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Em 11 de novembro, Lowboy correu para pegar um trem. 
Havia gente no caminho, mas ele tomou cuidado pa ra se desviar. 
Subiu a rampa amarela e corrugada da plataforma sem tirar os 
olhos da cabine do trem, ordenando que o esperassem. As portas 
já estavam fechadas, mas se abriram mediante um chute. Aquilo 
devia ser um sinal.

Lowboy subiu a bordo e deu risada. Havia placas e avisos 
por toda parte. O chão tremia e vibrava, e os arcos de tijolo re-
verberavam o burburinho da multidão em suas lâminas de cobre 
e alumínio. Todos os assentos do vagão estavam ocupados. Duas 
notas musicais ressoaram no fechamento das portas: primeiro 
um dó sustenido, depois um lá, agudos como a ponta de um 
lápis. Ele se virou e pressionou o rosto contra o vidro.

Caveira e Esqueleto, seus dois inimigos oficiais, forçavam 
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a passagem plataforma acima. Caveira era um sujeito magro e 
debilitado que quase não chamava a atenção, mas Esqueleto era 
do tamanho de um guichê de bilheteria do metrô. Eles corriam 
como policiais em filme mudo, embora os sapatos fossem maio-
res do que os pés. Ninguém cedeu passagem. Lowboy sorriu ao 
vê-los tropeçando em sua direção: sentiu o medo desaparecer 
a cada passo idiota que eles davam. Preciso arrumar um novo 
apelido para os dois, pensou. Curto & Grosso. Antes & Depois. 
Ponte & Túnel.

Esqueleto avistou-o primeiro e começou a esmurrar a porta. 
Cuspiu silenciosamente contra o vidro gasto e empoeirado. O 
trem avançou, parou e então tornou a avançar. Lowboy abriu 
seu sorriso típico de bobo alegre, franzindo os lábios e piscando, 
e ergueu solenemente o dedo médio. Caveira pôs-se a correr, 
tentando se emparelhar com as portas enquanto movia os braços 
em círculos lentos e exagerados. Esqueleto gritava alguma coisa 
para o condutor. Lowboy assoviou o tema do fechamento das por-
tas e deu de ombros. Dó e lá, dó e lá. A melodia mais simples e 
doce do mundo.

Mais tarde, todos os passageiros do vagão concordariam que 
o garoto estava de bom humor. Pelo visto, estava atrasado para al-
gum compromisso, mas se portava com calma e autoridade. Fa-
zia um esforço para parecer mais velho. Vestia roupas folgadas, 
que pendiam tristemente do corpo, mas como o garoto tinha os 
olhos azuis e era discreto, isso não causou maiores inquietações. 
Ficaram-no observando por um tempo, encarando-o toda vez que 
virava as costas, do jeito que as pessoas se olham no metrô. Al-
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guns se perguntavam: o que fazia um garoto desses com roupas 
tão horríveis?

O trem encaixou-se perfeitamente no túnel. Escorregou 
para dentro como uma mão no bolso, fechou-se em torno de Low-
boy e o manteve imóvel. O garoto continuava com a bochecha 
direita colada ao vidro e sentia o ar passando pelas fundações 
gotejantes. Estou num trem, pensou. O Caveira e o Esqueleto 
não estão. Estou tomando o trem local em direção ao bairro.

Como de hábito, a temperatura era fresca no vagão, oscilan-
do confortavelmente entre dezessete e vinte graus. Os batentes 
emborrachados das portas não permitiam a entrada de vento. 
O sistema de suspensão, uma série de amortecedores tipo bor-
boleta manufaturados em Saint Louis, Missouri, mantinha os 
trancos e a trepidação num nível aceitável. Lowboy escutava o 
barulho das rodas, o chiado dos trilhos e das curvas, todos es-
ses elementos múltiplos e particulares do trem funcionando em 
harmonia. Sons aconchegantes, familiares e quase sentimentais. 
Lentamente, seus pensamentos também se encaixaram. Mesmo 
a mente estreita e claustrofóbica de Lowboy sentiu afeição pelo 
túnel. Afinal, era sua cabeça que o fazia de refém, não o túnel 
nem os passageiros do trem. Sou um prisioneiro do meu próprio 
crânio, pensou. Refém do meu sistema límbico. Não há saída 
além do meu nariz.

Estou conseguindo fazer piadas de novo, Lowboy pensou. 
Estúpidas, mas tudo bem. Ontem, jamais conseguiria ter feito 
piadas.
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* * *

Lowboy tinha um metro e setenta e sete e pesava sessenta e 
oito quilos. Penteava o cabelo para a esquerda. Muitas das coisas 
que aconteciam não o incomodavam, mas outras o penetravam 
e o dominavam: nada a fazer, senão confessá-las. Ele sacava uma 
lista de coisas preferidas sempre que sofria algum revés, checan-
do cada uma delas na ordem, como amuletos de uma pulseira. 
As primeiras oito, ele recitava de memória:

Obeliscos.
Tinta invisível.
Violet Heller.
Snowboard.
O Jardim Botânico do Brooklyn.
Jacques Cousteau.
Bix Beiderbecke.
O metrô.
O pai o levara para fazer snowboard uma vez nas Montanhas 

Poconos. As Poconos e a praia em Breezy Point eram os itens no-
ve e dez. Antigamente, ele ficava bronzeado no verão, como um 
índio ou um surfista, mas agora estava branco feito um cadáver 
por causa do tempo que passara fora.

Lowboy olhou para os próprios braços cadavéricos. Pressio-
nou a palma da mão contra o vidro. Vinha de uma longa linha-
gem de soldados e era, ele mesmo, um soldado disfarçado, mas 
jurou no túmulo do pai que não iria para a guerra. Certa vez, 
quase matou uma pessoa com as mãos.

O túnel se endireitou sem esforço e os trilhos, as rodas e os 
engates ficaram em silêncio. Lowboy resolveu pensar na mãe. 
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Ela era loira, como uma garota de pôster, mas já tinha trinta e 
oito anos. Pintava olhos e bocas de manequins para a Saks e da 
Bergdorf Goodman. Pintava o que ninguém vê nos manequins. 
Uma vez, ele perguntou sobre os bicos dos seios, ela riu até saí-
rem lágrimas e mudou de assunto. No dia 15 de abril ela comple-
taria trinta e nove anos, a menos que as regras tenham mudado, 
ele tenha se enganado nas contas ou ela tenha morrido. Lowboy 
estava mais perto de casa do que jamais estivera nos últimos de-
zoito meses. O roteiro era o seguinte: fazer a baldeação em Co-
lumbus Circle, esperar, descer após seis estações da linha C. Era 
isso. Nunca mais tornaria a ver a casa da mãe.

Lenta e cuidadosamente, com precisão estudada, ele vol-
tou a atenção para o trem. Os trens eram mais fáceis de serem 
apreciados. Havia milhares deles no túnel, empurrando adiante 
verdadeiros trens-fantasmas de ar comprimido, e cada um deles 
tinha um propósito. O trem onde ele estava tinha como destino 
o Bedford Park Boulevard. Seu brasão era um B em fonte Helve-
tica, destacado sobre um escudo laranja. O trem que ia para a 
casa de seus avós tinha a mesma cor: a cor das frutas de cera, 
dos crepúsculos pintados em veludo, da luz filtrada por entre as 
pálpebras semicerradas na praia. William de Orange, ele pen-
sou, dedicando-se a imaginar aquilo. William de Orange é o meu 
no me. Ele fechou os olhos, passou a mão no rosto e imaginou-se 
passeando pelas dependências do Castelo de Windsor. Estava 
muito fresco ali, sob as árvores cortadas em formas geométricas. 
Ele via corredores escuros e estofados, pinturas cobertas de poei-
ra, colarinhos altos e camas de dossel. Via um autorretrato de si 
mesmo usando um casquete de visom. Via a mãe na cozinha, 
fritando alho e cebola na manteiga. O rosto dela tinha cor de 
sabonete. Ele mordeu os lábios e forçou-se a abrir os olhos.
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* * *

Um silêncio constrangido dominava o vagão. Lowboy per-
cebeu de imediato. Os passageiros o estudavam detidamente, 
prestando atenção aos seus gastos tênis de velcro, à calça de ve-
ludo, à camisa meio desabotoada e ao cabelo loiro dividido ima-
culadamente para a esquerda. Pelo reflexo do vidro, ele captou 
os olhares intrigados. Acham que tenho um compromisso, ele 
pensou. Acham que estou numa viagem de pesquisa de campo. 
Se eles soubessem.

“Sou William de Orange”, disse Lowboy. Ele se virou para 
que pudessem vê-lo melhor. “Alguém aí tem um cigarro?”

O silêncio se adensou ainda mais. Lowboy ficou imaginan-
do se alguém o havia escutado. Às vezes acontecia de ele falar 
claramente, pronunciando cada palavra, e ninguém prestava a 
menor atenção. Na verdade, acontecia sempre. Mas naquele dia, 
naquela manhã específica, não era possível ignorá-lo. Naquela 
manhã, ele estava melhor do que nunca.

Um homem à esquerda dele sentou-se e limpou a garganta. 
“Seu gazeteiro”, ele disse, como se respondesse a uma pergunta.

“Desculpe?”, perguntou Lowboy.
“Você está matando aula?”, retrucou o homem, falando co-

mo se fosse música.
Lowboy deu uma olhada de canto. Era um homem sério 

com um elegante cavanhaque e os sapatos lustrosos. O rosto e a 
barba tinham exatamente a mesma cor. Ele se sentava muito 
corretamente, com os joelhos juntos e as mãos no colo. As cal-
ças eram brancas e bem vincadas, e sua jaqueta de couro verde 
tinha uma fileira de pequenas bolinhas de futebol no lugar de 
botões. O cabelo estava preso num turbante laranja. Ele parecia 
altivo, imperturbável e sábio. 


