por eu estar doando meus últimos livros românticos? É como se estivesse
decepcionada comigo por não ser a mesma pessoa de um ano atrás.
Mas é lógico que não sou mais a mesma pessoa. Como seria? Queria que
o divórcio não me afetasse tanto e que eu me sentisse que nem ela e Danica.
Queria poder fazer brownies com as duas, sem nada com que me preocupar. Queria voltar a ser a menina que achava que os pais não eram capazes
de cometer nenhum erro, principalmente o pai. A menina que torcia para
quando crescesse ter um amor igualzinho ao deles. Antes, eu acreditava em
“felizes para sempre” porque meus pais eram assim.
Quero voltar no tempo e “desficar” sabendo de todas as coisas que sei
agora.
Só que não é possível desficar sabendo das coisas.
Não posso desficar sabendo que meu pai traiu minha mãe.
Não posso desficar sabendo que ele trocou nós três por outra mulher.
Mamãe sente saudade da versão de mim que costumava amar esses livros.
Eu também sinto.
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CAPÍTULO 2

Meus subgêneros favoritos de livros
românticos (antigamente)

Contemporâneos
1. Inimigos que se apaixonam – Eis a eterna pergunta: será que eles
vão se matar ou será que vão se beijar? Brincadeirinha. É lógico
que vão se beijar.
2. Triângulo amoroso – Todo mundo ama odiar os triângulos amorosos, mas eles na verdade são superlegais. Eles existem para que a
personagem principal possa escolher entre diferentes versões de si
mesma: quem ela era e quem ainda está se tornando. Observação: se
você algum dia tiver que escolher entre um vampiro e um lobisomem,
fique com o vampiro. Ver no 1 abaixo para os motivos pelos quais se
deve (óbvio) escolher o vampiro.
3. Segunda chance – Hoje percebo que esse é o tema menos realista de
todos. Se alguém magoa você uma vez, por que lhe dar a chance de fazer isso de novo?
Paranormais
1. Vampiros – Eles são sexy e vão amar você para sempre.
2. Anjos – Têm asas que vão usar para envolver você ou levá-la embora
de onde está para onde quer que precise ir.
3. Metamorfos – Pumas e leopardos, em especial, mas basicamente
qualquer coisa da família dos grandes felinos. Uma vez tentei ler sobre metamorfos dinossauros. Tiranossauros, pteranodontes, apatossauros etc. Foi tão pavoroso quanto se pode imaginar.
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CAPÍTULO 3

Deixe um livro, leve um livro

quando desço, mamãe já saiu para seu plantão no
hospital. Danica está em frente à mesa de jantar tirando fotos dos brownies
que elas fizeram. Os doces empilhados formam uma pirâmide sobre uma
das bonitas travessas de bolo novas que mamãe comprou. Em matéria de
fotografia, Danica é da escola do enquadramento inclinado. Vai virando
o celular e dá a volta na pirâmide de brownies, tirando uma sequência de
fotos inclinadas.
Sirvo um pouco de cereal para mim e me sento à mesa ao seu lado. Faz
seis meses que estamos morando neste apartamento, mas ele ainda me parece temporário, como se eu estivesse só de visita. Fico esperando a hora de
voltar para minha vida de verdade.
Em comparação com nossa antiga casa, o apartamento é pequeno. Sinto
falta de um quintal só nosso, já que agora dividimos um com outras doze
unidades. Antes também tínhamos dois banheiros, e agora é só um. Porém,
o que mais me faz falta são as lembranças que havia em cada cômodo da
casa antiga.
Danica escolhe uma das fotos e me passa o celular para eu dar uma olhada na postagem.
– Não dá nem para notar que ficaram queimados – diz, orgulhosa.
Ela tem razão: os brownies parecem perfeitos. Vejo as outras postagens.
Tem uma selfie dela com a mamãe, as duas sujas de farinha, segurando um
grande bloco de chocolate e rindo, e a foto me dá vontade de ter ficado para
ajudar. Leio as hashtags – #maeefilhanacozinha #cozinhamagicadasminasNA MANHÃ SEGUINTE,
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pretas, #browniesperfeitos – e então faço o aparelho deslizar pela mesa de
volta para ela.
– Por que você não está no brunch? – pergunta minha irmã.
Nos domingos de manhã, costumo encontrar meus melhores amigos para um brunch na Surf City Waffle, disparada a melhor casa de waffles de
Los Angeles. Mas hoje todos tinham outros compromissos.
– Todo mundo estava ocupado – respondo.
– Então você vai ficar em casa e pronto? – pergunta ela, de um jeito que
me faz sentir que ela não quer que eu fique.
Largo a colher dentro da tigela de cereal e olho para Danica com atenção.
Minha irmã em geral parece uma supermodelo da década de 1970, com
seu afro imenso, a maquiagem colorida e purpurinada e as roupas vintage.
Hoje está ainda mais linda do que de costume. Se me perguntassem, eu
diria que ela vai encontrar algum cara. Só que eu nem preciso perguntar,
porque um segundo depois a campainha toca. Danica abre um enorme sorriso e corre até a porta soltando um gritinho.
No último ano, Danica namorou oito garotos, o que dá uma média de
0,667 namorado por mês ou 0,154 namorado por semana. Enfim, meu problema não é a quantidade nem a qualidade dos namorados dela (verdade
seja dita, a qualidade poderia melhorar. Não sei por que Danica escolhe
meninos tão menos interessantes e inteligentes do que ela), mas o simples
fato de ela estar namorando alguém. Por que só eu aprendi a lição com o
divórcio do papai e da mamãe?
Deixo a tigela em cima da mesa e tento passar de fininho pela sala para
não precisar dizer “bom dia”. Não rola.
– Fala, Evie – diz o garoto.
Ele pronuncia “fala” alongando bem as vogais.
– Oi – respondo, enquanto tento me lembrar do nome dele.
Ele está usando bermuda de skatista e regata, como se estivesse a caminho da praia ou tivesse acabado de voltar. É branco, alto, forte e tem cabelo
louro comprido e despenteado. Se fosse uma peça de decoração, ele seria
um tapete felpudo bem bonito.
Ficamos alguns segundos assim, constrangidos, antes de Danica quebrar
o gelo:
– O Ben e eu estamos pensando em ir ao cinema. Você pode ir junto, se
quiser.
Mas a expressão no rosto deles me diz duas coisas:
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Número 1: Eles não estão pensando em ir ao cinema. Querem ficar em
casa. Sozinhos. No nosso apartamento. Para poderem se pegar.
e
Número 2: Se eles fossem mesmo ao cinema, não iriam querer que eu
fosse junto.
Por que ela perguntou isso, afinal? Está com pena de mim?
– Não posso – respondo. – Mas divirtam-se.
A única coisa que tenho para fazer hoje é ir à biblioteca me livrar dos
meus romances, mas vou me sentir ridícula se disser isso a eles.
Eu subo e me visto. Quando estou saindo, digo tchau alongando bem a
palavra.
______
Estou na bicicleta, já no meio do caminho para a biblioteca, quando lembro
que hoje é domingo. A biblioteca não abre aos domingos.
Voltar agora, enquanto Danica e Ben estão “de bobeira” em casa, não é
uma alternativa. Hoje é um daqueles dias lindos de primavera, em que a
névoa da manhã demora a se dissipar e o ar tem um cheiro úmido e fresco. Decido ir ao parque do La Brea Tar Pits, mas fazendo um desvio por
Hancock Park.
O bairro de Hancock Park fica a apenas dez minutos do nosso apartamento, mas é como se fosse outro mundo. As casas parecem castelos de tão
grandes. Só faltam os fossos, as pontes levadiças, os dragões e as donzelas
em perigo. Toda vez que passamos por ali de carro, mamãe diz que é um
crime existirem casas assim numa cidade com tantos sem-teto. Ela atende
muitos deles no pronto-socorro.
Pedalo devagar, percorrendo uma rua depois da outra e encarando boquiaberta os gramados vastos e perfeitos e os carros caríssimos.
Acabo indo parar numa rua margeada de ambos os lados por arbustos de
jasmim e jacarandás altos. Os galhos cobrem a rua formando um toldo
de pétalas lilás. Sinto que estou pedalando por um túnel num conto de fadas.
O sol some atrás de uma nuvem, e o ar esfria de repente. Paro na calçada
e pego meu casaco na mochila. Quando estou prestes a recomeçar a pedalar,
vejo uma daquelas caixinhas de madeira para recolher livros que existem em
vários bairros. Essa está pintada de um azul bem vivo e parece uma casa em
miniatura, com telhado triangular e portas brancas castigadas pelo tempo
fechadas com um trinco. Uma plaquinha diz: Pequena Biblioteca Gratuita.
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– Você nos trouxe um monte de livros, meu bem – diz uma mulher no
momento exato em que estou apoiando minha bicicleta.
Dou um grito e me viro. Vejo uma senhora a menos de meio metro de
mim.
– Puta que parola – digo, então dou um tapa na boca. – Desculpe o palavrão. Não tinha visto a senhora.
Ela dá uma risadinha e chega mais perto. Tem a pele de um marrom-claro, como papel envelhecido.
– Não tem problema o palavrão – diz. – Mas o que será que quer dizer
“parola”?
Sorrio, mas olho para trás dela. De onde essa mulher surgiu?
– É da senhora esta caixa? – pergunto.
– Bom, fui eu que fiz, mas ela é de todo mundo, claro. Você conhece essas
caixas? A ideia é fazer as pessoas lerem e de fato conversarem com os vizinhos em vez de só trocarem acenos educados. – Ela esfrega as mãos uma
na outra. – Mas o que tem aí para nós hoje?
Coloco a mochila no chão e tiro de dentro uma braçada de livros.
Ela pega alguns e os aperta contra o peito.
– O pessoal gosta muito desses – comenta ao ler os títulos.
Ela é daquelas pessoas que vão formando as palavras com a boca enquanto leem. Dá a impressão de estar entoando um estranho feitiço. Quase invisível; Cupcakes e beijos; O duque do destino; Match de amor; Coração de tigre.
– São todos ótimos – digo. Minha voz sai como um sussurro rouco, então pigarreio. – A senhora deveria ler.
– Por que está doando? – pergunta ela.
Está mais perto de mim agora, ainda segurando os livros que pegou.
Puxo outros da mochila e penso em lhe contar a verdade. Que sinto como se os livros não me pertencessem mais. Que histórias de amor são como
contos de fadas: tem uma hora em que a gente para de acreditar nelas.
Eu parei de acreditar no dia em que o papai saiu de casa.
Engraçado como um dia pode começar igual a qualquer outro e acabar
tão diferente. Às vezes eu queria que existisse uma previsão meteorológica para a vida. A previsão para amanhã é escola de manhã, mas com uma
traição paterna dramática no fim da tarde, terminando com um desespero
emocional extremo ao cair da noite. Detalhes após os intervalos comerciais.
Eu tinha passado o dia inteiro na escola em choque, sem acreditar direito que o papai não estaria em casa na volta. Quando deu a hora do
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almoço, já tinha certeza de que conseguiria convencê-lo de que ele e
mamãe estavam cometendo um erro. Após a aula, peguei um ônibus até
Santa Monica, depois atravessei o campus de bicicleta até o prédio de
Humanas, onde fica a sala dele. Subi os degraus da escada de dois em dois
pensando no que iria dizer. Talvez o problema fosse ele não perceber o
quanto a mamãe o amava. Ela nem sempre é a pessoa mais carinhosa do
mundo. Ou quem sabe eles precisassem de mais tempo juntos só os dois,
uma noite por semana para sair ou algo assim. Ou arrumar algum hobby
para fazerem juntos e se “reconectarem”, como os especialistas em relacionamentos sempre dizem.
Disparei pelo corredor até a sala dele pensando que o faria entender. Nós
dois sempre nos entendíamos.
Não bati na porta. Deveria ter batido, mas não bati. Simplesmente abri e
fui entrando, torcendo para ele estar lá. E estava. Beijando uma mulher que
não era a mamãe.
Olhei para um, depois para o outro. Repeti para mim mesma que talvez aquela relação fosse nova, de que só tinha começado um ou dois dias
antes. Mas foi uma bobagem pensar isso, lógico. Aquilo não era um primeiro beijo nem seria o último. Aquele beijo informava que a relação
dos dois tinha toda uma história. Aquele era um dos muitos beijos que
tinham destruído nossa família, partido o coração da minha mãe e também o meu.
Papai passou a mão pelo rosto.
– Evie, meu amor – disse ele. – Você não bateu.
Não soube direito se ele estava me repreendendo.
Quando ele e mamãe nos contaram que estavam se separando, disseram que tinham simplesmente se distanciado um do outro. Ainda se amavam e ainda amavam nós duas. Mas era mentira. O motivo pelo qual papai
nos deixou estava bem ali, de vestido verde-claro, argolões nas orelhas e
as mãos tapando a boca como se aquilo de algum modo pudesse me fazer
desver o que tinha visto.
Eu me afastei deles e saí correndo, pelo corredor e escada abaixo, até
chegar do lado de fora. Papai me chamou, mas o que poderia dizer? Não
havia mais nada a ser dito.
Naquela noite, mamãe me falou que papai tinha ligado e lhe contado o
que aconteceu. Que lamentava muito eu ter visto aquilo. Pediu para eu não
contar para Danica. Disse que nunca mais queria tocar no assunto.
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Obviamente, não conto nada disso à senhorinha. O que faço é enfiar
meus últimos livros na pequena biblioteca. Quando olho para ela, sua expressão é de empatia, como se tivesse escutado todas as coisas que não falei.
Fecho a porta da caixa com o trinco.
– Bom, divirta-se lendo esses daí – digo.
Ela aponta para a biblioteca.
– Não vai levar nenhum, meu bem? A regra é deixar um e levar outro.
– Não tem nenhum para levar – respondo.
– Tem certeza? Acho que alguém deixou um mais cedo.
Torno a abrir a porta, e no canto esquerdo, lá no fundo, vejo o livro a que
ela está se referindo.
Chama-se Instruções para dançar. É uma edição de bolso bem fina, com
as páginas manchadas de água e cheias de orelhas. Abaixo do título há um
desenho simples de dois pares de pegadas, um de frente para o outro.
Folheio as páginas e vou lendo os títulos dos capítulos: “Salsa”, “Bachata”,
“Valsa”, “Tango”, “Merengue”, “Swing”, “Lindy Hop”. Cada dança tem a própria sequência de diagramas numerados, com setas apontando de um par
de passos para outro.
– Talvez eu devesse deixar este aqui para alguém que queira aprender a
dançar – declaro, e começo a devolver o livro.
– Esse alguém pode ser você, meu bem. – A mulher chega mais perto. –
Eu insisto.
Aquilo parece tão importante para ela que pego o livro e o ponho na
mochila.
– Prazer em conhecer a senhora – digo, subindo na bicicleta.
– O prazer foi meu. Cuide-se.
No final do quarteirão, eu me viro para acenar.
Mas, quando olho para trás, ela não está mais lá.
______
Pedalo por dois quarteirões antes de me dar conta de que estou indo para o
leste em vez do oeste, a direção de casa. Como fiquei tão desorientada? Encosto e olho o celular. Já passa das três. Estou andando sem rumo há duas
horas. Minha barriga ronca, como se também tivesse acabado de perceber
que já está tarde.
Volto para casa pelo caminho menos bonito, pedalando depressa sem
deixar de tomar cuidado. Os motoristas de Los Angeles às vezes agem co19

mo se os ciclistas não existissem. Prendo a bicicleta e viro a esquina em
direção ao meu apartamento. Danica e Ben estão em frente à porta, mas
tão ocupados se encarando que nem sequer percebem que estou a poucos
metros de distância.
Algumas coisas na vida a gente não precisa ver. Sua irmã mais nova se
pegando com um garoto é uma delas. Estou a ponto de pigarrear para poupar nós duas desse trauma, mas, antes que eu consiga fazer isso, ela chega
mais perto e o beija.
Minha vista escurece, como no instante logo antes de um filme começar.
E eu vejo.
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