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A1a
Annika
CHICAGO
AGOSTO DE 2001

Dou de cara com ele no Dominick’s, por incrível que pareça. Estou
vasculhando o freezer, procurando os morangos que coloco no meu
smoothie matinal, quando a voz de um homem à minha direita diz:
– Annika? – ele parece em dúvida.
Pelo canto do olho, vislumbro seu rosto. Faz dez anos desde a época em que namoramos e, embora eu costume ter certa dificuldade para
reconhecer pessoas fora do contexto, para mim não há necessidade de
me questionar se é ele ou não. Sei que é ele. Meu corpo vibra como
um trem rumoroso a distância, e fico grata pelo ar frio do freezer enquanto a temperatura do meu corpo dispara. Quero fugir, esquecer os
morangos e encontrar a saída mais próxima. Mas as palavras de Tina
ecoam em minha cabeça e as repito como um mantra: Não fuja, assuma
responsabilidades, seja você mesma.
Minha respiração é entrecortada e não enche muito meus pulmões. Viro-me para ele.
– Oi, Jonathan.
11
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– É você mesmo – diz ele. Abro um sorriso.
– Sim.

Meus cabelos, que costumavam bater na cintura e quase sempre

andavam carentes de uma boa escovada, agora estão brilhantes e lisos,
ultrapassando meus ombros alguns centímetros. A blusa bem-talhada
e as calças justas que uso estão muito distantes do meu guarda-roupa
da faculdade, com saias e vestidos dois tamanhos maiores. É provável
que isso o tenha deixado um pouco confuso.

Aos 32 anos, ele ainda parece o mesmo para mim: cabelos escuros,

olhos azuis, os ombros largos de nadador. Não está sorrindo, mas as

sobrancelhas também não estão unidas em uma expressão carrancuda.
Embora minha capacidade de ler expressões faciais e outros sinais não
verbais tenha melhorado bastante, não sei dizer se ele nutre algum
sentimento de raiva ou mágoa. Tem todo o direito de sentir ambos.

Damos um passo à frente e nos abraçamos, porque até mesmo eu

sei que depois de todo esse tempo – e de tudo pelo que passamos – de-

vemos nos abraçar. Há uma sensação imediata de segurança e conforto
quando os braços de Jonathan me envolvem. Isso não mudou nem um

pouco. O cheiro de cloro que costumava impregnar sua pele foi substituído por um odor amadeirado e, felizmente, não muito marcante
nem enjoativo.

Não faço ideia do motivo de ele estar em Chicago. Uma prestigia-

da empresa de Nova York, do ramo financeiro, tratou logo de arrastar
Jonathan para fora de Illinois praticamente antes que a tinta de seu

diploma terminasse de secar, quando o que antes era uma mudança
planejada para dois transformou-se em empreitada individual. Quando nos afastamos um do outro, eu me atrapalho com as palavras.

– Eu pensei que você morasse... Você está aqui a negócios...?
12
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– Mudei para o escritório de Chicago há cerca de cinco anos –
disse ele. Surpreende-me que durante todo esse tempo, enquanto eu
andava pela cidade que agora chamo de lar, nunca soube que dar de
cara com ele fosse uma possibilidade. Quantas vezes estivemos em um
raio de um quilômetro de distância um do outro sem saber? Quantas
vezes estivemos atrás ou na frente um do outro em uma calçada movimentada ou jantando no mesmo restaurante? – Minha mãe precisava
de alguém para supervisionar seu tratamento – continua ele.
Eu havia conhecido a mãe dele e gostara dela quase tanto quanto
gostava da minha. Foi fácil ver de onde tinha vindo a gentileza de
Jonathan.
– Por favor, diga a ela que mandei um oi.
– Ela morreu alguns anos atrás. Demência. O médico disse que
provavelmente ela vinha sofrendo disso há anos.
– Ela me chamou de Katherine e não conseguia encontrar as próprias chaves – digo isso, porque minha memória é excelente e tudo faz
sentido agora. Ele concorda comigo com um ligeiro aceno de cabeça.
– Você trabalha no centro da cidade? – ele pergunta.
Fecho a porta do freezer, envergonhada por mantê-la aberta durante todo esse tempo.
– Sim, na Biblioteca Harold Washington – minha resposta provoca o primeiro sorriso em seu rosto.
– Meus parabéns.
A conversa para de repente. Jonathan sempre fez o trabalho pesado no que diz respeito a nossa comunicação, mas desta vez ele não
alivia minha barra e o silêncio é ensurdecedor.
– Foi ótimo ver você – falo, afinal, sem pensar. Minha voz soa mais
aguda que o normal. O calor ruboriza meu rosto, e penso que deveria
ter deixado a porta do freezer aberta, no fim das contas.
13
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– Foi ótimo ver você também.
Quando ele se vira, uma pontada de saudade me atinge com tanta
força que meus joelhos vacilam, e reúno coragem para dizer:
– Jonathan? – suas sobrancelhas estão ligeiramente arqueadas
quando ele se vira.
– Sim?
– Gostaria de sair um dia desses? – fico tensa quando as lembranças retornam numa enxurrada. Digo a mim mesma que não é justo
fazer isso com ele, que já fiz o bastante.
Ele hesita, mas então responde:
– Claro, Annika – ele tira uma caneta do bolso interno do paletó
e pega a lista de compras da minha mão, rabiscando seu número de
telefone no verso.
– Eu ligo para você. Logo – prometo.
Ele assente, o semblante impenetrável mais uma vez. Deve achar
que não vou prosseguir com isso. Não o culpo.
Mas vou ligar. Vou me desculpar. Perguntar a ele se podemos tentar de novo. “Começar do zero”, vou dizer.
Esse é meu desejo: substituir as lembranças da garota que ele conhecia pelas da mulher que me tornei.
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