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As pessoas se conectam a Nova York instantaneamente, 
conectam-se tanto em cinco minutos quanto em cinco anos.

Thomas Wolfe
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9

prólogo

olha só, o que aconteceu 
foi o seguinte

Eu canto a cidade.
A porra dessa cidade. De pé, no alto de um prédio onde não moro, abro os 

braços e contraio o diafragma, uivando coisas sem sentido na direção do canteiro 
de obras que bloqueia a vista. Meu canto, na verdade, é direcionado à paisagem 
urbana além das obras. A cidade vai entender.

Está amanhecendo. A umidade parece deixar minha calça jeans pegajosa, ou 
talvez seja porque não a lavo há semanas. Tenho alguns trocados para a lavande-
ria, o que não tenho é outra calça para usar enquanto esta seca. Talvez eu use o 
dinheiro para comprar outra calça em algum brechó… mas não agora. Não até que 
eu tenha acabado de gritar AAAAaaaaAAAAaaaa (inspira) aaaaAAAAaaaaaaa e 
de ouvir em resposta o eco que ricocheteia nas paredes dos prédios próximos. Em 
minha imaginação, há uma orquestra tocando “Hino à Alegria”, com uma batida 
do Busta Rhymes ao fundo. Minha voz só completa o arranjo.

— Cala a boca, porra! — grita alguém, então faço uma reverência e deixo 
o palco.

No entanto, quando estou prestes a girar a maçaneta da porta do terraço, 
paro e olho para trás, de testa franzida, ouvindo com atenção. Por um momento, 
ouço algo distante e ao mesmo tempo muito familiar cantando de volta; um som 
contido, grave como o de um barítono.

E, ainda mais distante, ouço outra coisa: um barulho crescente e dissonante. 
Ou seriam sirenes de polícia? Nenhuma das opções me agrada. Vou embora.

— Essas coisas têm um jeito certo de funcionar — diz Paulo.
Está fumando de novo, o filho da mãe. Nunca o vi comer. Ele só usa a boca 

para fumar, tomar café e falar. O que é uma pena, na verdade. Ele tem uma bela 
boca.
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Estamos sentados em um café. Estou aqui porque Paulo está bancando o meu 
café da manhã. As pessoas no café não tiram os olhos dele porque, para os padrões 
delas, ele não é branco, mas também não conseguem definir o que ele é. E não 
tiram os olhos de mim porque eu, sim, sem dúvida sou preto, e porque os buracos 
em minhas roupas não são do tipo estiloso. Não estou fedendo, mas essa gente con-
segue farejar a quilômetros de distância qualquer pessoa sem dinheiro de família.

— Tá — respondo. Então mordo o pão com ovo e quase dou um gemido de 
satisfação. Ovo de verdade! Queijo suíço! Tão melhor do que aquelas porcarias 
do McDonald’s.

Esse cara adora o som da própria voz. E eu até que gosto do sotaque dele, é 
meio nasal e sibilante, nada parecido com o pessoal que fala espanhol. Os olhos 
dele são enormes, e penso: Eu ia me safar de tanta merda se tivesse esses olhos de 
cachorro abandonado. Mas ele me soa mais velho do que parece — muito, muito 
mais velho. Ele tem só uma faixa de cabelo branco nas têmporas, bonita e distinta, 
mas passa a sensação de ter, tipo, uns cem anos.

Ele também não desvia os olhos de mim, mas não da forma com a qual estou 
acostumado.

— Você tá ouvindo? — pergunta. — É importante.
— Tô — respondo, mordendo o lanche outra vez.
Ele se endireita na cadeira e chega mais perto da mesa.
— Eu também não acreditei, no começo. Hong teve que me arrastar para o 

esgoto, para aquela escuridão fedorenta lá embaixo, e me mostrar as raízes bro-
tando, os dentes nascendo. A minha vida toda eu ouvi o som de respiração. Achei 
que todo mundo ouvisse. — Ele faz uma pausa. — Você já ouviu?

— Ouvi o quê? — pergunto, o que é claramente a resposta errada. Não é que 
eu não esteja ouvindo, eu só não tô nem aí.

Ele suspira.
— Ouça!
— Eu tô ouvindo!
— Não. Eu quis dizer ouvir, não me ouvir. — Paulo se levanta e joga vinte 

dólares sobre a mesa. O que é completamente desnecessário, pois ele já pagou no 
caixa e o café não tem serviço de mesa. — Me encontre aqui de novo na quinta.

Pego o dinheiro e guardo no bolso. Teria transado com ele só pelo lanche, ou 
porque gosto dos olhos dele, mas tanto faz.

— Você tem local?
Ele demora um instante para entender e de repente parece irritado de verdade.
— Ouça — ordena. E então vai embora.
Fico lá o máximo que posso. Acabo de comer meu lanche sem pressa, bebo o 

que sobrou do café de Paulo, saboreando a fantasia de ser como as outras pessoas. 
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Observo os outros clientes, julgo a aparência deles e faço um poema sobre uma 
garota branca e rica que vê um cara negro e pobre frequentando seu café e tem 
uma crise existencial. Imagino Paulo ficando impressionado com minha sofisti-
cação, me admirando, em vez de achar que sou só um moleque de rua idiota que 
não sabe ouvir. Me imagino voltando para casa, para um apartamento legal com 
uma cama macia e uma geladeira cheia de comida.

Então um policial entra no café, um cara gordo e corado. Veio comprar um 
café hipster para ele e para o parceiro, que ficou no carro. O policial varre o lugar 
com olhos inexpressivos. Eu visualizo espelhos em volta do meu rosto, um cilindro 
giratório espelhado que desvie seu olhar. Eu sei que não é real. É só uma parada 
que faço para tentar me sentir menos assustado quando os monstros estão por 
perto. Mas, pela primeira vez, acaba funcionando: ele observa o lugar, mas não 
se atém ao único rosto preto ali. Que sorte. Consigo me safar.

Eu pinto a cidade. Quando eu estava na escola, tinha um cara, um artista, que 
toda sexta-feira dava aulas gratuitas sobre sombreamento, perspectiva e essas 
merdas que gente branca aprende na escola de belas-artes. Só que esse cara tinha 
também tinha feito belas-artes e era negro. Eu nunca tinha visto um artista preto 
antes. Por um momento, pensei que talvez pudesse ser um também.

Eu posso, às vezes. No meio da noite, num terraço em Chinatown, com uma 
lata de spray em cada mão e uma lata de tinta de parede que alguém jogou fora 
depois de pintar a sala de lilás, eu rodopio em movimentos ágeis, agachado como 
um caranguejo. Não dá para usar muito da tinta de parede porque ela vai começar 
a descascar depois de algumas chuvas. A tinta em spray é bem melhor, mas gosto 
do contraste das texturas — preto escorrendo sobre o lilás espesso, o vermelho 
contornando o preto. Estou pintando um buraco. É como uma garganta que não 
começa em uma boca e nem termina em pulmões; é uma coisa que respira e engole 
infinitamente, nunca satisfeita. Ninguém vai ver o desenho além dos passageiros 
nos aviões contornando para pousar no LaGuardia, vindo do sudoeste, alguns 
turistas em passeios de helicópteros e a guarda aérea da polícia. Mas não ligo 
para o que eles verão. Isso não é para eles.

Já é bem tarde. Eu não tenho onde dormir esta noite, então vou continuar 
pintando para me manter acordado. Se não fosse fim do mês, eu iria procurar 
um lugar no metrô, mas as estações estão cheias de policiais que ainda não ba-
teram sua cota e que vão me foder se tiverem a chance. Preciso tomar cuidado 
aqui. Tem um monte de caras chineses idiotas a oeste da Chrystie Street que 
acham que são uma gangue protegendo seu território, então fico na minha. Sou 
escuro e magrelo; o que ajuda. Eu só quero pintar, cara, tenho essa coisa dentro 
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de mim e preciso botar para fora. Preciso abrir essa garganta. Eu preciso mesmo, 
preciso. Sim.

Ouço um som suave e estranho enquanto passo a última camada de preto. 
Paro e olho em volta, confuso — e então a garganta atrás de mim suspira. Uma 
densa e pesada rajada de ar úmido eriça meus pelos. Não fico com medo. Foi para 
isso que a pintei, apesar de não saber disso quando comecei. Não sei explicar como 
sei agora. Mas, quando olho outra vez, ainda é só uma pintura em um terraço.

Paulo não estava de sacanagem, hein? Quem diria. Ou talvez minha mãe 
estivesse certa e eu nunca tenha sido muito bom da cabeça mesmo.

Dou um pulo e grito de alegria, e nem sei direito o porquê.
Passo os dois dias seguintes andando pela cidade e pintando respiradouros 

por todo canto até ficar sem tinta.

Estou tão cansado quando chego para encontrar Paulo de novo que tropeço e quase 
atravesso o vidro da janela do café. Ele me segura pelo cotovelo e me conduz até 
um banco reservado aos clientes.

— Você está ouvindo — diz ele, parecendo satisfeito.
— Estou ouvindo um café chegando — respondo sem me preocupar em 

abafar um bocejo.
Um carro de polícia passa pela rua. Minha exaustão não me impede de me 

imaginar como um nada, imperceptível, indigno até mesmo de ser surrado por 
diversão. Funciona mais uma vez. A viatura só segue em frente.

Paulo ignora minha sugestão. Ele se senta ao meu lado e seu olhar fica distante 
e fora de foco por um momento.

— Sim. A cidade está respirando melhor — observa ele. — Você está fazendo 
um bom trabalho, mesmo sem treinamento.

— Eu tento.
Ele parece achar graça.
— Não sei dizer se você não acredita ou só não liga.
Dou de ombros.
— Eu acredito em você.
Mas não ligo mesmo, não muito, porque estou faminto. Minha barriga está 

roncando. Ainda tenho os vinte dólares que Paulo me deu, mas pretendo ir até o 
restaurante comunitário de uma igreja em Prospect, da qual ouvi falar. Lá consi-
go comprar uma refeição completa, com arroz, frango, legumes e broa de milho, 
por menos do que gastaria aqui em um único café de grã-fino de torra especial.

Ele olha em direção à minha barriga quando ela ronca. Finjo me espreguiçar 
e coçá-la, fazendo questão de erguer um pouco minha camisa. Aquele artista 
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uma vez levou um modelo para reproduzirmos em desenho e nos falou sobre um 
músculo acima do quadril chamado Cinto de Adônis. O olhar de Paulo vai direto 
para lá. Vamos lá, morda a isca, vamos. Preciso de um lugar para dormir.

Então ele estreita os olhos e foca nos meus de novo.
— Tinha me esquecido — diz ele, em tom leve e reflexivo. — Eu quase… Já 

faz muito tempo, mas já fui um garoto das favelas.
— Favela é uma comida mexicana? Não tem muito disso em Nova York — 

respondo.
Ele parece achar graça mais uma vez, mas logo fica sério novamente.
— Essa cidade vai morrer — anuncia. Ele não ergue a voz, nem precisa. Dessa 

vez estou prestando atenção. Comida, sobrevivência: esse tipo de coisa é importante 
para mim. — Ela vai morrer se você não aprender o que tenho para te ensinar; se 
você não ajudar. A hora vai chegar, você vai fracassar, e essa cidade vai se juntar a 
Pompeia, Atlântida e tantas outras cidades das quais ninguém se lembra, mesmo 
que milhares de pessoas tenham morrido com elas. Ou talvez seja um natimorto. 
Talvez uma casca da cidade sobreviva e possa crescer de novo no futuro, mas com 
sua força vital apagada por enquanto, como foi com New Orleans. Mas você vai 
morrer de qualquer jeito. Você é o catalisador, seja de resistência ou de destruição.

Ele tem falado dessas coisas desde que apareceu — lugares que nunca exis-
tiram, coisas impossíveis, presságios e agouros. Eu imaginei que fosse tudo uma 
grande palhaçada, já que ele está dizendo essas coisas para mim. Um garoto que 
foi expulso de casa pela própria mãe, que reza para que ele morra todo dia e pro-
vavelmente o odeia. Deus me odeia, e, porra, esse ódio é recíproco. Então por que 
ele me escolheria para qualquer coisa? Mas é exatamente por isso que começo a 
prestar atenção: por causa de Deus. Você não precisa acreditar em algo para que 
isso possa foder com a sua vida.

— Me diz o que eu tenho que fazer — digo.
Paulo assente com uma expressão presunçosa. Ele acha que sacou qual é a 

minha.
— Você não quer morrer.
Eu me levanto, me espreguiço. Sinto as ruas ao meu redor crescendo e se 

tornando mais maleáveis à medida que o dia vai esquentando. (Isso está real-
mente acontecendo ou estou imaginando, ou está realmente acontecendo e estou 
imaginando que, de alguma forma, tem algo a ver comigo?)

— Vai se foder. Não é isso.
— Então nem para isso você liga — Seu tom deixa a frase em tom de pergunta.
— Não tem nada a ver com sobreviver.
Eu vou morrer de fome qualquer dia desses, ou de hipotermia em uma noite 

de inverno, ou vou pegar alguma doença que vai me corroer de dentro para fora 
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até que algum hospital seja obrigado a me acolher, mesmo sem dinheiro ou en-
dereço. Mas vou cantar, pintar, dançar, foder e chorar a cidade antes do meu fim, 
porque ela é minha. A porra dessa cidade é minha. É por isso.

— Tem a ver com viver — concluo, e me viro para olhar para ele. Não estou 
nem aí se ele entende ou não. — Fala o que eu tenho que fazer.

Alguma coisa muda na expressão de Paulo. Ele está ouvindo, agora. Está me 
ouvindo. Então ele se levanta e me leva para minha primeira lição de verdade.

A grande lição é: cidades grandes, como todas as outras coisas vivas, nascem, 
crescem, definham e morrem quando chega a hora.

Dã, né? Isso é óbvio. Todo mundo que já esteve em uma cidade de verdade 
consegue perceber isso, de uma forma ou de outra. Todas aquelas pessoas do in-
terior que odeiam a cidade grande têm motivo; cidades realmente são diferentes. 
Elas têm peso no mundo, criam um rasgo no tecido da realidade, como… como 
buracos negros, talvez. É. (Às vezes eu vou a museus. Por dentro eles são legais, 
e o Neil deGrasse Tyson é gostoso.) Conforme mais e mais pessoas chegam e 
acrescentam suas peculiaridades e vão embora e são substituídas por outras, o 
rasgo aumenta. Com o tempo, ele se torna tão profundo que se transforma em um 
bolsão, conectado apenas pelo fio mais tênue de… algo… a… alguma outra coisa. 
A coisa de que as cidades são feitas.

Mas a separação inicia um processo e, nesse bolsão, diversas partes da cidade 
começam a se multiplicar e a se tornar cada vez mais diferentes entre si. Seus 
esgotos se expandem até lugares onde não há necessidade de água. Brotam dentes 
nas favelas; garras em seus centros culturais. Coisas normais dentro da cidade, 
como o trânsito, construções e coisas assim, começam a ter um ritmo parecido com 
uma pulsação, se você grava seus sons e ouve ao contrário. A cidade… desperta.

Nem toda cidade vai tão longe. Havia algumas grandes cidades nesse continente, 
mas isso foi antes de Cristóvão Colombo ferrar com o esquema dos indígenas, então 
tivemos que começar do zero. New Orleans falhou, como disse Paulo, mas sobrevi-
veu, e isso já é alguma coisa. Ela pode tentar de novo. A Cidade do México está no 
processo. Mas Nova York é a primeira cidade norte-americana a chegar a esse ponto.

Essa gestação pode levar vinte, duzentos ou dois mil anos, mas a hora sempre 
chega. O cordão umbilical é cortado e a cidade se torna uma coisa própria, capaz 
de andar com as próprias pernas vacilantes e fazer… bom, qualquer porra que 
uma entidade viva e pensante do tamanho de uma cidade enorme quiser fazer.

E, como é comum na natureza, há coisas aguardando por esse momento, 
prontas para perseguir a adorável recém-nascida e engolir suas tripas enquanto 
ela se esgoela.
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É por isso que Paulo está aqui para me ensinar. Por isso eu consigo ajudar 
na respiração da cidade, e alongar e massagear seus membros feitos de asfalto. 
Eu sou a parteira, entende?

Eu corro a cidade. Eu corro a cidade toda porra de dia.
Paulo me leva para casa. É só um apartamento de verão no Lower East Side, 

que alguém subloca, mas mesmo assim parece um lar. Uso o chuveiro e como 
algumas coisas da geladeira sem pedir, só para ver o que ele vai fazer. Ele não 
faz merda nenhuma além de fumar um cigarro, acho que para me irritar. Ouço 
barulho de sirenes vindo das ruas do bairro — frequentes, próximas. Por algum 
motivo, me pergunto se estão procurando por mim. Não digo isso em voz alta, 
mas Paulo percebe que eu me tensiono.

— Os arautos do Inimigo se escondem entre os parasitas da cidade. Cuidado 
com eles — diz ele.

Ele sempre fala essas porras enigmáticas. Algumas fazem sentido, como, 
por exemplo, quando ele reflete sobre haver ou não um propósito para tudo isso, 
uma razão por trás das grandes cidades e o processo que as cria. O que o Inimigo 
tem feito — atacar em um momento de vulnerabilidade, crimes de oportunidade 
— pode ser só a palinha de alguma coisa muito maior. Mas Paulo também fala 
muita merda, como, por exemplo, que eu deveria pensar em meditar para me 
sintonizar melhor com as necessidades da cidade. Como se eu fosse cair nessa 
de ioga de gente branca.

— Ioga de gente branca, sim. — Paulo assente. — Mas também ioga de ho-
mem indiano. Raquetebol de corretor de bolsa e handebol de aluno do colégio, 
balé e merengue, coquetéis nos salões de comércio e galerias do SoHo. Você vai 
personificar uma cidade de milhões. Não necessariamente precisa ser eles, mas 
precisa saber que eles são parte de você.

Eu rio.
— Raquetebol? Nem fodendo que isso faz parte de mim, chico.
— A cidade escolheu você dentre todas as pessoas disponíveis — diz Paulo. 

— A vida deles depende de você.
Pode até ser, mas não muda o fato de que estou sempre morrendo de fome e 

exausto, sempre com medo, nunca em segurança. De que adianta ser importante 
se ninguém se importa com você?

Ele percebe que não tô mais a fim de conversar, então se levanta e vai para 
a cama. Me jogo no sofá e morro para o resto do mundo. Morro.

Sonhando, em sonho profundo, com um lugar escuro abaixo de ondas pesadas 
e geladas onde alguma coisa se mexe com um som escorregadio e serpenteia em 
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