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Para todos os jovens negros por aí: suas histórias,  

sua alegria, seu amor e suas vidas importam.  

Vocês são luz na escuridão.
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a  l o n g a  c a m i n h a d a

Primeiro ato

Tiffany D. Jackson

Harlem, 17h12

Hoje é um daqueles dias de causar insolação. Dia em que coisas 

ruins acontecem. A tensão e o calor, juntos, levam as pessoas a fa-

zerem besteiras em uma cidade com a população na casa dos 

milhões. Em dias como este, eu não andaria na rua de jeito nenhum. 

Estaria quietinha no meu quarto, perto do ar-condicionado, vendo 

filmes acompanhada por um sanduíche de peru e chá gelado. Então 

quando as portas do metrô se abrem na plataforma quente pra 

caramba, soprando um ar que gruda imediatamente no meu rosto, 

eu quase me arrependo do novo emprego.

Do lado de fora da estação, fico surpresa ao ver tantas pessoas 

na rua; a placa do teatro Apollo brilha sob o sol brutal. Se este fosse 

o set do meu filme, encerraríamos os trabalhos ou gravaríamos à 

noite. O concreto derrete a sola dos meus tênis enquanto corro pela 

rua 125, a falta de pontualidade do metrô me faz atrasar dez minu-

tos. O transporte metropolitano não se dá ao trabalho de chegar na 
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hora certa, nem mesmo durante uma onda de calor. E, portanto, eu 

vou me atrasar. Bom, vou chegar na hora, mas é o mesmo que estar 

atrasada! Meu pai sempre diz: Se você chegou cedo, chegou na hora; 

se chegou na hora, chegou atrasada. É por isso que eu nunca ficava 

de bobeira no corredor durante o intervalo e era sempre a primeira 

a sentar na sala de aula minutos antes do segundo sinal tocar. Acho 

que é por isso que todos os professores gostavam de mim. Mostrava 

respeito da minha parte. Até o sr. Bishop gostava de mim, e eu era 

a aluna que mais odiava educação física.

Quando pego o elevador até o quarto andar, meu vestido está 

ensopado. Acho que nunca suei tanto em toda a minha vida. Mas 

me disseram que eu tinha que entregar uma papelada antes do trei-

namento de segunda-feira.

Sim, treinamento de integração do rh. Para um trabalho de ver-

dade. Euzinha aqui sou a nova auxiliar de escritório da sede admi-

nistrativa do Apollo. Meu orientador me incentivou a tentar a vaga. 

Trabalhar para o mais famoso teatro negro de Nova York, conhe-

cido como o lugar de onde saíram superestrelas da música como 

Michael Jackson, Mariah Carey e Stevie Wonder, vai me deixar por 

dentro de tudo que acontece entre as grandes celebridades. Ótimo 

para quando eu me tornar uma diretora de primeira. 

O pagamento: três mil e quinhentos dólares por seis semanas.

Claro, é bem no Harlem, ou seja, no mínimo uma hora de dis-

tância do Brooklyn, com baldeação. Mas vou poder ficar bem longe 

de Bed-Stuy por todo o verão.

Não quero mais ficar por lá. Não depois… do que aconteceu. 

Não desde que “nós” se tornou um ele e um ela, e então um eu.
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O e-mail de admissão dizia para eu chegar às cinco e quinze, e já 

que seria a primeira vez que meus colegas de trabalho me veriam, 

coloquei meu novo vestido amarelo e azul, comprado com minha 

bolsa de estudos. Quer saber? Vou comprar um guarda-roupa novo 

inteirinho antes das aulas, para combinar com a minha nova vida e 

deixar meu antigo eu para trás. Pode ser até que eu comece a me 

apresentar como Tam em vez de Tammi. Quem ia saber? Não é 

como se alguém fosse fazer faculdade comigo na Clark Atlanta. Eu 

estarei lá… sozinha.

Não era para ser assim, penso, chegando na recepção. “Nós” tí-

nhamos outros planos. Promessas foram feitas. Mas não existe mais 

nós, e chegou a hora de eu aprender a viver sem ele.

— Ei, querida. — A senhora negra sorri, suor pingando das 

sobrancelhas. — Posso ajudar?

Endireito a postura e tiro essas coisas da cabeça. 

— Oi, meu nome é Tam Wright. Sou a nova estagiária, vim tra-

zer o contrato.

— Ah, sim. Deixa eu ver se Maureen está aqui para assinar. 

Nossa, tá quente, né?

O escritório sem janelas está abafado. Vejo homens e mulheres 

nas mesas, suando. 

— Hm, é.

Ela se vira para pegar uma pasta.

— É, ouvi que chegou aos trinta e oito graus por volta de meio-

-dia e não diminuiu desde então.

Prendo minhas tranças em um coque e abano o rosto.

— Aqui é sempre quente assim? — Tento não entrar em pânico, 
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mas já estou pensando nos meus poucos vestidos e camisas capazes 

de me manter fresca aqui por todo o verão. Eu preciso estar per-

feita. Tudo precisa estar perfeito.

Ela me dá um sorriso compreensivo. 

— Desculpa, querida, o sistema passou o dia todo instável. Acho 

que não…

— Aiii! Caramba. Desculpe o atraso. — A voz atrás de mim me 

faz dar um pulo e ficar tensa, minha pele gela, mesmo neste forno. 

Fecho os olhos e começo a rezar.

Por favor, que não seja ele. Por favor, Deus. Por favor. Qualquer um 

menos ele.

— Ei, querido. Como posso te ajudar? — pergunta a mulher.

Os passos dele soam como os de um assassino se aproximando. 

Ele sempre usa tênis que ou são grandes demais ou estão desamar-

rados, e bate as solas no chão com força, como um high-five a cada 

passo.

— Oi, tudo bem? Eu sou o Kareem… — A voz diminui até que 

ele grita: — Tammi?

Droga.

Finalmente abro os olhos e me viro para encará-lo. Essa pele 

negra. Esses olhos lindos. Não é como se eu nunca mais o tivesse 

visto. A gente é vizinho e frequentou o mesmo colégio, o Stacey 

Abrams, no Upper West Side. Mas não chegava tão perto dele há 

uns quatro meses — perto o bastante para sentir seu cheiro; queria 

que ele não fosse tão cheiroso.

— O que você está fazendo aqui? — pergunto. Soa muito agres-

sivo, mas por um bom motivo.
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Ele revira os olhos, se virando para a recepcionista como se eu 

fosse um fantasma. 

— Desculpe por isso. Tô aqui para deixar os documentos para 

a admissão.

Admissão? Não, não, não… não podemos trabalhar no mesmo 

lugar. De jeito nenhum!

— Espera, vocês dois estão aqui para deixar os documentos? — 

pergunta ela.

— Não — dizemos em uníssono e nos encaramos. — Quer dizer, 

sim — dizemos juntos, de novo.

Muito envergonhada, dou um passo para longe e pigarreio.

— O que quero dizer é que eu estou aqui com os meus docu-

mentos. Não sei o que ele está fazendo aqui.

Ele sorri. 

— Acho que estou aqui pelo mesmo motivo.

A senhora fica olhando para nós dois e rapidamente abre a pasta 

que tem nas mãos, analisando os papéis. Ela se vira para a tela do 

computador, e, enquanto lê alguma coisa concentrada, dou uma 

olhada rápida em Kareem. Ele está usando sua calça jeans favorita 

(mesmo neste calor), uma camisa polo preta e um Nike Jordan 

novinho. Provavelmente ela o fez comprar esse tênis. Sinto certa 

saudade do Converse vermelho surrado e da coleção de camisetas 

de super-heróis.

Para, Tammi! Você não sente saudade de nada desse idiota.

— Hããã, só um segundo — diz a recepcionista, a voz tremendo. 

— Vocês dois podem sentar. Já volto com a Maureen.

Kareem e eu trocamos um olhar desconfiado enquanto vamos 
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lentamente para a sala de espera. Com sorte Maureen não vai 

demorar a vir me buscar… e deixar esse mala aqui.

Sento de um lado da porta enquanto Kareem senta do outro, 

inquieto.

Só seja fofa, Tammi.

Tiro uma selfie rapidinho para conferir se todo esse calor não 

derreteu meu baby hair. Não estou nem aí para Kareem, mas tam-

bém não quero que ele me veja toda bagunçada.

— Uau — ele murmura para si mesmo, encarando alguma coisa, 

e eu confiro o que é.

— Uau — suspiro. 

As paredes da sala de espera são um mural de antigos pôsteres 

de shows no Apollo. James Brown, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Bil-

lie Holiday — pessoas que meus avós cresceram ouvindo. Não tinha 

reparado em nada disso antes e de repente me toco: estou pisando 

no mesmo lugar onde um dia essas lendas já pisaram. Esse pensa-

mento é tão reconfortante que quase me faz esquecer o babaca do 

outro lado da sala. É assim que vai ser quando eu estiver nos estú-

dios de tv ou no set de filmagens?

Kareem ainda está inquieto, revira cada bolso. Ele faz isso quando 

está afobado ou atrasado, ou seja, quase sempre. Nunca teria ido a 

nenhuma aula se eu não tivesse colocado vários alarmes no celular 

para ele. Será que ele ainda usa esses alarmes?

Kareem bate na testa, xingando baixinho. Deve ter esquecido 

alguma coisa…

Para! Para de pensar nele. Ele não está pensando em você.

E o que é que ele está fazendo aqui? Sr. Taylor, nosso orientador, 
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me contou sobre esse estágio, mas disse que só haveria uma vaga, 

para um estudante interessado em estudar mídia e entretenimento. 

Kareem disse que queria se formar no tédio da contabilidade para 

aprender a “contar toda a grana dele”. Ah, é isso! O dinheiro. Ele 

quer os três mil e quinhentos dólares. 

Bem, coitado, eu sou a pessoa certa pro Apollo. Até enviei um 

vídeo meu quando me candidatei à vaga (todo gravado e editado no 

meu celular). Esse emprego é meu! Além do mais… preciso disso. 

É mais um passo rumo à minha estrela na Calçada da Fama de 

Hollywood. Meus pais ainda não estão totalmente convencidos do 

meu plano. Só Kareem estava. E agora… provavelmente ele não se 

importa nem um pouco. Então não vou deixá-lo tirar isso de mim. 

É melhor ele pegar o metrô de volta para o Brooklyn.

Pego o celular, tentando focar em alguma coisa em vez de ficar 

olhando furtivamente para Kareem. Ele não mudou muito. Ainda 

alto pra caramba, só pernas e braços desengonçados com aqueles 

olhos lindos e lábios grossos. Sua pele negra parece mais escura. Tal-

vez tenha ido à praia… com ela. Pensar nisso me enjoa. Posso ima-

giná-los caminhando para Far Rockaway, ela em um biquíni minús-

culo, ele sem camisa…

— Ei, você tem carregador?

Levo um instante para entender que Kareem está falando co-

migo.

— O quê? — pergunto.

— Carregador — ele repete, bem devagar, como se eu não falasse 

seu idioma. — Esqueci de carregar e tô com, tipo, cinco por cento.

Eu pisco, desacreditada. 
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— Isso… isso é tudo o que você tem pra me dizer?

Ele franze a testa. 

— Como assim?

Para variar, ele está totalmente por fora.

— Você praticamente não falou comigo nesses últimos meses e as 

primeiras palavras que saem de sua boca são pedindo alguma coisa.

A princípio, ele fica surpreso. Mas então estreita os olhos e se 

reclina na cadeira, puxando o ar por entre os dentes.

— Deixa para lá — diz, cruzando os braços. — Nem sei por que 

tento. Você só liga pra si mesma.

— O que você quer dizer com isso?

— Nada, não — ele resmunga.

Olho para a recepcionista, agora de volta à mesa, e ela desvia o 

olhar, fingindo que não estava ouvindo. O celular dele não ficaria 

descarregando o tempo todo se ele não o usasse como uma caixinha 

de som. Mesmo se eu tivesse um carregador, não emprestaria. Nem 

se ele fosse o último cara na Terra. Sou rancorosa, sim.

Ele torna a puxar o ar entre os dentes, afundando mais na 

cadeira. 

— Cara, você está agindo como se eu estivesse pedindo vinte 

dólares. Mão de vaca.

— Ei, acabou? Ou vai continuar murmurando essas merdas com 

seu bafo?

Kareem estreita os olhos, lançando um olhar mortal.

— Olá!

Ficamos de pé ao ouvir a voz melodiosa de uma mulher que 

contornou a recepção e veio até nós.
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— Oi! Eu sou a Maureen. Você deve ser Tammi Wright. E você, 

Kareem Murphy?

— Sim — confirmamos em uníssono e me odeio por amar como 

soamos bem juntos.

Tira isso da cabeça, garota! Não existe “nós”. “Nós” está morto e 

enterrado. Para sempre.

Ela aperta nossa mão e suspira. 

— Bom, odeio dizer isso, mas queria que nos conhecêssemos em 

uma situação melhor.

— Como assim? — nós dois perguntamos, e eu abafo um res-

mungo.

— Isso é bem constrangedor. Houve um pequeno erro adminis-

trativo. Parece que a confirmação do estágio foi enviada para vocês 

dois, mas, infelizmente, só temos orçamento para uma vaga.

Meu estômago se retrai, meu queixo cai.

Kareem cruza os braços, as sobrancelhas formando um V pro-

fundo. 

— E o que isso quer dizer?

Ela visivelmente engole em seco.

— Só um de vocês será contratado.

Kareem e eu nos olhamos e então clique, a sala fica escura.

Do nada.

Em um instante eu estava olhando para aqueles olhos castanhos 

lindos que me fizeram tanta falta e, no seguinte… nada. Não rolou 

um corte para outra cena. O filme simplesmente acabou.

Confusa, dou passos para trás, ouvindo as vozes nas sombras.

— Ué!
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