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9

Apesar de minha cidade natal ser um vilarejo de umas seiscentas pessoas 
(ainda é, embora eu tenha me mudado de lá), nós tínhamos internet como 
nas cidades grandes, por isso meu pai foi recebendo cada vez menos corres-
pondência pelo correio. Normalmente o sr. Nedeau só entregava o exem-
plar semanal da Time, folhetos endereçados ao “morador” ou “aos nossos 
simpáticos vizinhos” e as contas mensais. Mas a partir de 2004, o ano em 
que fiz nove anos e comecei a trabalhar para o sr. Harrigan do alto da coli-
na, passei a receber pelo menos quatro envelopes manuscritos endereçados 
a mim por ano. Era um cartão de São Valentim em fevereiro, depois um 
de aniversário em setembro, um de Ação de Graças em novembro e um de 
Natal logo antes ou depois da data. Dentro de cada cartão vinha uma ras-
padinha de um dólar da Loteria do Estado do Maine e a assinatura era sem-
pre a mesma: Com desejos de felicidades, do sr. Harrigan. Simples e formal.

A reação do meu pai também era sempre a mesma: uma gargalhada e 
um revirar de olhos bem-humorado.

— Ele é um mão de vaca — disse meu pai um dia. Isso deve ter sido 
quando eu tinha onze anos, dois anos depois de os primeiros cartões che-
garem. — Paga pouco e dá um bônus barato, raspadinhas Lucky Devil do 
Howie’s.

Notei que uma das quatro raspadinhas normalmente dava um prêmio 
de dois dólares. Quando isso acontecia, meu pai tirava o dinheiro para 
mim no Howie’s, porque menores não podiam jogar na loteria, mesmo se 
os bilhetes tivessem sido presente. Uma vez, quando tirei a sorte grande e 
ganhei cinco dólares, pedi para o meu pai comprar mais cinco raspadinhas 
de um dólar. Ele se negou, dizendo que, se alimentasse meu vício no jogo, 
minha mãe se reviraria no túmulo.
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— O que Harrigan está fazendo já é bem ruim — disse meu pai. — 
Além do mais, ele devia estar pagando sete dólares por hora. Talvez até 
oito. Deus sabe que ele pode. Cinco por hora pode ser legal porque você é 
criança, mas alguns considerariam exploração infantil.

— Eu gosto de trabalhar pra ele — falei. — E gosto dele, pai.
— Eu entendo isso e não é como se ler pra ele e tirar as ervas daninhas 

do jardim faça de você um Oliver Twist do século xxi, mas ele continua 
sendo um mão de vaca. Estou surpreso de ele estar disposto a pagar o selo e 
enviar os cartões, considerando que a distância da caixa de correspondência 
dele até a nossa não deve ser mais do que quatrocentos metros.

Estávamos na varanda da frente bebendo Sprite quando tivemos essa 
conversa, e papai apontou com o polegar rua acima (de terra, como a maio-
ria em Harlow), na direção da casa do sr. Harrigan. Era na verdade uma 
mansão, com piscina coberta, um jardim de inverno, um elevador de vidro 
no qual eu amava andar e uma estufa nos fundos onde antes ficava um ce-
leiro de vacas (antes da minha época, mas meu pai se lembrava bem dele).

— Você sabe como ele sofre com a artrite — falei. — Agora às vezes 
ele usa duas bengalas em vez de uma. Andar até aqui seria mortal pra ele.

— Então ele poderia simplesmente entregar os malditos cartões pra 
você — disse meu pai. Não havia maldade na voz dele; ele só estava brin-
cando. Ele e o sr. Harrigan se davam bem. Meu pai se dava bem com todo 
mundo em Harlow. Acho que era isso que o tornava um bom vendedor. — 
Só Deus sabe quanto tempo você já passa lá.

— Mas aí não seria a mesma coisa — falei.
— Não? Por quê?
Eu não consegui explicar. Tinha vocabulário de sobra, graças a todos os 

livros que lia, mas não tinha muita experiência de vida. Só sabia que gosta-
va de receber os cartões, ficava esperando ansioso a chegada de cada um, e 
gostava das raspadinhas que eu sempre raspava com minha moeda da sorte 
e da assinatura com a caligrafia antiquada: Com desejos de felicidades, do sr. 
Harrigan. Ao pensar nisso agora, a palavra cerimonial surge na minha mente. 
Era como o sr. Harrigan, que sempre usava uma das gravatas pretas velhas 
quando ele e eu íamos de carro até a cidade, apesar de ele praticamente só 
ficar sentado atrás do volante do Ford sedan careta lendo o Financial Times 
enquanto eu entrava na iga e comprava os itens da lista. Sempre havia car-
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ne moída e uma dúzia de ovos. O sr. Harrigan às vezes dizia que um homem 
podia viver perfeitamente bem com ovos e carne moída depois de chegar a 
uma certa idade. Quando perguntei que idade seria, ele falou sessenta e oito.

— Quando um homem faz sessenta e oito anos, ele não precisa mais 
de vitaminas.

— É mesmo?
— Não. Só falei isso pra justificar meus maus hábitos alimentares. Você 

conseguiu encomendar o rádio por satélite pra este carro, Craig?
— Consegui. — Pelo computador do meu pai, porque o sr. Harrigan 

não tinha computador.
— Então, onde está? Aqui só pega esse chato do Limbaugh.
Mostrei a ele como chegar à xm. Ele girou o sintonizador por umas 

cem estações ou mais até encontrar uma especializada em country. Estava 
tocando “Stand By Your Man”.

Essa música ainda me dá arrepios e acho que sempre vai dar.

Naquele dia do meu 11o ano, enquanto meu pai e eu estávamos tomando 
Sprite e olhando para a casa grande (que era exatamente como os morado-
res de Harlow a chamavam: A Casa Grande, como se fosse a Prisão Shaw -
shank), eu falei:

— Me dar os cartões não seria tão bom. Receber pelo correio é mais 
legal.

Meu pai fez aquela coisa de revirar os olhos.
— E-mail é legal. E telefones celulares. Essas coisas me parecem mi-

lagres. Você é novo demais pra entender. Se tivesse passado a infância só 
com uma linha fixa compartilhada entre quatro casas, inclusive a da sra. 
Edelson, que nunca calava a boca, talvez pensasse diferente.

— Quando vou poder ter um celular? — Essa foi uma pergunta que fiz 
muitas vezes naquele ano, com mais frequência depois que os primeiros 
iPhones começaram a ser vendidos.

— Quando eu decidir que você tem idade.
— Que saco, pai! — Foi minha vez de revirar os olhos, o que o fez rir. 

Mas logo ele ficou sério.
— Você entende o quanto John Harrigan é rico?
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Eu dei de ombros.
— Sei que ele era dono de fábricas.
— Ele era dono de bem mais do que fábricas. Até se aposentar, ele era 

o grande chefão de uma empresa chamada Oak Enterprises. Essa empresa 
englobava uma companhia de transporte marítimo, shoppings, uma ca-
deia de cinemas, uma empresa de telecomunicações e nem sei mais o quê. 
Quando o assunto era o Big Board, a Oak era uma das maiores.

— O que é Big Board?
— Bolsa de Valores. Jogatina pra gente rica. Quando Harrigan vendeu a 

empresa, a venda não apareceu só na seção de negócios do New York Times. 
Apareceu na primeira página. Aquele cara que dirige um Ford de seis anos 
atrás, que mora no fim de uma rua de terra, que te paga cinco pratas por 
hora e manda uma raspadinha de um dólar quatro vezes por ano tem um 
patrimônio de mais de um bilhão de dólares. — Meu pai sorriu. — E meu 
pior terno, o que sua mãe me faria dar para o Exército da Salvação se ainda 
estivesse viva, é melhor do que o que ele usa pra ir à igreja.

Achei tudo interessante, principalmente a ideia de que o sr. Harrigan, 
que não tinha nem notebook nem mesmo tv, já tinha sido dono de cine-
mas. Aposto que ele nunca foi a nenhum. Ele era o que meu pai chamava 
de ludista, no sentido (entre outras coisas) de um cara que não gosta de 
aparelhos. O rádio por satélite era exceção, porque ele gostava de música 
country e odiava todas as propagandas da Woxo, a única estação de country 
que o rádio do carro dele captava.

— Você sabe quanto é um bilhão, Craig?
— Cem milhões, né?
— Que tal mil milhões.
— Uau — falei, mas só porque “uau” parecia a palavra certa. Eu enten-

dia cinco pratas e entendia quinhentas, o preço de uma scooter usada que 
eu sonhava em ter (boa sorte pra mim), à venda na Deep Cut Road, e tinha 
um entendimento teórico de cinco mil, que era o que meu pai ganhava por 
mês como vendedor da Parmeleau Tratores e Maquinário Pesado de Gates 
Falls. A foto do meu pai sempre ia parar na parede como Vendedor do Mês. 
Ele alegava que não era nada de mais, mas eu sabia que era. Quando ele 
era Vendedor do Mês, nós íamos jantar no Marcel’s, o restaurante francês 
chique em Castle Rock.
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— Uau mesmo — disse meu pai, e fez um brinde à casa grande na 
colina, com tantos aposentos que ficavam sem uso e o elevador que o sr. 
Harrigan detestava, mas precisava usar por causa da artrite e da ciática. — 
Uau mesmo.

Antes de eu contar sobre o bilhete de loteria com prêmio alto e sobre a mor-
te do sr. Harrigan e do problema que tive com Kenny Yanko quando estava 
no nono ano na Gates Falls High, tenho que contar como fui trabalhar para 
o sr. Harrigan. Foi por causa da igreja. Meu pai e eu íamos à Primeira Igreja 
Metodista de Harlow, a única igreja metodista de Harlow. Havia outra igreja 
na cidade, a que os batistas usavam, mas pegou fogo em 1996.

— Algumas pessoas soltam fogos pra comemorar a chegada de um bebê 
— disse meu pai. Eu não devia ter mais de quatro anos na época. — Sua mãe 
e eu achamos pouco e botamos fogo numa igreja pra dar boas-vindas a você, 
Craigster, e que incêndio lindo que foi.

— Nunca diga isso — falou minha mãe. — Ele pode acreditar e botar 
fogo numa igreja quando tiver filhos.

Os dois eram muito brincalhões um com o outro, e eu ria até quando 
não entendia.

Nós três íamos andando para a igreja, as botas estalando na neve batida 
no inverno, nossos sapatos bons levantando poeira no verão (que minha 
mãe sempre limpava com um lencinho de papel antes de entrarmos), eu 
sempre dando a mão esquerda ao meu pai e a mão direita à minha mãe.

Ela era uma boa mãe. Eu ainda sentia muita saudade dela em 2004, 
quando comecei a trabalhar para o sr. Harrigan, embora ela já estivesse 
morta havia três anos. Agora, dezesseis anos depois, eu ainda sinto saudade 
dela, mas o rosto já se apagou da minha memória e as fotos só a refrescam 
um pouco. O que aquela música diz sobre crianças sem mãe é verdade: é di-
fícil para elas. Eu amava meu pai e nós sempre nos demos bem, mas aquela 
música acertou em outra coisa também: tem tantas coisas que um pai não 
consegue entender, como fazer uma coroa de margaridas e botar na cabeça 
no campo atrás da casa e dizer que hoje você não é só um garotinho qual-
quer, você é o rei Craig. Como ficar satisfeito, mas não demonstrar muito, 
não se gabar nem nada, quando você começa a ler gibis do Super-Homem 
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e do Homem-Aranha aos três anos. Como se deitar na cama para te fazer 
companhia quando você acorda no meio da noite depois de ter um pesadelo 
em que era perseguido pelo Doutor Octopus. Como abraçar você e dizer 
que está tudo bem quando um garoto maior (Kenny Yanko, por exemplo) 
te dá uma surra porque você não quis lustrar a porra do sapato dele.

Eu bem que precisava de um abraço desses naquele dia. Um abraço de 
mãe naquele dia talvez tivesse mudado muita coisa.

Não me gabar de ser um leitor precoce foi um dom que meus pais me de-
ram, o dom de aprender cedo que ter um talento não torna você melhor do 
que ninguém. Mas a notícia se espalhou, como sempre acontece nas cida-
des pequenas, e quando eu tinha oito anos, o reverendo Mooney me pediu 
para ler a lição semanal da Bíblia no Domingo da Família. Talvez tenha sido 
a novidade que o atraiu; normalmente, ele chamava um aluno do ensino 
médio para fazer as honras. A leitura era do Evangelho Segundo Marcos 
naquele domingo, e depois do culto o reverendo disse que eu tinha ido tão 
bem que podia fazer a mesma coisa toda semana se quisesse.

— Ele diz que uma criancinha vai liderar — falei para o meu pai. — Está 
no Livro de Isaías.

Meu pai grunhiu, como se aquilo não o comovesse muito. E assentiu.
— Tudo bem, desde que você lembre que é o meio, não a mensagem.
— Hã?
— A Bíblia é a Palavra de Deus, não a Palavra de Craig, então não fique 

se achando por causa disso.
Respondi que não, e nos dez anos seguintes, até eu ir para a faculdade, 

onde aprendi a fumar maconha, tomar cerveja e ir atrás de garotas, eu li a 
lição semanal. Mesmo quando as coisas estavam péssimas, eu li. O reve-
rendo me dava a referência das escrituras uma semana antes, o capítulo e 
o versículo, como se diz. Na noite da Irmandade Metodista da Juventude, 
às quintas-feiras, eu levava para ele uma lista com as palavras que não sa-
bia pronunciar. Como resultado, eu talvez seja a única pessoa no estado do 
Maine que sabe não só pronunciar Nabucodonosor, mas também soletrar.
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Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos se mudou para Harlow uns 
três anos antes de eu começar meu trabalho dominical de ler as escrituras 
para os mais velhos do que eu. Foi na virada do século, em outras palavras, 
logo depois de ele vender as empresas e se aposentar, e antes de a casa gran-
de estar concluída (a piscina, o elevador e a entrada pavimentada vieram 
depois). O sr. Harrigan ia à igreja toda semana, usando um terno preto des-
botado com a calça frouxa, uma das gravatas pretas estreitas fora de moda 
e com o cabelo grisalho e ralo bem penteado. No resto da semana, aquele 
cabelo se espalhava em todas as direções, como o de Einstein depois de um 
dia movimentado decifrando o cosmos.

Naquela época, ele só usava uma bengala, na qual se apoiava quando 
nos levantávamos para cantar hinos dos quais acho que vou me lembrar até 
o dia em que morrer… e aquele verso de “The Old Rugged Cross” sobre água 
e sangue fluindo da lateral ferida de Jesus sempre vai me dar arrepios, assim 
como o último verso de “Stand By Your Man”, quando Tammy Wynette canta 
com tudo. O sr. Harrigan não cantava, o que era bom porque ele tinha uma 
voz rouca e aguda, mas ele movimentava os lábios junto com a música. Ele 
e meu pai tinham isso em comum.

Um domingo, no outono de 2004 (todas as árvores do nosso lado 
do mundo queimando em cores), li parte do Segundo Livro de Samuel, 
fazendo meu trabalho de sempre de passar para a congregação uma men-
sagem que eu mal entendia, mas sabia que o reverendo Mooney explicaria 
no sermão:

— A honra de Israel pereceu nas alturas. Como foi que os valentes caí-
ram? Não contem isso em Gat, nem proclamem nas ruas de Ascalon. Que 
as jovens filisteias não se alegrem e as filhas dos incircuncisos não exultem.

Quando me sentei no nosso banco, meu pai me deu um tapinha no 
ombro e sussurrou Você falou um monte no meu ouvido. Precisei cobrir a 
boca para esconder um sorriso.

Na noite seguinte, quando estávamos terminando a louça do jantar (meu 
pai lavando, eu secando e guardando), o Ford do sr. Harrigan parou na porta 
da minha casa. A bengala bateu nos degraus do jardim, e meu pai abriu a 
porta antes que ele pudesse bater. O sr. Harrigan recusou a sala e se sentou 
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à mesa da cozinha como se fosse de casa. Aceitou um Sprite quando meu 
pai ofereceu, mas recusou o copo.

— Eu tomo na garrafa, como meu pai fazia — disse ele.
Como um homem de negócios, o sr. Harrigan foi direto ao ponto. Ele 

disse que, se meu pai aprovasse, gostaria de me contratar para ler para ele 
duas ou talvez três horas por semana. Por esse serviço ele pagaria cinco 
dólares por hora. Ele também disse que podia oferecer mais três horas de 
trabalho se eu cuidasse um pouco do jardim e fizesse algumas outras tare-
fas, como tirar a neve dos degraus no inverno e o pó do que fosse necessário 
ao longo do ano.

Vinte e cinco, talvez até trinta, dólares por semana, metade só para 
ler, que era uma coisa que eu teria feito de graça! Eu não acreditei. Pensei 
na hora que poderia economizar para comprar uma scooter, apesar de que 
não poderia andar em uma legalmente pelos próximos sete anos.

Era bom demais para ser verdade e tive medo de meu pai dizer não, 
mas ele aceitou.

— Só não dá nada polêmico pra ele ler — disse meu pai. — Nada de 
coisa política maluca e nada de violência exagerada. Ele lê como um adulto, 
mas só tem nove anos, recém-completados.

O sr. Harrigan fez a promessa, tomou um pouco de Sprite e estalou 
os lábios secos.

— Ele lê bem, sim, mas esse não é o motivo pra eu querer contratá-lo. 
Ele não se arrasta na leitura, mesmo quando não entende. Acho isso im-
pressionante. Não é incrível, mas é impressionante.

Ele botou a garrafa na mesa e se inclinou para a frente, para grudar o 
olhar afiado em mim. Eu costumava ver diversão naqueles olhos e às vezes 
crueldade, mas raramente vi ternura, e aquela noite de 2004 não foi uma 
delas.

— Sobre sua leitura ontem, Craig. Você sabe o que quer dizer “as filhas 
dos incircuncisos”?

— Não — falei.
— Achei que não, mas você acertou no tom de raiva e lamento mesmo 

assim. Você sabe o que é lamento, aliás?
— Chorar, essas coisas.
Ele assentiu.
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— Mas você não exagerou. Não carregou num tom falso. Isso foi bom. 
Um leitor é um transmissor, não um criador. O reverendo Mooney te ajuda 
com a pronúncia?

— Sim, senhor, às vezes.
O sr. Harrigan tomou mais um pouco de Sprite, se levantou e se apoiou 

na bengala.
— Diz pra ele que é Ascalon, não As-calon. Achei isso engraçado, mas 

tenho pouco senso de humor. Vamos fazer uma experiência na quarta, às 
três? Você já saiu da escola essa hora?

Eu saía da Harlow Elementary às duas e meia.
— Sim, senhor. Três horas está ótimo.
— Vamos ficar até as quatro? Ou é tarde?
— Está bom — disse meu pai. Ele pareceu intrigado com a coisa toda. 

— Nós só jantamos às cinco. Eu gosto de assistir ao noticiário local.
— Isso não faz mal pra sua digestão?
Meu pai riu, apesar de eu não achar que o sr. Harrigan estava brincando.
— Às vezes, sim. Não sou fã do sr. Bush.
— Ele é meio imbecil — concordou o sr. Harrigan —, mas pelo menos 

está cercado de gente que entende da coisa. Às três na quarta, Craig, e não 
se atrase. Não tenho paciência com atrasos.

— Nada ousado também — disse meu pai. — Ele vai ter tempo pra isso 
quando for mais velho.

O sr. Harrigan também prometeu isso, mas acho que homens que en-
tendem de negócios também entendem que promessas são fáceis de que-
brar, considerando que fazê-las não custa nada. Não havia nada de ousado 
em Coração das trevas, primeiro livro que li para ele. Quando terminamos, 
o sr. Harrigan perguntou se eu tinha entendido. Acho que ele não estava 
tentando me ensinar nada; só ficou curioso.

— Não muito — falei —, mas aquele tal de Kurtz era bem maluco. Isso 
eu entendi.

Também não havia nada de ousado no livro seguinte; Silas Marner era 
um saco, na minha humilde opinião. Mas o terceiro foi O amante de Lady 
Chatterley, e esse chamou muito minha atenção. Foi em 2006 que fui apre-
sentado a Constance Chatterley e seu robusto guarda-caças. Eu tinha dez 
anos. Tantos anos depois, ainda me lembro dos versos de “The Old Rugged 
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Cross” e, com a mesma clareza, me lembro de Mellors acariciando Lady 
Chatterley e murmurando “Ótimo”. A forma como ele a tratava é uma coisa 
boa para os meninos aprenderem e lembrarem.

— Você entendeu o que acabou de ler? — perguntou o sr. Harrigan 
depois de uma passagem particularmente quente. Novamente, só por 
curiosidade.

— Não — falei, mas não era bem verdade. Eu entendia bem mais o que 
estava acontecendo entre Ollie Mellors e Connie Chatterley na floresta do 
que sobre o que estava acontecendo entre Marlow e Kurtz no Congo Belga. 
Sexo é difícil de entender, uma coisa que aprendi antes mesmo de ir para 
a faculdade, mas maluquice é mais.

— Que bom — disse o sr. Harrigan —, mas se seu pai perguntar o que 
estamos lendo, sugiro que diga que é Dombey and Son. Que vamos ler de-
pois, de qualquer modo.

Meu pai nunca perguntou, ao menos não sobre aquele, e fiquei aliviado 
quando passamos para Dombey, que foi o primeiro livro adulto do qual me 
lembro de ter gostado. Eu não queria mentir para o meu pai, acabaria me 
sentindo péssimo, apesar de saber que o sr. Harrigan não teria problema 
algum com isso.

O sr. Harrigan gostava que eu lesse para ele porque seus olhos se cansavam 
com facilidade. Ele provavelmente não precisava que eu tirasse as ervas da-
ninhas do jardim; o sr. Davis, que cortava o gramado, ficaria feliz de fazer 
isso, eu acho. E Edna Grogan, a empregada, poderia muito bem tirar o pó 
da coleção enorme de globos de neve antigos e pesos de papel de vidro, mas 
isso era trabalho meu. Ele basicamente gostava que eu estivesse por perto. 
Só me disse isso pouco antes de morrer, mas eu sabia. Eu só não sabia o 
motivo, e não sei se sei mesmo agora.

Uma vez, quando estávamos voltando de um jantar no Marcel’s, em 
Rock, meu pai disse abruptamente:

— Harrigan por acaso toca em você de um jeito que você não gosta?
Faltavam anos para eu conseguir deixar uma sombra de bigode crescer, 

mas eu sabia o que ele estava perguntando; nós aprendemos sobre o “perigo 
de estranhos” e “toques inadequados” no terceiro ano, ora.
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— Você quer saber se ele me apalpa? Não! Caramba, pai, ele não é gay.
— Tudo bem. Não precisa se irritar, Craigster. Eu tinha que perguntar. 

Porque você passa muito tempo lá.
— Se ele me apalpasse, podia pelo menos me mandar raspadinhas de 

dois dólares — comentei, e isso fez meu pai rir.
Trinta dólares por semana era o que eu ganhava, e meu pai insistia para 

que eu botasse pelo menos vinte na minha poupança para a faculdade. E fiz 
isso, apesar de achar uma idiotice; quando ser adolescente parece eterna-
mente distante, a faculdade é como se fosse em outra vida. Dez dólares por 
semana ainda era uma fortuna. Eu gastava uma parte com hambúrgueres e 
milk-shakes no balcão do Howie’s Market e a maior parte com livros velhos 
no Sebo da Dahlie, em Gates Falls. Os que eu comprava não eram pesados 
como os que eu lia para o sr. Harrigan (até Lady Chatterley era pesado quando 
Constance e Mellors não estavam botando fogo no ambiente). Eu gostava de 
livros de mistério e faroestes, como Shoot-Out at Gila Bend e Hot Lead Trail. 
Ler para o sr. Harrigan era trabalho. Não trabalho braçal, mas era trabalho. 
Um livro como On Monday We Killed Them All, de John D. MacDonald, era 
muito prazeroso. Eu disse para mim mesmo que precisava guardar o dinhei-
ro que não ia para a poupança da faculdade para um dos celulares novos da 
Apple que começaram a ser vendidos no verão de 2007, mas eles eram caros, 
uns seiscentos dólares, e com dez dólares por semana eu levaria mais de um 
ano. E quando você tem dez, quase onze anos, um ano é muito tempo.

Além do mais, os livros velhos com as capas coloridas me atraíam.

Na manhã de Natal de 2007, três anos depois que comecei a trabalhar para 
o sr. Harrigan e dois anos antes de ele morrer, só havia um pacote para mim 
debaixo da árvore, e meu pai me disse para guardar para o final, depois de 
ele admirar o colete estampado, os chinelos e o cachimbo de urze que eu 
tinha comprado pra ele. Depois disso, rasguei o papel do meu único presen-
te e gritei de alegria quando vi que ele tinha comprado exatamente o que 
eu desejava: um iPhone que fazia tantas coisas diferentes que fez o celular 
de carro do meu pai parecer uma antiguidade.

As coisas mudaram muito desde então. Agora é o iPhone que meu pai 
me deu no Natal de 2007 que virou antiguidade, como a linha fixa com-
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partilhada por quatro famílias sobre a qual ele me contou quando eu era 
criança. Houve tantas mudanças, tantos avanços, e tudo aconteceu tão rá-
pido. Meu iPhone do Natal tinha só 16 aplicativos, todos já instalados. Um 
deles era o YouTube, porque na época a Apple e o YouTube eram amigos 
(isso mudou). Um se chamava sms, uma forma primitiva de mensagens de 
texto (sem emojis, uma palavra que ainda não tinha sido inventada, a não 
ser que você fizesse um). Havia um aplicativo de previsão do tempo que 
costumava errar. Mas você podia fazer ligações a partir de uma coisa tão 
pequena que cabia no bolso da calça e, melhor ainda, havia o Safari, que o 
conectava ao mundo. Quando você cresce em uma cidade com estradas de 
terra e sem sinal de trânsito como Harlow, o mundo é um lugar estranho 
e tentador, e você deseja tocar nele de uma forma que a tv não era capaz. 
Pelo menos comigo era assim. Todas essas coisas estavam na ponta dos 
meus dedos, cortesia da at&t e do Steve Jobs.

Havia outro aplicativo, um que me fez pensar no sr. Harrigan até na-
quela primeira manhã alegre. Uma coisa bem mais legal do que o rádio por 
satélite no carro dele. Ao menos para caras como ele.

— Obrigado, pai — falei e o abracei. — Muito obrigado!
— Mas não exagere. As tarifas de telefone estão muito altas e vou ficar 

de olho.
— Elas vão baixar — falei.
Eu tinha certeza disso, e meu pai nunca pegou no meu pé por causa 

dos gastos. Eu não tinha muita gente para quem ligar, mas gostava dos 
vídeos do YouTube (meu pai também) e amava poder entrar no que era 
chamado na época de www: a world wide web. Às vezes, eu abria artigos do 
Pravda, não por entender russo, mas só porque podia.

Menos de dois meses depois, voltei para casa após a aula, abri a caixa de 
correspondências e encontrei um envelope endereçado a mim na caligra-
fia antiquada do sr. Harrigan. Era o cartão de São Valentim. Entrei em 
casa, larguei a mochila na mesa e abri o envelope. O cartão não era florido 
nem meloso, esse não era o estilo do sr. Harrigan. Mostrava um homem de 
smoking segurando uma cartola e se inclinando em um campo de flores. 
A mensagem dentro dizia Que você tenha um ano cheio de amor e amizade. 
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