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Ele tinha parado de tentar trazê-la de volta.
Ela só vinha quando queria, em sonhos, mentiras e déjà-vus frag-

mentados.
Tipo, se ele estivesse indo para o trabalho e visse uma garota ruiva 

parada na rua… ele jurava, por meio instante sem fôlego, que era ela.
Então ele notava que o cabelo da garota era mais loiro do que 

ruivo.
E que ela segurava um cigarro… e usava uma camiseta do Sex 

Pistols.
Eleanor odiava Sex Pistols.
Eleanor…
De pé atrás dele até que virasse a cabeça. Deitada ao seu lado pou-

co antes que ele acordasse. Fazendo todo mundo parecer mais tedioso, 
mais chato e nunca bom o bastante.

Eleanor estragando tudo.
Eleanor indo embora.
Ele tinha parado de tentar trazê-la de volta.





agosto de 1986
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1

park

xtc não bastava para sufocar o barulho dos idiotas no fundo do ônibus.
Park levou as mãos aos fones de ouvido e os pressionou contra 

as orelhas.
Amanhã ia levar Skinny Puppy ou Misfits. Talvez gravasse uma 

fita especial para o ônibus, com o maior número de gritos e lamentos 
possível.

Ele poderia voltar a ouvir new wave em novembro, depois que 
tirasse a carta de motorista. Seus pais tinham dito que poderia ficar 
com o Impala da mãe, e Park estava economizando para comprar um 
toca-fitas novo. Quando começasse a ir de carro para a escola, pode-
ria ouvir o que quisesse ou mesmo nada, e ainda poderia dormir uns 
vinte minutos a mais.

— Isso não existe! — alguém gritou atrás dele.
— Claro que existe, caralho! — Steve gritou de volta. — Estilo 

macaco bêbado, cara, é sério. Dá pra matar alguém com essa porra…
— Você só fala merda.
— Você só fala merda — Steve disse. — Park! Ei, Park!
Park o ouviu, mas não respondeu. Às vezes, se você ignorasse um 

pouco Steve, ele se voltava para outra pessoa. Saber disso garantia 80% 
de sobrevivência tendo o cara como vizinho. Os outros 20% envol-
viam manter sempre a cabeça baixa…

O que Park tinha esquecido por um momento. Uma bolinha de 
papel atingiu sua nuca.
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— Eram minhas anotações sobre crescimento e desenvolvimento 
humano, seu cuzão — Tina disse.

— Desculpa, linda — Steve disse. — Vou te ensinar tudo sobre 
crescimento e desenvolvimento humano. O que precisa saber?

— Ensina pra ela o estilo macaco bêbado — alguém disse.
— Park! — Steve gritou.
Park tirou os fones e virou para o fundo do ônibus. Steve estava 

no último banco, e era o centro das atenções. Mesmo sentado, sua 
cabeça quase tocava o teto. Steve sempre parecia estar cercado por 
móveis de casa de bonecas. Parecia um adulto desde a sexta série, isso 
antes de ter barba. Só um pouquinho antes.

Às vezes Park se perguntava se Steve estava com Tina porque ela 
o fazia parecer ainda mais monstruoso. A maioria das meninas que 
moravam em Flats era pequena, mas Tina devia ter um metro e meio, 
no máximo. Contando o cabelo enorme.

Uma vez, na época do ginásio, um menino ficou tirando uma 
com a cara do Steve, dizendo que era melhor não engravidar a Tina, 
ou o bebê gigante dele ia acabar matando a coitada. “Ele ia sair pela 
barriga dela, que nem no Alien”, o menino disse. Steve quebrou o 
dedinho dando um soco na cara dele.

Quando o pai de Park ficou sabendo, disse: “Alguém precisa ensi-
nar o filho do Murphy a socar direito”. Park torceu para que ninguém 
ensinasse. O menino em que Steve batera não conseguiu abrir o olho 
por uma semana.

Park jogou para Tina a bolinha de papel com suas anotações. Ela 
pegou no ar.

— Park — Steve disse —, conta pro Mikey sobre o estilo de ca-
ratê macaco bêbado.

Park deu de ombros.
— Não sei nada disso.
— Mas existe, né?
— Acho que já ouvi falar.
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— Pronto. — Steve procurou alguma coisa para jogar em Mikey, 
mas não achou nada. Então, em vez disso, só apontou para ele. — Não 
falei, porra?

— E o que que o Sheridan sabe de kung fu, caralho? — Mikey 
disse.

— Você é retardado? — Steve retrucou. — A mãe dele é chinesa.
Mikey observou Park atentamente. Park sorriu e estreitou os olhos.
— É, acho que tô vendo agora — Mikey disse. — Sempre achei 

que você fosse mexicano.
— Cacete, Mikey — Steve disse. — Você é racista pra caralho.
— Ela não é chinesa — Tina disse. — É coreana.
— Quem? — Steve perguntou.
— A mãe do Park.
A mãe de Park era cabeleireira de Tina desde o primário. As duas 

tinham exatamente o mesmo cabelo: comprido com permanente e 
franja repicada.

— Ela é gostosa pra caralho, isso sim — Steve disse, morrendo de 
rir. — Sem querer ofender, cara.

Park forçou outro sorriso e voltou a sentar virado para a frente, 
colocando os fones e aumentando o volume. Ainda podia ouvir Steve 
e Mikey, quatro bancos atrás.

— Mas qual é o sentido disso, caralho? — Mikey perguntou.
— Cara, você ia querer lutar contra a merda de um macaco bêba-

do? Eles são gigantes. Seria tipo naquele filme Doido para brigar… louco 
para amar. Imagina aquela porra descontrolada indo pra cima de você.

Park notou a menina nova mais ou menos no mesmo instante em 
que o resto do ônibus. Ela estava de pé na frente, ao lado do primeiro 
lugar disponível.

Um menino da oitava série estava sentado sozinho no banco. Ele 
colocou a mochila no espaço livre ao seu lado, então desviou o rosto. 
Todo mundo que estava sentado sozinho passou para o assento do cor-
redor. Park ouviu Tina rir; ela adorava aquele tipo de coisa.
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A menina nova respirou fundo e seguiu em frente. Ninguém nem 
olhava para ela. Park tentou evitar, mas como em um eclipse/ acidente 
de trem, foi impossível.

Ela parecia exatamente o tipo de pessoa com quem aquele tipo 
de coisa acontecia.

Não era apenas nova, mas grande e desengonçada. Tinha um ca-
belo meio maluco, vermelho-vivo e cacheado. E estava vestida co-
mo… como se quisesse que olhassem para ela. Ou como se não tives-
se ideia de como era esquisita. Usava camisa xadrez masculina, com 
uma meia dúzia de colares estranhos e lenços amarrados como pul-
seiras. Fazia Park lembrar de um espantalho, ou de uma das bonequi-
nhas que ficavam sobre a cômoda da mãe dele. Algo que não sobre-
viveria na selva.

O ônibus parou de novo, e um grupo de garotos entrou. Eles pas-
saram pela menina nova, trombando com ela, e sentaram nos bancos 
de sempre.

Era meio que isso — todo mundo já tinha seu lugar no ônibus, 
que havia sido reivindicado no primeiro dia de aula. Pessoas como 
Park, que contavam com a sorte de ter um banco só para si, não que-
riam abrir mão daquilo. Especialmente para alguém como ela.

Park voltou a olhar para a garota. Ela continuava ali parada.
— Ei, você! — o motorista gritou. — Senta!
Ela começou a avançar para o fundo do ônibus. Direto para a 

bocarra da fera. Ah, meu Deus, Park pensou, para. Dá meia-volta. Ele 
podia sentir Steve e Mikey salivando conforme a menina se aproxima-
va. Tentou de novo não olhar.

A garota notou um assento vazio na altura de Park, mas do outro 
lado do corredor. Seu rosto se iluminou de alívio, e ela correu para ele.

— Ei — Tina disse, afiada.
A garota não parou.
— Ei — Tina repetiu. — Bozo.
Steve começou a rir. Seus amigos fizeram o mesmo.
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— Não pode sentar aí — Tina disse. — É o lugar da Mikayla.
A garota parou e olhou para Tina, então voltou a olhar para o 

assento vazio.
— Senta — o motorista gritou lá da frente.
— Tenho que sentar em algum lugar — a garota disse para Tina, 

com a voz firme e tranquila.
— Não é problema meu — Tina retrucou. O ônibus saiu, e a ga-

rota teve que se esforçar para não cair. Park tentou aumentar o volume 
do walkman, mas já estava no máximo. Ele olhou para ela; parecia que 
ia começar a chorar.

Antes mesmo que estivesse decidido, Park escorregou para o as-
sento da janela.

— Senta — ele falou, parecendo bravo. A garota virou para Park, 
como se não tivesse certeza de que ele não era outro babaca. — Ca-
cete — Park murmurou, indicando o lugar ao seu lado. — Só senta.

Ela sentou. Não disse nada — não agradeceu, ainda bem — e 
deixou uns quinze centímetros de espaço entre os dois.

Park virou para a janela e esperou que toda aquela merda explo-
disse.



16

2

eleanor

Eleanor considerou suas opções:

1. Podia voltar andando para casa. Prós: exercício, bochechas co-
radas, tempo sozinha. Contras: não tinha seu próprio endere-
ço e nem sabia para que lado ir.

2. Podia ligar para a mãe e pedir uma carona. Prós: muitos. Con-
tras: a mãe não tinha telefone. Nem carro.

3. Podia ligar para o pai. Rá!
4. Podia ligar para a avó. Só para dar um oi.

Ela estava sentada nos degraus de concreto na frente da escola, 
olhando para a fila de ônibus amarelos. O dela estava bem ali. Número 
666.

Mesmo que pudesse evitar o ônibus naquele dia, mesmo que sua 
fada madrinha aparecesse com uma carruagem feita com uma abó-
bora, ela ainda teria que pensar em outro jeito de ir para a escola no 
dia seguinte.

E não era como se os idiotas do ônibus fossem acordar mais sim-
páticos no dia seguinte. Sério. Eleanor não ficaria surpresa se eles ros-
nassem da próxima vez que os visse. Aquela loira no fundo, de jaqueta 
jeans desbotada? Quase dava para ver os chifres de demônio escon-
didos debaixo da franja. E o namorado dela só podia ser um gigante 
bíblico.




