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MIM MALONE NÃO ESTÁ NADA BEM.

Wall Street Journal

A

SOU UMA COLEÇÃO DE ESQUISITICES,
UM CIRCO DE NEURÔNIOS E ELÉTRONS:
MEU CORAÇÃO É O DONO DO CIRCO;
MINHA ALMA, O TRAPEZISTA,
E O MUNDO, MINHA PLATEIA.
PARECE ESTRANHO PORQUE É ESTRANHO,
E É ESTRANHO PORQUE SOU ESTRANHA.

pós o inesperado divórcio dos pais,
Mim Malone é arrastada de sua casa

em Ohio para o árido Mississippi, onde
passa a viver com o pai e a madrasta e a ser
medicada contra a própria vontade. Porém, antes mesmo de a poeira da mudança
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baixar, ela descobre que a mãe está doente.
Mim foge de sua nova vida e embarca
em um ônibus com destino a seu verdadeiro lugar, o lar de sua mãe, e acaba en-
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contrando alguns companheiros de viagem muito interessantes pelo caminho.

mora em Lexington, Kentucky, com a

Quando a jornada de mais de mil quilô-

esposa (adorável) e o ﬁlho (agitado).

metros toma rumos inesperados, ela pre-

Já trabalhou como músico/produtor

cisa confrontar os próprios demônios e

freelance, pai em horário integral e

redeﬁnir seus conceitos de amor, lealdade

professor de pré-escola. Acredita no

e sanidade.

poder da gentileza e da comunidade.
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E batatinhas chips. Acredita muito em
batatinhas chips. Mosquitolândia é seu

Com uma narrativa caleidoscópica e
inesquecível, Mosquitolândia é uma odisseia contemporânea, tão hilária quanto

primeiro livro.

emocionante.

davidarnoldbooks.com
Twitter @roofbeam
“UM LIVRO ADORÁVEL E CÔMICO.
MIM É UMA GAROTA APAIXONANTE,
E SUA JORNADA DEIXA TODOS DE
QUEIXO CAÍDO.”
The New York Times
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Uma coisa só tem validade depois que é
dita em voz alta

MEU NOME É Mary Iris Malone, e eu não estou nada bem.
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A proximidade desconfortável dos estranhos

1º de setembro — tarde

Querida Isabel,

Como membro da família, você tem o direito de saber o que está
acontecendo. Meu pai concorda, mas diz que eu deveria evitar
“assuntos pesados e depressivos”. Quando perguntei como ele
sugeria que eu fizesse isso, considerando que nossa família
tem certa tendência à depressão e a pegar pesado, ele revirou
os olhos e bufou, como sempre. A questão é que sou incapaz
de floreios, então aqui vai. As coisas como elas são, estilo Mim.
Um papo cheio de “assuntos pesados e depressivos”.
Pouco mais de um mês atrás, eu me mudei das pradarias
verdejantes de Ashland, Ohio, para a aridez seca de Jackson,
Mississippi, com meu pai e Kathy. Nessa época, é possível que
eu tenha arranjado alguns problemas na escola nova. Nada
sério, sabe, mas isso é uma distinção sutil para os adultos
quando eles decidem destruir a juventude de um adolescente.
Meu novo diretor concorda com isso em gênero, número e
grau. Ele marcou uma reunião para as dez da manhã, que teve
como pauta apenas os crimes de Mim Malone. Kathy trocou de
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turno no Denny’s só para acompanhar meu pai, como membro
da família. Eu estava na aula de álgebra II, assistindo ao caso
de amor entre o sr. Harrow e os polinômios, quando meu nome
ecoou pelos corredores pintados de coral.
— Mary Iris Malone, favor comparecer à sala do diretor
Schwartz. Mary Iris Malone, comparecer à sala do diretor.
(Nem preciso dizer que eu não queria ir, mas quando o
alto-falante convoca, os alunos atendem. Sempre foi e sempre será assim.)
A antessala que dá para a diretoria estava abafada, com
uma decoração sufocante em tons de marrom e vermelho.
Havia pôsteres motivacionais em todas as paredes, oferecendo encorajamentos de uma só palavra e imagens de águias
majestosas sobrevoando montanhas arroxeadas.
Tive uma ânsia de vômito, mas engoli.
— Pode entrar — anunciou a secretária, sem olhar para
mim. — Estão esperando você.
Atrás da mesa da secretária, a pesada porta de carvalho
que leva à sala do sr. Schwartz, o diretor, estava entreaberta.
Quando me aproximei, ouvi vozes do outro lado.
— Qual é mesmo o nome da mãe dela? — perguntou
Schwartz, a voz abafada pelo bigode brilhante estilo anos
1970, sem dúvida uma relíquia dos tempos de glória.
— Eve — respondeu meu pai.
— Certo, certo — continuou ele. — É uma pena. Bem, espero que Mim valorize seu envolvimento, Kathy. Ela precisa de
uma figura materna em um momento como este.
Kathy se pronunciou:
— Todos queremos que Eve melhore, sabe? E ela vai melhorar. Vai vencer a doença. Eve é uma guerreira.
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Ainda do outro lado da porta, fiquei paralisada — por dentro e por fora. Doença?
Schwartz (suspirando):
— Mim já sabe?
Meu pai (dando um suspiro diferente):
— Não. O momento não me pareceu adequado. Escola
nova, amigos novos… manias novas, como o senhor pode ver.
Schwartz (dando risada):
— Exato. Bem, com sorte, as coisas vão se ajeitar para Eve
em… Onde é mesmo que ela está?
— Cleveland. E obrigado. Estamos torcendo por ela.
(Todo bom personagem, Isa, seja na página ou na tela,
é multidimensional. Os mocinhos não são de todo bons,
os vilões não são de todo maus, e não deveria existir qualquer personagem que seja apenas uma coisa ou outra.
Lembre-se disso quando eu contar a bizarrice que aconteceu
em seguida, porque, apesar de eu não ser uma vilã, não sou
imune à vilania.)
Nossa heroína se afasta da porta de carvalho e, com muita
calma, sai da diretoria, do prédio da escola, do pátio. Ela caminha atordoada, tentando juntar as peças. Do outro lado do
campo de futebol americano, atletas fortões a encaram com
desdém, mas ela não lhes dá atenção. Seus bons e velhos
sapatos de segunda mão a levam pela calçada esburacada,
enquanto ela pensa nas três semanas de seca, sem cartas nem
ligações da mãe. Nossa heroína pega o atalho atrás do Taco
Hole, ignorando o aroma de carne. Ela anda pelas ruas solitárias da nova vizinhança, dá a volta no carvalho gigantesco e
para por um instante à sombra da nova residência. Ela olha a
caixa de correio — vazia, como sempre. Pega o celular, liga para

12
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a mãe pela centésima vez, ouve pela centésima vez a mesma
voz robótica e fica de coração partido pela centésima vez.
Este número não recebe chamadas ou não existe.
Ela fecha o flip do telefone e olha para a casa nova, uma
casa comprada pelo preço módico de “tudo em que ela sempre acreditou”. Então sussurra o refrão de uma de suas músicas favoritas:
— “Vidro, concreto e pedra.” — Mim sorri, prende o cabelo
em um rabo de cavalo e termina o verso: — “É só uma casa,
não um lar.”
Nossa heroína entra na casa e sobe as escadas de três em
três degraus. Ignora o cheiro de casa nova — uma combinação
estranha de desinfetante, tacos e negação obstinada — e vai
para o quarto. Lá, enche a adorada mochila JanSport com o
suficiente para passar a noite: uma garrafa d’água, produtos
de higiene pessoal, roupas, remédios, maquiagem de guerra,
lenços removedores de maquiagem e um pacote de batatinhas chips. Entra no quarto do pai e da madrasta e se ajoelha diante da cômoda de Kathy. Nossa heroína abre a última
gaveta, enfia a mão por atrás de uma pilha de roupas íntimas
de compressão da marca Spanx e pega uma lata de café com
o rótulo

HILLS BROS. MISTURA ORIGINAL.

Depois de abrir a tampa,

pega um maço de dinheiro e conta as notas de vinte dólares, com o rosto de Andrew Jacksons estampado, até atingir a
marca de 880 dólares. (A madrasta má superestimou o sigilo
do esconderijo, pois nossa heroína vê tudo.)
Após colocar a lata na mochila, ela sai da casa que não é
seu lar, corre uns oitocentos metros até o ponto de ônibus e
pega uma linha que a leva até o terminal Jackson Greyhound.
Fazia um tempo que ela sabia o onde: Cleveland, Ohio, 1.524
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quilômetros de distância. Mas, até aquele dia, não sabia o
como nem o quando.
O como: um ônibus. O quando: aquele instante, imediatamente, rápido.
E… fim de cena.
Mas você é uma Malone de verdade, portanto isso não é suficiente. Vai precisar de mais do que o onde, o como e o quando
— vai precisar dos porquês. Vai pensar: Por que nossa heroína
não [inserir solução brilhante]? A verdade é que os motivos são
complicados. Tenho um trilhão de motivos, mas continuo sem
fazer ideia de como eles vieram parar na minha cabeça.
Então talvez este relato seja isso mesmo, Isa: minha Lista
de Motivos. Vou explicar os porquês por trás dos meus o quês,
e você poderá ver por conta própria como tenho muitos motivos. Considere a conversa escusa entre meu pai, Kathy e o
sr. Schwartz o Motivo nº 1. O caminho até Cleveland é longo,
então vou tentar descansar, mas, por ora, saiba disto: meus motivos podem ser complicados, mas minha Missão é bem simples.
Chegar a Cleveland, encontrar minha mãe.
Uma continência para mim.
Aceito essa missão.

Câmbio e desligo,
Mary Iris Malone,
Suprema Salvadora de Mães

REFORÇAR AS LINHAS do boneco de palitinho que desenhei
na capa do diário quase não faz diferença. Bonecos de palitinho
são sempre meio magrelas.
14
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Jogo o cabelo escuro por cima do ombro, encosto a testa na
janela e ﬁco impressionada com o mundo lá fora. Antes de Mississippi se revelar um lugar diabólico, ﬁcar maravilhada era algo
incrivelmente único. Mas há algum tempo isso passou a ser, não
sei… mediano. Tragicamente medíocre. Para completar, uma
chuva de proporções apocalípticas castiga a terra nesse exato
momento, e não consigo deixar de pensar que é merecido. Guardo o diário na mochila e pego o frasco de antidepressivos Abilitol. Colocar o comprimido na boca, engolir e repetir o processo
todos os dias: esse é o hábito, e o hábito faz o monge, como meu
pai gosta de dizer. Engulo o comprimido e guardo o frasco na
mochila com um gesto deﬁnitivo. Também faz parte do hábito,
como eu gosto de dizer.
— Que diabo você está fazendo aqui, mocinha?
Primeiro vejo o topete, uma mecha alta de cabelo duas ﬁleiras
de poltronas adiante, que está molhado e inclinado como a Torre de Pisa. O homem — um funcionário da empresa de ônibus
chamado Carl, de acordo com o crachá ensopado na camisa de
botão — é enorme. Até meio desajeitado. Ainda me encarando, ele
pega um burrito não sei de onde, abre o papel-alumínio e o ataca.
Enchanté, Carl.
— Este é o ônibus que vai para Cleveland, não é? — pergunto,
revirando a mochila. — Eu tenho a passagem.
— Mocinha — começa ele, com a boca cheia —, por mim,
você poderia ter até o maldito bilhete dourado do Willy Wonka.
Ainda não começamos o embarque.
Na minha cabeça, mil pequenas Mims lançam ﬂechas em chamas em Carl, fazendo seu topete queimar e cair como uma linda labareda. Antes que uma dessas Mims metafísicas me cause
problemas, ouço a voz da minha mãe ecoando em minha mente
15
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como um sino, o som da infância: Afogue-o em gentilezas, Mary.
Afogue-o pra valer. Abro um sorriso inocente ao ouvir o sotaque
britânico da minha mãe.
— Uau, que uniforme lindo, meu camarada. Acentua os músculos do seu peitoral.
A Torre Inclinada de Topete mastiga o burrito com calma, depois se vira e aponta para a porta aberta. Coloco a mochila nas
costas e atravesso o corredor.
— Sério, camarada. Seu peitoral é incrível.
Saio pela porta e sou açoitada pela ventania antes que ele tenha tempo de responder. Imagino que não fosse isso que minha
mãe queria dizer com afogar alguém em gentilezas, mas, sério,
naquele momento, fui a única versão de mim que poderia ser.
Coloco o capuz e atravesso a estação até um toldo, pulando
meia dúzia de poças cada vez maiores. Embaixo da cobertura,
sete ou oito pessoas estão apertadas, olhando para o relógio,
relendo o jornal ou fazendo qualquer outra coisa para evitar a
proximidade desconfortável dos estranhos. Eu me encolho ao
lado de um homem de meia-idade usando um poncho e observo
a água pingando do toldo e formando uma pequena cachoeira.
— É o seu? — pergunta o homem de poncho, a centímetros
de distância.
Por favor, não esteja falando comigo, por favor, não esteja falando
comigo.
— Com licença — insiste ele, me cutucando. — Acho que seu
telefone está tocando.
Tiro a mochila das costas e pego o celular. As notas melodiosas
de “I Just Called to Say I Love You”, de Stevie Wonder, ecoam nas
paredes da pequena prisão de lona e água. Stevie só toca quando
Kathy liga, o que anula o sentimento da letra na mesma hora.
16
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— Que lindo! — exclama o homem de poncho. — É seu namorado?
— Madrasta — sussurro, olhando para o nome na tela.
Kathy programou a música como seu “toque especial”. Faz
tempo que quero mudar para algo mais apropriado, como a Marcha Imperial do Darth Vader ou uma voz robótica que grita “Perigo! Perigo!” sem parar.
— Vocês devem ser próximas.
Com o celular tocando nas mãos, eu me viro para o homem.
— O quê?
— A música. Você e sua madrasta são próximas?
— Ah, sim, claro — respondo, reunindo todo o sarcasmo que
tenho no corpo. Não atendo a chamada e jogo o celular na mochila. — Somos muito próximas.
Ele assente, sorrindo de orelha a orelha.
— Que maravilha.
Não respondo. Minha cota de conversas com estranhos atingiu o limite. O limite da década.
— Então, aonde está indo, querida? — pergunta ele.
Bom, mais essa agora.
Respiro fundo e atravesso a pequena cachoeira, indo para a
chuva. Ainda está caindo água pra caramba, mas não faz mal. É
a primeira chuva de outono, minha favorita do ano. Talvez seja
isso, ou a adrenalina das decisões que tomei hoje, que me faz
me sentir impulsiva — ou, quem sabe, honesta. Às vezes é difícil
saber a diferença.
Eu me viro para o homem de poncho e vejo seus olhos úmidos
e brilhantes, mas não é choro nem chuva. É algo totalmente diferente. E, por uma fração de segundo, tenho a estranha sensação de
que tudo e todos à nossa volta desapareceram. Somos só nós dois,
17
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condenados a encarar um ao outro em meio a uma tempestade
voraz no terminal de ônibus, para todo o sempre.
— Sabe — grito mais alto que a chuva, quebrando a maldição —, tenho dezesseis anos.
As pessoas sob o toldo estão nos encarando, impossibilitadas
de continuar a ignorar a proximidade desconfortável daqueles
estranhos.
— Tudo bem — responde ele, assentindo, ainda sorrindo com
aqueles olhos vítreos.
Tiro uma mecha de cabelo ensopada do rosto e aperto mais o
cordão do capuz na cabeça.
— Você não devia conversar com garotinhas em terminais de
ônibus. É esquisito, cara.
Ensopada e pensando na loucura do mundo, piso em todas
as poças até as portas da estação Jackson Greyhound. Ao lado do
portão de embarque C, um homem baixo usando uma boina de
lã me entrega um folheto.
ESPECIAL DE FERIADO
FLANGO TSO $4,50
P Q PAGAR MAIS? APAREÇA! MUITO FAMOSOS!

O folheto é uma ﬁleira de dominós: a primeira peça cai e desencadeia uma sequência de lembranças: uma mensagem em
branco em um biscoito da sorte derruba as tradições do Labor
Day, o Dia do Trabalho neste país, que derruba o Elvis, que derruba os fogos de artifício, que derruba como as coisas costumavam
ser, que derruba, e derruba…
A mil quilômetros de distância, sei que minha mãe está precisando de mim. É algo que sinto, e sinto com toda a força, com
18

001-352_Mosquitolândia.indd 18

6/18/15 1:58 PM

mosquitolândia
intensidade, com mais certeza do que já soube de qualquer outra coisa.
Quatro dias até o Dia do Trabalho.
Noventa e seis horas.
Não posso me atrasar.

19
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