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antes de começar

Bom, tenho dois nomes.
É o que eu digo quando as pessoas me perguntam qual é meu 

nome do meio. Eu digo:
Bom, tenho dois nomes.
O primeiro é Frank Li. Mamãe-e-papai me deram esse nome 

levando em conta principalmente o número de letras.
Sério. F+R+A+N+K+L+I tem sete letras, e sete é o número 

da sorte nos Estados Unidos.
Frank é meu nome americano, ou seja, é meu nome mesmo.
Meu segundo nome é Sung-Min Li, que é meu nome coreano 

e segue a mesma cosmologia numerológica.
S+U+N+G+M+I+N+L+I tem nove letras, e nove é o nú-

mero da sorte na Coreia. Ninguém me chama de Sung-Min, nem 
mesmo mamãe-e-papai. Eles só falam Frank.

Então não tenho nome do meio. Mas tenho dois nomes.
Bom, acho que a ideia dos dois números da sorte, o sete e o 

nove, era de que eu fizesse uma espécie de ponte entre as culturas 
ou qualquer merda dessas.

Estados Unidos, esta é a Coreia. Coreia, estes são os Estados 
Unidos.

Pronto? Posso cuidar da minha vida agora?
Ótimo.



o outono

do último ano

do ensino médio

da juventude humana
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1
lagoa namorada

O último ano teve início.
“Teve início” é mais interessante do que “começou”, porque, 

quando dito da maneira certa, faz você parecer um cavaleiro soli-
tário, o único sobrevivente capaz de dar a temível notícia a um rei 
cansado à beira da derrota, que passa a mão fraca pelo rosto apavo-
rado. O último suspiro foi dado, majestade. A queda da Casa Li teve início.

Sou o rei nesse cenário, aliás, passando a mão no rosto apavo-
rado.

Porque o último ano teve início.
Às vezes penso nos dias pacíficos do penúltimo ano, seis meses 

atrás. Em como saltitamos pelo campo depois de fazer o exame 
preparatório para o vestibular, que em Playa Mesa, Califórnia, Esta-
dos Unidos, é amplamente utilizado para determinar se um jovem 
humano está apto a entrar em uma instituição de ensino superior.

Mas o exame preparatório…
Não vale nada, nós cantarolávamos. Não conta merda nenhuma, 

não, senhor!
Ficamos de boa sob o sol, fazendo piada com a pergunta de in-

terpretação de texto sobre o experimento para verificar se cachor-
ros achavam mais fácil virar uma lata de lixo (mais fácil) ou puxar 
uma corda (mais difícil) para conseguir comida. Com base no texto 
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e nos resultados apresentados na Tabela 4, era mais provável que os 
cachorros:

A) resolvessem a tarefa com a corda do que com a lata
B) se frustrassem mais com a corda do que com a lata
C) se ressentissem dos humanos que os colocavam em situações 

tão absurdas em vez de só botar comida na porcaria da tigela, como 
gente normal

Ou
D) passassem a pata pelo rosto apavorado

A resposta certa era a D.
Porque no dia em que saíram os resultados, descobri que tinha 

tirado 1400, sendo que o máximo era 1520, o que significava que 
tinha acertado 96% das questões. Isso me rendeu muitos parabéns 
robustos e espontâneos dos meus amigos, com direito a tapas nas 
costas, que para mim pareciam mãos — tap, tap, tap — batendo na 
porta fechada de uma cripta.

Meu objetivo era tirar 1500.
Quando contei a mamãe-e-papai, eles olharam para mim com 

pena e descrença, como se eu fosse um pardalzinho morto no par-
que. Juro que minha mãe disse:

Não preocupa, ainda amamos você.
Minha mãe disse que me amava apenas duas vezes na vida. Uma 

vez por causa desse resultado, e a outra pelo telefone, depois do ve-
lório da mãe dela na Coreia, quando eu tinha dez anos. Hanna e eu 
não fomos. Meu pai estava na Loja, então também não foi.

Pensando bem, é esquisito não termos ido.
No fundo, secretamente fico feliz por não ter ido. Só vi minha 

avó materna uma vez, quando tinha seis anos. Ela não falava inglês 
e eu não falava coreano.
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Pensando melhor, talvez não seja tão esquisito não termos ido.
Meu pai nunca disse que me amava.
Vamos voltar à nota do exame preparatório.
Como indicador principal, termômetro, augúrio, prenúncio e 

muitas outras palavras usadas no agora inútil guia de estudo para 
o simulado, uma pontuação de 1500 significaria que eu provavel-
mente me sairia bem o bastante no vestibular para chamar a aten-
ção de Harvard, a Melhor Universidade do País Inteiro, de acordo 
com mamãe-e-papai.

Já 1400 significava que eu provavelmente “vestibularia” bem o 
bastante para ser aceito na Universidade da Califórnia em Berkeley, 
que na cabeça de mamãe-e-papai era o prêmio de consolação se eu 
não entrasse em Harvard. Às vezes, por uma fração de segundo, o 
mente-leão deles me faz pensar:

Berkeley é uma droga.
Minha irmã mais velha, Hanna, foi quem inventou o termo 

“mente-leão”, que é tipo um mata-leão, só que no cérebro. Han-
na mora em Boston, perto de outra Berkeley, a Escola de Música 
Berklee.

Na verdade, Berklee é a faculdade dos meus sonhos. Mas ma-
mãe-e-papai já descartaram essa opção. Música? Como você ganhar 
dinheiro? Como você comer?

Os dois nomes da minha irmã são Hanna Li (sete letras) e Ji-
-Young Li (nove). Meu pai escolheu Hanna Li por causa de Ho-
nali, o cenário de “Puff (The Magic Dragon)”, o famigerado hino 
à maconha dos anos 1960 disfarçado de música infantil. A música 
tinha chegado às aulas de inglês do ensino médio de Seul nos anos 
1970. Meu pai nunca fumou maconha. Ele não tinha ideia do que 
estava cantando.

Hanna é a filha mais velha; Hanna fez tudo certo. Mamãe-e-
-papai disseram para ela estudar muito, e minha irmã só tirou dez. 
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Disseram para ir para Harvard e ela foi, e se formou com distinção. 
Depois Hanna fez mestrado em direito, também em Harvard, o que 
lhe deu uma vantagem em relação aos assistentes da sua idade no 
Eastern Edge Consulting, escritório especializado em negociação 
de patentes ridículas para empresas bilionárias de tecnologia. Han-
na está até se aventurando com capital de risco no escritório de 
sua casa, que fica no alto de Beacon Hill. Durante a semana, minha 
irmã usa terninhos caríssimos; nos fins de semana, vestidos sóbrios 
(mas ainda assim caríssimos). Deveria ser fotografada para a capa de 
uma revista de viagens a negócio ou coisa do tipo.

Mas então Hanna fez uma coisa errada. Ela se apaixonou.
Se apaixonar não é ruim em si. Mas se apaixonar por um cara 

negro assume proporção suficiente para anular tudo de bom que 
ela fez na vida. Ele deu uma aliança de compromisso à minha irmã, 
mas mamãe-e-papai não viram e talvez nunca vejam.

Em outra família talvez em outro planeta, o cara negro seria 
levado para conhecer os pais durante as férias e todos diríamos seu 
nome em voz alta: Miles Lane.

Mas estamos neste planeta e mamãe-e-papai são mamãe-e-pa-
pai, então nada de Hanna nestas férias. Estou com saudade dela. 
Mas entendo por que não vai vir. Mesmo que signifique que não 
terei ninguém com quem tirar sarro do mundo.

A última vez que minha irmã veio pra casa foi no feriado de 
Ação de Graças, há dois anos. Ela veio para uma Reunião. Era a vez 
dos Chang bancarem os anfitriões. Não sei por que ela fez o que 
fez naquela noite. Então, estou namorando, Hanna disse. Ele é o amor 
da minha vida.

Ela mostrou uma foto de Miles no celular, para mamãe-e-papai 
e todo mundo. Foi como se tivesse lançado um feitiço para silenciar 
a sala. Ninguém disse nada.

Depois de um minuto, o celular apagou sozinho.
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Mamãe-e-papai foram para a porta da frente, calçaram os sapa-
tos e esperaram que nos juntássemos a eles sem nos encarar. Fomos 
embora sem nos explicar — nem precisávamos —, e na manhã 
seguinte Hanna pegou um voo de volta para Boston, quatro dias 
antes do planejado. Um ano depois, após seis ou sete Reuniões sem 
Hanna, Ella Chang ousou usar a palavra “deserdada”.

E a vida seguiu. Mamãe-e-papai não tocam no nome de Han-
na. Eles agem como se ela tivesse mudado para outro país e estives-
se incomunicável. Sempre que eu a mencionava, eles literalmente 
— literalmente — desviavam o olhar em silêncio até eu desistir. 
Depois de um tempo, desisti mesmo.

Hanna também desistiu. Passou de mandar mensagens todo dia 
a mandar dia sim, dia não, então uma vez por semana, e cada vez 
menos. É assim que se deserda alguém. Não é como uma sentença 
final declarada num tribunal familiar. É uma negligência gra dual. 
Como mamãe-e-papai desistiram de Hanna, ela decidiu desistir 
também. Dá pra entender.

Mas eu não desisti dela. Ainda não.
É assustador ver alguém que você ama sumir de vista.
Falo bastante de Hanna com Q. Q é como chamo meu melhor 

amigo, que também me considera seu melhor amigo.
Vou ser eternamente grato pela paciência de Q comigo, porque 

imagino que ele não deva se sentir muito bem ao me ouvir falando 
sobre como mamãe-e-papai rejeitaram um garoto só porque tinha 
a mesma cor de pele que ele.

O sobrenome de Q é Lee. Ele é Lee e eu sou Li. Como irmãos, 
filhos de uma mãe coreana e uma mãe negra. Os pais dele, o sr. e 
a sra. Lee, são pessoas normais que parecem eternamente surpresas 
por terem dado à luz tamanho nerd. Q tem uma irmã gêmea cha-
mada Evon, tão maravilhosa que mal consigo olhar para ela. Para 
mim, Evon Lee soa como Étão Linda.
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O Q de Q não é abreviação de nada; é só Q mesmo. Ele deci-
diu trocar de nome há alguns meses, em seu aniversário de dezoito 
anos. Originalmente, seu nome era Thomas.

Thomasturbando?, sempre diziam.
Você fez bem em mudar de nome, Q.
Como a maior parte dos nerds, Q e eu gostamos de ver filmes 

obscuros, jogar videogame, desconstruir os inúmeros absurdos da 
realidade, e por aí vai. Quase não falamos de garotas, por falta de 
material. Nunca saí com uma, nem ele. O mais longe a que me 
atrevi em águas femininas foi quando beijei Gina Não Sei o Quê 
sem querer durante uma brincadeira no ano passado. Tínhamos que 
nos beijar na bochecha, mas viramos ao mesmo tempo e nossos 
lábios acabaram se tocando. Opa.

A única hora e o único lugar em que tocamos indiretamente 
que seja no assunto é quando estamos sentados à beira da Lagoa 
Namorada.

A Lagoa Namorada fica no Westchester Mall, o maior shopping 
de Orange County. Por algum motivo, eles deixam as portas abertas 
até bem depois da meia-noite, quando todas as lojas estão fechadas 
faz tempo. O shopping se torna um espaço lindo e vazio, sereno e 
apocalíptico, sobre o qual ninguém no sul da Califórnia parece saber.

Só tem dois seguranças cuidando da enorme vastidão do shop-
ping deserto. Eles se chamam Camille e Oscar. Conhecem Q e eu 
e entendem que não, não somos um casal. Somos só dois garotos 
com ideias estranhas para matar o tempo.

A Lagoa Namorada é uma fonte no átrio de vidro do West-
chester Mall, perto de uma loja enorme da Nordstrom. É uma 
estrutura baixa e polida formada por ângulos modernos e simples. 
Ostenta uma placa de latão extravagante dizendo: não beba: água 
de reuso. Um jazz genérico tocando de fundo enche o espaço de 
arpejos ecoantes.
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Eu a chamo de Lagoa Namorada porque se fizer oferendas e 
confissões suficientes, talvez uma garota se erga da superfície cinti-
lante e estenda a mão para mim.

Q e eu nos sentamos de pernas cruzadas na amurada de pedra 
cor de chocolate. Ficamos observando a água borbulhar no tanque 
octogonal superior, passar por uma pedra denteada e descer alguns 
degraus até o tanque inferior, cujo fundo está sempre cheio de 
moedas brilhando.

Pego minha mochila, tiro meu Tascam, um aparelho incrível do 
tamanho de um controle remoto, e gravo o som: baixo, em camadas 
ricas e pegajosas, ruído rosa e o ocasional estouro de bolhas maio-
res. Praticamente um riff completo por si só. Desligo o gravador 
para que Q e eu possamos começar.

— Qualidades ideais numa mulher — digo. — Você começa.
Q descansa o queixo nos punhos cerrados.
— Ela tem que falar pelo menos três línguas.
— E? — insisto.
— Tem que tocar oboé profissionalmente.
— Q…
— Ser professora de uma universidade de ponta durante o dia 

e dançar balé à noite.
— Imagino que você não esteja se baseando na realidade.
— Não posso sonhar? — Q diz.
É meio difícil ouvi-lo por cima do ruído da Lagoa Namorada, 

e acho que é isso que torna a fonte um lugar onde é mais fácil falar 
sobre coisas como garotas ideais. É como falar sozinho em voz alta, 
mas um na frente do outro.

— Sua vez — Q diz.
Penso. Centenas de rostos passam pela minha mente, todos lin-

dos à sua maneira. Milhares de combinações possíveis. Todo mundo 
tem a beleza dentro de si, basta olhar com cuidado. Muita coisa no 
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mundo é assim. Uma vez cortei uma cebola ao meio e descobri 
que suas camadas mais internas tinham se espremido uma a uma 
para formar um coração perfeito. Uma vez…

— Frank? — Q me chama. — Você tem que abrir a boca pra falar.
— Hum — eu digo. — Eu sei.
Q só fica me olhando, na espera.
— Acho que ela tem que ser gentil. É o mais importante.
Q levanta a sobrancelha.
— Então nada de garotas malvadas. Entendi.
— E ela tem que me fazer rir — eu digo.
— Algum outro critério essencial? — ele pergunta.
Penso. Qualquer outra coisa — hobbies, gosto musical, estilo 

de roupa — me parece irrelevante. Então só balanço a cabeça em 
negativa.

Q dá de ombros para a fonte.
— Isso é muito romântico. No sentido mais básico.
— Basicamente — digo.
Ficamos os dois olhando para a fonte por um momento. Então 

marco o fim da nossa visita à Lagoa Namorada enfiando a mão no 
bolso do jeans atrás das sagradas moedas, uma para mim, outra para 
Q. Ele joga a moeda fazendo um som de pum. Aperto a minha na 
palma e depois a atiro com um impulso do dedão. Plim. As moedas 
se juntam à pilha submersa de desejos aleatórios: tirar boas notas, ser 
promovido, ganhar na loteria e, acima de tudo, amor.

Ninguém emerge da água cintilante.
Q não sabe, mas deixei de fora um critério para minha mulher 

ideal. Prefiro não dizer em voz alta, ainda que seja aquele com que 
mais me preocupo.

Minha mulher ideal provavelmente teria ascendência coreana.
Não é estritamente necessário. Na verdade nem ligo. Mas faci-

litaria muito as coisas.
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Ameacei entrar nas águas do namoro duas vezes apenas, e em 
ambas algo me impediu de mergulhar fundo. Uma paralisia. Acho 
que vinha de não saber o que seria pior: sair com uma garota que 
meus pais odiavam ou com uma garota que meus pais amavam. 
Ser jogado no ostracismo ou ter todos os meus movimentos con-
trolados.

Então pensei em como os descendentes de coreanos represen-
tavam apenas 1% da população da República da Califórnia, 12% 
dos quais são garotas da minha idade, o que representava uma opção 
a cada oito quilômetros quadrados. Tirando aquelas que já eram 
comprometidas, aquelas com quem eu não ia me dar bem e, pior, 
acrescentando meus critérios de mulher ideal, ficava ainda mais 
difícil. A Lagoa Namorada se transformava em uma poça.

Então deixo a noção de garota ideal de lado. Percebo que estou 
fazendo isso há anos.

— Sonhar não custa nada — diz Q.
— Sonhar não custa nada — repito.




