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ARTHUR

Segunda, 9 de julho

NÃO SOU NOVA-IORQUINO E QUERO ir para casa.
Há tantas regras tácitas quando se mora aqui, como nunca pa-

rar no meio da calçada ou fi car observando os edifícios altos com 
ar sonhador ou gastar um tempinho lendo um grafi te. Nada de 
mapas dobráveis gigantescos, nem pochetes, muito menos fazer 
contato visual. Nada de cantarolar músicas de Dear Evan Hansen
em público. E defi nitivamente nada de tirar selfi es na rua, mes-
mo se tiver uma barraquinha de cachorro-quente e uma fi leira de 
táxis amarelos ao fundo — a imagem que, curiosamente, sempre 
nos vem à cabeça quando pensamos em Nova York. Você até pode 
apreciar tudo isso silenciosamente, mas sempre da forma mais 
descolada e blasé possível. Pelo que pude perceber, tudo em Nova 
York gira em torno disso: ser descolado.

E eu não sou nada descolado.
Vejamos esta manhã, por exemplo. Cometi o erro de olhar para 

o céu, só por um instante, e agora não consigo mais fazer outra coi-
sa. Observar o mundo daquele ângulo era como vê-lo se inclinando 
para dentro: edifícios vertiginosamente altos e um sol fl amejante.
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É lindo. Isso eu sou obrigado a admitir. Nova York é uma cidade 
linda e surreal, e não tem absolutamente nada a ver com a Geórgia. 
Pego o celular para tirar uma foto. Nada de story do Instagram ou 
filtros. Nada demorado.

Uma foto simples e rápida.
Fúria pedestre instantânea: Meu Deus. Vai logo. ANDA. Mal-

ditos turistas. Levo literalmente dois segundos para tirar uma foto 
e agora sou a personificação da obstrução, responsável por todo o 
caos da cidade. Atraso do metrô, desvios no trânsito, até mesmo a 
resistência do vento: tudo culpa minha. 

Malditos turistas.
Primeiro que nem turista sou. Meio que moro aqui, pelo menos 

neste verão. Não estou calmamente admirando os pontos turísti-
cos ao meio-dia de uma segunda-feira. Estou trabalhando. Quer 
dizer, estou indo buscar um pedido na Starbucks, mas isso é traba- 
lho também.

Ok, talvez eu esteja fazendo um caminho mais longo. Talvez 
precise ficar uns minutinhos a mais longe do escritório da minha 
mãe. Em geral, ser um estagiário está mais para entediante do que 
horrível, mas hoje o dia está particularmente péssimo. Sabe aquele 
dia em que a impressora fica sem papel, e não há mais nenhum 
no estoque, então você tenta roubar algumas folhas da máquina 
de xerox, mas não consegue abrir a gaveta, então aperta um botão 
errado e a máquina dos infernos começa a apitar? E você fica pen-
sando que quem quer que tenha inventado essas máquinas deveria 
levar um tapa na cara? Tapa esse vindo de um garoto judeu de 
1,70m com déficit de atenção e a fúria de um tornado. Então, sabe 
esses dias? Hoje está sendo um desses, e tudo que quero é desaba-
far com Ethan e Jessie, mas sou incapaz de mandar mensagens e 
andar ao mesmo tempo.

Passo por uma agência dos correios... e uau. Não há agências dos 
correios assim em Milton, Geórgia. Com uma fachada de pedra 
branca, inúmeras colunas e detalhes em bronze, é tão extraordina-
riamente elegante que quase me sinto malvestido. E estou de gravata.
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Mando a foto da rua ensolarada para Ethan e Jessie. Dia difícil 
no escritório!

Jessie responde na mesma hora. Eu te odeio e queria ser você.
Aí é que está: Jessie e Ethan são meus melhores amigos des-

de o início dos tempos, e sempre fui o Arthur de Verdade com 
eles. O Arthur Confuso e Solitário, bem diferente do Arthur 
Animado do Instagram. Mas, por algum motivo, preciso que 
acreditem que minha vida em Nova York é incrível. Não sei 
explicar. Então estou enviando mensagens no estilo Arthur Ani-
mado do Instagram para eles há semanas, mas não sei se estou 
conseguindo convencê-los.

E estou morrendo de saudade, completa Jessie, mandando 
uma linha inteira de emojis de beijo. Minha amiga é uma vovó no 
corpo de uma garota de dezesseis anos. E se fosse possível mandar 
por mensagem uma beijoca direto na minha bochecha, ela faria. 
O estranho é que nunca tivemos uma dessas amizades melosas — 
pelo menos não até a noite da formatura. Que foi quando contei 
a Jessie e Ethan que sou gay.

Também estou com saudade de vocês, admito.
VOLTA PRA CASA, ARTHUR.
Só mais quatro semanas. 
Não que eu esteja contando.
Ethan finalmente entra na conversa com o mais ambíguo de 

todos os emojis: o do sorriso constrangido. O sorriso constrangido, 
sério? Se a Jessie pós-formatura manda mensagens como se fosse 
minha avó, o Ethan pós-formatura está mais para um mímico. 
Na verdade, na maioria das vezes ele até que interage direito no 
grupo, mas nas conversas privadas? Vou só dizer que parei de rece-
ber as quinhentas mil mensagens que ele mandava por dia cinco 
segundos depois que saí do armário. Não vou mentir: é a pior sen-
sação do mundo. Um dia desses, vou abrir o jogo com ele sobre 
isso, e vai ser em breve. Talvez até faça isso hoje. Talvez...

Mas então a porta dos correios se abre, revelando — sem brin-
cadeira — um par de gêmeos idênticos usando macacões com-
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binando. E bigodes com as pontas viradas para cima. Ethan ia 
adorar isso. O que me irrita. Isso acontece com bastante frequên-
cia quando o assunto é Ethan. Um minuto atrás, eu estava pronto 
para brigar com aquele idiota do emoji ambíguo. Agora, só queria 
ouvir a risada dele. Uma reviravolta emocional completa em um 
intervalo de sessenta segundos.

Os gêmeos passam bem devagar por mim, e vejo que os dois 
estão de coque. É claro que estão de coque. Nova York deve ser 
um planeta à parte mesmo, juro, porque ninguém ao redor sequer 
pisca ou acha aquilo curioso.

Quase ninguém.
Um garoto que se dirige à entrada com uma caixa de papelão 

para e olha quando os gêmeos passam. Parece tão confuso que eu 
rio alto.

E então ele olha para mim.
E então ele sorri.
E droga.
Droga, droga, droga. É o garoto mais fofo de todos os tempos. 

Talvez seja o cabelo ou as sardas ou o tom rosado das bochechas. E 
digo isso como alguém que nunca notou as bochechas de outra pes-
soa na vida. Mas as deles são dignas de nota. Tudo nele é digno de 
nota. O cabelo castanho-claro perfeitamente desgrenhado. Calça 
jeans justa, sapatos gastos, camisa cinza com as palavras Dream & 
Bean Coffee quase tapada pela caixa que está segurando. Ele é mais 
alto do que eu — mas até aí tudo bem, porque a maioria dos caras é.

Ele ainda está olhando para mim.
E inacreditavelmente consigo sorrir para ele. Vinte pontos 

para a Grifinória. 
— Será que eles deixaram a bicicleta elétrica na barbearia hipster?
Sua risada é tão fofa que fico zonzo.
— Com certeza. Na barbearia hipster-barra-galeria de arte- 

-barra-bar de cerveja artesanal — diz ele.
Por um minuto, sorrimos um para o outro, sem falar nada.
— Humm... Você vai entrar? — pergunta ele, por fim.
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— Vou, sim — respondo. 
Então simplesmente entro atrás dele no prédio. Não chega 

nem a ser uma decisão. Ou, se for, meu corpo já decidiu por 
mim. Tem alguma coisa especial nesse garoto. Sinto um aperto 
no peito. Como se nossos caminhos tivessem que ter se cruzado, 
como se fosse inevitável.

Ok, vou admitir uma coisa aqui e sei que você provavelmente 
vai dar uma reviradinha de olhos. Provavelmente seus olhos já 
estão se revirando, mas fazer o quê? Presta atenção.

Eu acredito em amor à primeira vista. Destino, universo, en-
contros escritos nas estrelas, tudo isso. Mas não do jeito que você 
está pensando. Não sou desses que ficam dizendo você é minha 
metade da laranja e só vou ser feliz ao seu lado. Não, nada disso. 
Só acredito que a gente esteja destinado a conhecer algumas pes-
soas, e o universo as coloca de alguma forma em nosso caminho.

Mesmo numa tarde de segunda-feira qualquer de julho. Mes-
mo na porta dos correios.

Se bem que, vamos ser realistas — essa não é uma agência dos 
correios qualquer. Na verdade, está mais para um salão de baile, 
com seu piso lustroso, fileiras de caixas postais numeradas e escul-
turas de verdade, como num museu. O Garoto da Caixa caminha 
até um pequeno balcão perto da entrada, apoia o pacote na perna 
e começa a preencher uma etiqueta de envio prioritário.

Então pego um envelope em uma prateleira próxima e vou 
até esse mesmo balcão. Bem casual. Não precisa ser estranho. Só 
tenho que encontrar as palavras perfeitas para dar continuidade à 
conversa. Para ser sincero, geralmente mando bem em interações 
com desconhecidos. Não sei se é uma coisa da Geórgia ou só 
minha mesmo, mas, se houver um velhinho no supermercado, 
pode acreditar que vou estar lá verificando o preço do suco de uva 
para ele. Se houver uma grávida no avião, até o final do voo ela já 
decidiu dar meu nome para o bebê. É um talento meu.

Ou pelo menos era um talento meu, até hoje. Agora nem sei 
mais se sou capaz de emitir algum som. É como se um nó gigante 
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tivesse se instalado na minha garganta. Tento canalizar meu nova-
-iorquino interior — descolado e indiferente. Abro um sorriso he-
sitante. Respiro fundo.

— Que volumão, hein.  
Ai... merda.
As palavras escapam antes que eu consiga contê-las.
— Ai, não falei nesse sentido. Não quis dizer volume. Estou fa-

lando da caixa. É um pacotão. 
Afasto as mãos para tentar explicar. Porque aparentemente 

essa é a melhor maneira de provar que você não está fazendo uma 
piadinha de duplo sentido, afastando as mãos como se estivesse 
relatando o tamanho de um pênis.

O Garoto da Caixa franze a testa.
— Desculpa. Eu não... Juro que não saio por aí falando do 

tamanho dos pacotes de outros caras.
Ele me encara e esboça um sorrisinho.
— Gravata maneira — diz.
Olho para baixo e fico vermelho. É claro que não estou usando 

uma gravata normal. Justamente hoje resolvi pegar uma do meu 
pai. Azul-marinho, com centenas de minúsculos cachorros-quentes.

— Pelo menos não é um macacão — falo.
— Bem colocado. 
Ele sorri de novo... e é claro que reparo em seus lábios. Que 

têm o mesmo formato dos lábios da Emma Watson. Os lábios da 
Emma Watson. Bem ali no rosto dele.

— Você não é daqui, né? — diz o Garoto da Caixa.
Olho para ele, espantado.
— Como você sabe?
— Bem, você está falando comigo. — Agora é ele que fica 

corado. — Desculpa, não foi isso que eu quis dizer. É que geral-
mente só os turistas puxam assunto.

— Ah.
— Mas tudo bem, não ligo — diz ele.
— Não sou turista.
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— Ah, não?
— Bem, tecnicamente não sou de Nova York, mas moro aqui 

agora. Só durante o verão, na verdade. Sou de Milton, na Geórgia.
— Milton, Geórgia — repete ele, sorrindo.
Sinto uma agitação inexplicável. Como se meus membros es-

tivessem meio frouxos, e minha cabeça, cheia de algodão. Prova-
velmente estou vermelho como um tomate. Não quero saber. Só 
preciso continuar falando.

— Pois é! Milton. Parece um tio-avô judeu.
— Eu não estava...
— Na verdade, tenho mesmo um tio-avô judeu chamado 

Milton. Ele é o dono do apartamento em que estamos.
— “Estamos” quem?
— Como assim? Com quem eu moro no apartamento do meu 

tio-avô Milton?
O garoto faz que sim, e por um momento não sei muito bem o 

que dizer. Tipo, com quem ele pensa que eu moro? Com meu na-
morado? Meu namorado sexy de vinte e oito anos com alargador 
nas orelhas e talvez um piercing na língua e meu nome tatuado 
no peito sarado? 

— Com meus pais — respondo, para acabar com qualquer dúvi-
da. — Minha mãe é advogada, e a empresa dela tem um escritório 
aqui, então no final de abril ela veio para cá trabalhar num caso. Eu 
queria ter vindo também, mas minha mãe disse: Nem pensar, Arthur, 
você ainda tem um mês de aula. Mas acabou sendo melhor assim, 
porque acho que imaginei que Nova York seria de um jeito, e é de 
outro completamente diferente, e agora estou meio que preso aqui, 
e sinto falta dos meus amigos, e do meu carro, e da Waffle House.

— Nessa ordem?
— Bem, principalmente do carro — falo, sorrindo. — Deixa-

mos na casa da minha avó, em New Haven. Ela mora perto de 
Yale, que espero, espero, seja minha futura universidade. Dedos 
cruzados. — Simplesmente não consigo parar de falar. — Bem, 
você provavelmente não quer saber a história da minha vida.



16

— Tudo bem. — O Garoto da Caixa hesita, a caixa equilibrada 
em uma das pernas. — Quer ir para a fila?

Faço que sim e o sigo até lá. Ele se vira para ficar de frente para 
mim, embora tenha uma caixa entre nós, ainda sem a etiqueta 
de envio, que está em cima do pacote. Tento dar uma espiada no 
endereço, mas não consigo ler nada, porque está de cabeça para 
baixo e a letra dele é horrível.

Ele me pega no flagra.
— Você é intrometido assim mesmo? — pergunta, estreitando 

os olhos.
— Ah. — Engulo em seco. — Mais ou menos. Sim.
Ele sorri.
— Não é nada muito interessante. Só os restos de um término.
— Restos?
— Livros, presentes, varinha do Harry Potter. Todas as tralhas 

que não quero mais ver na minha frente.
— Você não quer ver uma varinha do Harry Potter?
— Não quero ver nada que meu ex-namorado tenha me dado.
Ex-namorado.
O que significa que o Garoto da Caixa gosta de garotos.
Ai, meu Deus. Ok. Uau. Isso não acontece comigo todo dia. 

Simplesmente não acontece. Mas talvez o universo funcione de 
maneira diferente em Nova York.

O Garoto da Caixa gosta de garotos.
EU SOU UM GAROTO.
— Que maneiro — falo, bem casual. Então ele me olha de um 

jeito engraçado, e levo a mão à boca, sem graça. — Quer dizer, 
não “maneiro”. Meu Deus. Não. Términos não são legais. Eu só... 
meus pêsames.

— Ele não está morto.
— Ah, certo. Sim. Eu vou...
Respiro fundo, pousando a mão por um instante na fita retrátil 

que delimita as filas de atendimento.
O Garoto da Caixa abre um sorriso contido.



17

— Certo. Então você é um daqueles caras que ficam descon-
fortáveis perto de gays. 

— O quê? — retruco, espantado. — Não. Não mesmo.
— Aham, tá bom. 
Ele revira os olhos e se vira para a frente.
— Não fico nem um pouco desconfortável — falo. — Olha, 

eu sou gay.
E o mundo para de girar. Sinto a língua grossa e pesada.
Acho que não digo essas palavras em voz alta com muita fre-

quência. Eu sou gay. Meus pais sabem, Ethan e Jessie também, 
e comentei meio ao acaso com os outros estagiários da empresa, 
mas não sou o tipo de pessoa que fica anunciando isso em agên-
cias dos correios.

Mas acho que talvez eu seja, então.
— Ah. Sério? — pergunta o Garoto da Caixa.
— Sério mesmo — falo, sem a menor hesitação.
E agora, por alguma razão... quero provar isso de qualquer 

jeito. Queria muito ter algum tipo de carteira de identidade gay 
para sacar do bolso como um distintivo policial. Ou eu poderia 
demonstrar de outras maneiras. Nossa. Eu adoraria demonstrar de 
outras maneiras.

O Garoto da Caixa sorri e relaxa os ombros.
— Legal.
Ai, droga. Isso está realmente acontecendo. Mal consigo respi-

rar. É como se o universo estivesse conspirando a meu favor.
Uma voz ressoa do balcão.
— Você está na fila ou não? — diz a funcionária com piercing 

no lábio, lançando raios de ódio na minha direção. Taí uma pes-
soa feliz de trabalhar nos correios. — Ei, Sardas. Anda.

O Garoto da Caixa me lança um olhar hesitante e vai até lá. 
Atrás de mim, a fila já está aumentando. E olha... não é que eu 
esteja bisbilhotando o Garoto da Caixa. Não exatamente. Mas mi-
nha atenção é naturalmente capturada por sua voz. Ele cruza os 
braços, com os ombros contraídos.
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— Vinte e seis e cinquenta para envio prioritário — diz Piercing 
no Lábio.

— Vinte e seis cinquenta? Vinte e seis dólares?
— E cinquenta centavos.
O Garoto da Caixa balança a cabeça.
— É muito caro.
— É o que tem para hoje. Pegar ou largar.
Por um instante, o Garoto da Caixa fica ali parado, sem tomar 

uma decisão, mas então pega a caixa de volta.
— Desculpa.
— Próximo — diz Piercing no Lábio. 
Ela acena para mim, mas saio da fila.
O Garoto da Caixa bufa, indignado.
— Em que mundo enviar um pacote custa vinte e seis e cin-

quenta?
— Pois é — falo. — Inacreditável.
— Acho que é o universo me dizendo para esperar um pouco.
O universo.
Ai, droga.
Então ele é desses também. Que acreditam no universo. E não 

quero me precipitar nem nada do tipo, mas o Garoto da Caixa 
acreditar no universo é definitivamente um sinal do universo.

— Ok. — Meu coração acelera. — Mas e se o universo na 
verdade estiver lhe dizendo para jogar as coisas dele fora?

— Não é assim que funciona.
— Ah, não?
— Pensa comigo: me livrar da caixa é o plano A, certo? O uni-

verso não vai frustrar o plano A só para eu seguir com outra versão 
do plano A. Isso é claramente o universo pedindo por um plano B.

— E o plano B é...
— Aceitar que o universo é podre... 
— O universo não é podre!
— É, sim. Confia em mim.
— Como você tem tanta certeza?
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— Sei que o universo tem algum plano de merda para esta caixa.
— Mas essa é a questão! Você não sabe de verdade qual é o pla-

no. Não faz a menor ideia do que o universo quer com isso. Talvez 
você só esteja aqui porque o universo queria que me conhecesse, 
para eu te dizer para jogar a caixa fora.

Ele sorri.
— Você acha que o universo queria que a gente se conhecesse?
— O quê? Não! Quer dizer, não sei. Essa é a questão. Não 

temos como saber.
— Bem, acho que em breve vamos descobrir. — Ele olha para 

a etiqueta de envio e depois a rasga ao meio, amassando-a e jogan-
do-a no lixo. Bom, ele tenta jogar no lixo, mas erra a mira, e o pa-
pel cai no chão. — Então tá... — diz ele. — Humm, você quer...

— Com licença. — Uma voz masculina reverbera nos alto-
-falantes. — Gostaria de um minuto da atenção de vocês.

Olho para o Garoto da Caixa, confuso.
— Isso é...
Então ouvimos um ruído agudo repentino, e um piano começa 

a tocar.
E uma banda marcial adentra o salão.
Uma banda marcial.
De verdade. 
A agência dos correios é tomada por pessoas com tambores 

gigantes, flautas e tubas tocando uma versão meio desafinada de 
“Marry You”, do Bruno Mars. E agora dezenas de pessoas — em 
sua maioria velhinhos, que pensei que estivessem na fila para 
comprar selos — começam a fazer uma coreografia, dando pulos 
no ar, rebolando e agitando os braços. Basicamente todos que não 
estão dançando estão filmando, mas estou atordoado demais até 
para pegar meu telefone. Assim, não quero me empolgar muito 
nem nada, mas veja bem: conheço um garoto bonito e fofo e, cin-
co segundos depois, estou no meio de um pedido de casamento 
com direito a flash mob? Poderia haver mensagem do universo 
mais clara do que essa?
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As pessoas abrem espaço, e um cara tatuado entra de skate, 
deslizando até o balcão de atendimento. Está com uma caixinha 
na mão, mas, em vez de se ajoelhar, apoia os cotovelos no balcão 
e sorri para Piercing no Lábio.

— Kelsey... Meu amor. Quer casar comigo?
O rímel preto de Kelsey escorre até o piercing.
— Sim! 
Ela tasca um beijo regado a muitas lágrimas no namorado. A 

multidão explode em aplausos.
Isso me atinge em cheio. Esse é o tipo de coisa que só pode-

ria ter acontecido em Nova York, algo saído diretamente de um 
musical — a alegria escancarada, as cores vibrantes, a música re-
tumbante. Passei o verão todo andando desanimado pela cidade 
e sentindo falta da Geórgia, mas de repente parece que algo se 
ilumina dentro de mim.

Será que o Garoto da Caixa sente o mesmo? Eu me viro para 
ele, com um sorriso no rosto e a mão no peito...

Mas ele desapareceu.
Minha mão desaba, sem forças. O menino simplesmente sumiu. 

E a caixa dele também. Dou uma olhada ao redor, conferindo cada 
rosto na agência. Talvez ele tenha sido carregado para longe pelo 
flash mob. Talvez ele fosse parte do flash mob. Talvez ele tivesse al-
gum compromisso urgente... tão urgente que não podia nem parar 
um segundo para pedir meu número. Não podia nem dar tchau.

Não posso acreditar que ele nem me deu tchau.
Pensei... sei lá, é idiota, mas pensei que tivesse rolado algum 

tipo de conexão entre nós. Poxa, o universo basicamente pegou a 
gente pela mão e nos colocou frente a frente. Foi exatamente isso 
que acabou de acontecer, não foi? Não tem nem outra forma de 
interpretar esse momento.

Só que ele sumiu, simples assim. Como a Cinderela à meia-
-noite. Como se nunca tivesse existido. E agora eu nunca vou sa-
ber o nome dele ou como meu nome soa em sua voz. Nunca vou 
poder mostrar a ele que o universo não é podre.



21

Sumiu. Desapareceu por completo. E a decepção me atinge 
com tanta força que quase me curvo.

Até meus olhos encontrarem a lata de lixo.
Ok. Não estou dizendo que vou revirar a lixeira. É claro que 

não, pelo amor de Deus! Estou péssimo, mas não a esse ponto.
Mas talvez o Garoto da Caixa esteja certo. Talvez o universo 

esteja pedindo por um plano B.
E aí eu te pergunto: se o lixo não chega à lata, pode ser cha-

mado de lixo? Porque, vamos imaginar uma coisa aqui, e isso é 
totalmente hipotético: digamos que há uma etiqueta de envio 
amassada no chão. Isso é mesmo lixo?

E se for um sapatinho de cristal?


