
UM LUGAR
  SÓ NOSSO
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Em memória da minha avó Swan Hee Goo, 
que me apresentou os grandes romances em preto e branco.
E para Christopher, que me apresentou o amor verdadeiro.
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Ela seguia, sempre cantando,
Em murmúrios de notável leveza;

A Terra parecia amá-la,
E o Céu sorria sobre ela,

Que se aproximava da profundeza.
John Keats Percy Bysshe Shelley,  

“Arethusa”
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sexta
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11

1
lucky

Quando seu rosto é reconhecido em todo o continente, não pode 
haver erros.

Muito menos no palco.
Olhei para o público gritando, cega pelas luzes, com o som de 

retorno bem fraco em meu ouvido. Os berros incessantes tornavam 
impossível ouvir minha própria voz.

Uma vez, quando me atirei nos braços esticados do dançarino 
de apoio durante uma apresentação, meu microfone minúsculo se 
deslocou sob a cortina de cabelo e minha voz falhou no momento 
mais dramático do meu hit “Heartbeat”.

A Ásia inteira ouviu aquilo. Uma infinidade de vídeos daque-
le instante se espalhou pela internet — alguns com o acréscimo de 
uma animação de uns coelhinhos e efeitos sonoros estridentes. Meu 
preferido mostrava uma vidraça também desenhada se quebrando no 
exato momento em que minha voz falhava. Era tão bem-feito que 
eu não conseguia ver sem cair na risada.

Meu selo não achou tão engraçado. Viu como um erro, uma im-
perfeição em uma estrela do K-pop até então sem nenhum defeito.

E esse erro era no que eu estava pensando ao subir no palco em 
Hong Kong. A última parada da minha turnê asiática.

Mas havia alguma coisa diferente no clima — uma vibração ani-
mada preenchia o espaço entre mim e o público. Era o motivo pelo 
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qual eu fazia aquilo. Independente do que estivesse sentindo dias ou 
segundos antes de subir ao palco — independente de estar preo-
cupada com a possibilidade de errar de novo —, tudo desaparecia 
quando a energia da plateia penetrava minha pele e passava para a 
corrente sanguínea.

Adoração feroz via osmose.
Minhas botas prateadas de salto agulha e bico fino estavam fir-

memente plantadas no chão, bem abertas, e meus pés me matavam, 
como sempre. Eu tinha um pesadelo recorrente em que elas me 
perseguiam por um estacionamento. Tinham tamanho humano e 
corriam atrás de mim em círculos infinitos. Meu produtor insistia 
que eu sempre usasse as mesmas botas quando me apresentava — 
elas eram minha “marca registrada”. Botas acima dos joelhos que se 
estendiam por minhas pernas compridas.

Eu era alta. Um metro e setenta e oito, o que em Seul é o mes-
mo que ser gigante. Mas não existia algo como “alta demais”.

Enquanto fazia os já conhecidos passos da coreografia de “Heart-
beat”, eu consegui ignorar a dor que irradiava da planta dos pés, o 
short justo sempre enfiado na bunda e as longas mechas da peruca 
cor-de-rosa grudando no meu rosto todo suado.

Afinal, eu podia fazer aquela coreografia de olhos fechados, 
com as duas pernas quebradas. Já a tinha repetido centenas de ve-
zes. Em determinado ponto, meu corpo passara a se mover sozi-
nho, no piloto automático. Às vezes, quando eu terminava de can-
tar “Heartbeat” e, por causa de como a dança terminava, minha 
cabeça ficava congelada em um ângulo estranho no ar, eu piscava 
e me perguntava onde tinha estado nos últimos três minutos e vin-
te e quatro segundos.

Quando meu corpo assumia o comando daquele jeito, eu sabia 
que tinha me saído bem. Era recompensada pela precisão absoluta 
com que me apresentara.
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E naquele dia não foi diferente. Terminei a música e olhei para 
o público. Os gritos dos fãs me atingiram de repente, quando vol-
tei a meu corpo.

A turnê finalmente tinha acabado.
Nos bastidores, fui cercada de imediato: maquiadora, estilista, 

chefe de segurança. Me sentei em uma cadeira enquanto arruma-
vam e penteavam minha peruca e tiravam a oleosidade do meu ros-
to com aqueles papeizinhos.

— Não tira todo o brilho — eu disse a Lonni, minha maquiadora.
Ela franziu os lábios.
— Você tem dezessete anos. Não precisa estar suada para sua 

pele brilhar. E oleosidade não é “brilho”.
Humpf. Deixei que ela continuasse secando minha pele oleosa.
Os dançarinos de apoio entraram no camarim, um grupo de 

homens e mulheres em roupas pretas neutras e sexy. Pulei da cadei-
ra — o que arrancou um irritado tsc-tsc de Lonni — e me curvei 
em reverência.

— Sugohaess-eoyo! — eu disse. — Muito obrigada.
Fazia questão de agradecer aos dançarinos tanto em coreano 

quanto em inglês, porque eles vinham de todas as partes.
Todos tinham sofrido comigo durante cada ensaio, durante cada 

parada da turnê, sem receber nenhum reconhecimento. Minha gra-
tidão era sincera, mas também esperada. Estrelas do K-pop tinham 
que ser sempre meigas.

Eles se curvaram em agradecimento, suados e exaustos.
— Você arrasou, Lucky — disse um dos dançarinos, Jin, com 

uma piscadela. — Quase conseguiu me acompanhar.
Fiquei vermelha. Jin era fofo. Mas estava fora de cogitação, 

como quase todos os garotos da minha vida.
— Vou acertar aquela voltinha um dia — eu disse, com uma 

risadinha nervosa. Os dançarinos saíram juntos, para voltar ao ho-
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tel. Fiquei olhando para eles com inveja. Será que se reuniriam no 
quarto de alguém e comeriam um lámen juntos?

Tanto fazia. Eu não estava suportando meus pés. Sentei de novo 
na cadeira.

Sinto uma batidinha nas costas.
— Ei. Você também. Sugohaess-eo — disse a assistente de produ-

ção, Ji-Yeon. Ela sempre me dizia que eu tinha me saído bem, como 
uma irmã mais velha orgulhosa, ainda que severa. Ela me lembrava 
um coelhinho, com o rosto bochechudo escondido por uma franja 
moderninha e óculos gigantescos. Mas Ji-Yeon era um verdadeiro 
trator, e fazia as coisas acontecerem.

Ji-Yeon deu uma olhada em seu celular onipresente.
— Agora teremos um meet and greet por mais ou menos uma 

hora com os fãs que pagaram pra te conhecer. Bebe bastante água.
— Quê? — Eu tinha parado de fazer aquele tipo de coisa al-

guns anos antes. Pacotes especiais para fãs eram coisa de iniciante. 
Quando sua carreira estava em um patamar alto, ficava difícil de admi-
nistrar aquilo.

— Pois é. Como foi o último show, achamos que seria bom ter 
uma boa sessão de fotos. — Ela me entregou uma garrafa de água.

— Então vou ter que ficar aqui por mais uma hora? — Tentei 
não choramingar ao falar.

— Vai ser rápido. Só chegar e sair. Você não quer fazer? — Ji-Yeon 
perguntou, olhando por cima dos óculos.

Não seja preguiçosa. Balancei a cabeça.
— Não, tudo bem.
— Ótimo. Agora vamos trocar essa roupa para os fãs te verem 

usando algo mais confortável — Ji-Yeon disse franzindo o nariz de 
leve, o que fez seus óculos subirem e descerem ligeiramente no ros-
to branco. — Menos as botas, claro. Elas têm que ficar.

Claro.
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Minutos depois, eu estava sentada atrás de uma mesa autogra-
fando cds, pôsteres e o que quer que os fãs tivessem trazido. Ain-
da que pouco antes só quisesse ir para a cama, a animação deles me 
enchia de uma energia familiar. Interações com o público andavam 
tão raras ultimamente.

— Posso tirar uma selfie?
Eu estava prestes a dizer “sim” para a garota com cabelo curti-

nho e aparelho nos dentes quando meu guarda-costas, Ren Chang, 
se colocou à minha frente e balançou a cabeça em negativa.

Lancei um olhar de desculpas a ela antes que o próximo fã se 
aproximasse com um pôster.

No começo, eu queria conversar e dar um abraço em todo 
mundo que esperava na fila para me ver. Quanto mais minha base 
de fãs crescia, mais nebulosos e sem rosto eles ficavam. Eu tinha que 
lutar contra o instinto de dar respostas prontas e engessadas.

— Obrigada por ter vindo — disse com um sorriso para um 
homem mais velho enquanto autografava seu pôster com uma ca-
neta preta.

Ele assentiu, sem fazer contato visual comigo. Mas sua mão to-
cou a minha quando devolvi o pôster, e ele se aproximou. Eu podia 
sentir o cheiro do que havia comido, o calor de seu corpo. Sem per-
der um segundo, Ren o empurrou com uma mão firme. De novo, 
lancei um olhar de desculpas, ainda que todo o meu corpo tives-
se se contraído. No geral, não tinha nenhum problema com meus 
fãs homens, mas havia um grupinho suado e ávido demais que se 
aproximava com uma ansiedade meio assustadora. Mesmo naqueles 
momentos, eu precisava ser simpática. Mostrar que era grata pelo 
que tinha.

Em determinado momento, a fila acabou. Eu levantei, acenei e 
me curvei para os fãs que gritavam e aplaudiam. Eles foram à lou-
cura quando fiz o sinal da paz e fui levada para a porta dos fundos.
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