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CAPÍTULO 1

Aeroporto de Heathrow, terminal 2, Londres, 9h

Larguei meu emprego, estou levando todas as minhas economias 
— 9.021$ — e, quando esse dinheiro acabar, vou me matar. O voo é 
daqui a uma hora. Ele saiu com tempo suficiente para chegar 
ao aeroporto, mas, mesmo assim, acabou se atrasando. O senti-
mento é de hesitação, medo, ansiedade. Vários corpos passam 
ao redor, aquela agitação de gente apressada de um lado para 
o outro. Ele continua parado, olhando para o monitor na 
esperança de encontrar o guichê correto. Observa uma jovem 
mãe de cabelo amarelo carregando um bebê. Atrás deles, 
um homem alto, de olhos fechados, com fones de ouvido, o 
cabelo todo trançado, um mochilão nas costas e um violão 
na mão, calças em estilo asiático, uma pessoa pronta para 
embarcar em uma aventura de autodescoberta. Na mesma 
hora, deslizam pelo saguão, em passos coordenados, dois 
pilotos e um quarteto de comissários de bordo — um grupo 
que emana um brilho intenso, como se o piso do aeroporto 
estivesse todo iluminado — e, mais adiante, dois namorados 
com idênticas calças jeans desbotadas, um delicadamente 
apoiado nos braços do outro.
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Ele corre para o fim da fila. 9h15. Quando alcança o balcão, 
entrega seu passaporte cor de vinho para a atendente. Este 
passaporte é um objeto de desejo, uma dádiva, uma oração; 
pode salvar uma vida, pode transformar uma vida, pode tirar 
uma vida. Esse passaporte, esfacelado entre o vermelho e o 
azul, entre a terra e o oceano, entre a esperança e o desespero. 
Este passaporte, sem o qual não tenho nenhum lugar para chamar de...

— Bom dia, senhor — ela diz, e exibe seu sorriso assa-
lariado.

Ele murmura uma resposta, batucando os dedos no balcão.
— Michael Kabongo.
— Para qual destino, senhor?
— São Francisco.
Ela digita no teclado com uma expressão indiferente. Em 

seguida, chama sua colega, que, nesse meio-tempo, já fez o 
check-in de outros três passageiros. As duas agora encaram a 
tela com toda a dedicação do mundo.

— O que está acontecendo? — Michael pergunta, com 
uma frustração palpável na voz.

— Perdão, senhor — a colega diz, com o rosto profunda-
mente maquiado, o nariz bem delineado e os lábios pintados 
com um batom vermelho, o que provoca nele certa distração 
—, mas não estamos encontrando sua reserva.

— É um erro do sistema, só pode ser um erro! Eu mesmo 
reservei essa passagem. Meu nome está aí com certeza. 
Não posso perder esse voo. Olhem de novo — Michael 
responde, levantando a voz e agitando os braços, gesticulando, 
chamando atenção. As atendentes olham para ele, ignorando 
o seu pequeno surto, e então olham uma para a outra.

— Eu realmente peço desculpas, senhor, mas este é o 
guichê errado. O senhor precisa ir para...

O coração dele dispara no exato momento em que a 
voz dela começa a perder volume. Ele olha na direção que a 
atendente aponta. Guarda de volta seu passaporte. 9h20. Seus 
pulmões se contraem e a respiração pesa enquanto ele corre 
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pela multidão. O calor parece excessivo para uma manhã tão 
fresca de outono. Sua pele ferve debaixo do casaco, o cachecol 
sufoca seu pescoço. Ele começa a suar. Está no final de uma 
longa e sinuosa fila. 9h22. Ele sobe e desce na ponta dos pés 
com a mesma urgência que uma criança desesperada para 
fazer xixi. Ele não para de resmungar, uma lamúria nervosa, 
que atrai os olhares suspeitos das pessoas ao redor. Alguém, 
lá na frente, está falando alto, um sujeito brincalhão, conver-
sador, bastante amigável, alguém que, no final das contas, está 
atrasando todo mundo.

— Mais depressa aí, meu velho — Michael grita. Os outros 
respondem com aquela censura silenciosa de quem ignora sua 
existência. Eu não posso voltar. Não posso perder esse voo.

— Algum passageiro do voo ao1k23 com destino ao Aero-
porto Internacional de São Francisco? — uma voz masculina 
pergunta, flutuando pelo ar.

Michael rapidamente se destaca da multidão, assim como 
uma mulher que esperava alguns passos atrás dele na fila; 
o rosto dela compartilha com o rosto de Michael a mesma 
expressão de alívio. Eles são levados para a frente do balcão. 
O funcionário da empresa, um homem com cabelo bem 
escuro, pega o passaporte de Michael e digita os dados no 
computador.

— Alguma bagagem para despachar?
Michael coloca sua mochila na balança.
— Viajando mais leve então? — o homem diz, sorrindo, 

sem ter resposta nenhuma de Michael. — O check-in já foi 
concluído, mas o senhor precisa correr. O embarque é imediato. 
Peço que se dirija o quanto antes para o setor de raio-x.

Michael está correndo outra vez. Ele chega nas barreiras 
de segurança e vê um enxame de pessoas à espera, uma fila 
idêntica ao que seria o portão de um estádio de futebol em dia 
de jogo. Ele anda de um lado para o outro, tentando encontrar 
um jeito de cortar a fila, até que enxerga uma funcionária de 
apoio agilizando a entrada, duas pessoas por vez.



10

— Por favor — Michael implora —, meu voo é às dez 
horas. Eu preciso entrar agora. 

A mulher olha para o bilhete na mão dele e na mesma 
hora autoriza o acesso. 9h35. O portão fecha quinze minutos 
antes do voo. Eu só tenho mais dez minutos. As pernas dele 
ficam tensas, começam a tremer, as mãos já estão formigando. 
Michael derruba seu passaporte e a passagem no chão e se 
atrapalha tentando pegá-los de volta. Com pressa, tira o 
casaco e o cachecol, o cinto, a bolsa, todos os objetos dos 
bolsos da calça e joga tudo de qualquer jeito em uma bandeja.

9h39. Michael passa pelo detector de metais e o alarme 
dispara. O segurança avança na sua direção, olha para os seus 
pés e manda que Michael tire as botas e passe de novo. Ele 
retorna e tenta soltar os cadarços, que estão amarrados até o 
tornozelo, torcidos e enrolados como parreiras ao redor de 
um tronco. Ele desata os nós e desliza por baixo do detector 
de metais. O segurança acena que está tudo bem. Michael, 
então, pega seus pertences e corre mais uma vez. Correndo, 
sempre correndo. Portão 13. 9h43.

9h44. Michael está correndo pelo free shop, cada passo 
parece pesado o suficiente a ponto de deixar uma pegada 
no chão da sala de embarque. 9h45. Ele vê o portão 13 lá 
longe. 9h46. Ele chega ao portão. Não tem mais ninguém 
ali. Michael desaba ajoelhado, ofegante. Que desperdício 
desgraçado, puta que pariu. Talvez ter juntado esse dinheiro 
e se jogado nessa loucura não tenha sido, no final das contas, 
a melhor das ideias. Não era mesmo pra ser, quem sabe.

No meio de uma sequência de palavrões despejados por 
Michael, no entanto, uma mulher surge por detrás do portão 
como um anjo da guarda e interrompe sua choradeira.

— Sua passagem, senhor?
Ele entrega o bilhete para ela e agarra o próprio peito.
— Bem a tempo, senhor. Respire fundo e siga por este 

corredor, por favor.
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— Obrigado — ele responde repetidamente, transbor-
dando de gratidão.

Michael atravessa a porta do avião e é recebido pelos 
sorrisos dos comissários de bordo. Ele sorri de volta. Sim, era 
pra ser. Ele passa pelos empresários endinheirados e pelos 
passageiros da primeira classe, que ignoram sua presença, e 
anda pela classe econômica até sua poltrona ao lado da janela. 
Ele está sentado na mesma fileira de um homem cuja barriga 
está duelando contra o cinto de segurança e de uma mulher 
à beira de um sono induzido por remédios. Michael se joga 
no seu assento e sente a calma tomar conta do espírito, com 
o sol pairando em um horizonte distante. É o começo do fim.
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Escola Federal Grace Heart, Londres, 10h45

— Vamos lá, se acalmem, se acalmem — a turma se 
aquietou, sobraram apenas algumas vozes mais animadas. 
— Faltam somente quinze minutos. Se vocês ainda não 
terminaram o trabalho, vão passar o almoço todo comigo, 
organizando minha coleção de selos — e aí os alunos do 
décimo primeiro ano voltaram a reclamar.

Enquanto o sol de outono brilhava no céu, testemunhei 
os estudantes abaixarem a cabeça e começarem a rabiscar 
nos seus cadernos. Todos menos um: Duwayne. O que já era 
esperado. Nos melhores dias, ele permanecia na sala, sentado 
na cadeira e encarando a janela. Com sorte, ele podia até 
responder alguma das questões. Nos piores dias, a escola 
inteira ficava em alerta, o que, em certas ocasiões, envolvia 
até mesmo a polícia. Duwayne, desta vez, estava sentado no 
fundo da sala, no cantinho, estirado na cadeira e com a cabeça 
escorada na parede, os olhos erráticos olhando na direção do 
mundo lá fora.

— É a hora da verdade, hein, tempo esgotado — eles 
endireitaram o corpo e guardaram os cadernos nas mochilas. 

CAPÍTULO 2
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O sino tocou alto. Alguns, mais apressadinhos, tentaram correr 
pela porta, mas eu logo levantei a voz. — Não é o sino que 
libera vocês, sou eu que libero — e eles pararam a correria. — 
Beleza, podem ir — os estudantes fugiram da sala felizes e 
barulhentos. Duwayne ficou para trás, o último a sair.

— Até depois, Duwayne.
Ele fez um gesto com a cabeça, não na minha direção, mas 

pelo menos algum tipo de gesto. Na sequência, peguei meu 
telefone no bolso do casaco pendurado na minha cadeira e 
mandei uma mensagem para Sandra.

Você anda por onde, esposa do trabalho?
Estou aqui na função, na quadra de futebol. Ainda 
não comi nada hoje..., Sandra respondeu.
Esse é seu jeito de me convidar para almoçar?
Meu marido do trabalho já saberia a resposta para 
essa pergunta

— Um sanduíche de atum? Sério? É tudo o que você 
trouxe para mim? — Sandra disse assim que eu me aproximei 
dela no pátio da escola.

— Atum e milho doce, na verdade — eu respondi, com o 
som de crianças gritando como trilha sonora. — E maionese 
— acrescentei. 

Ela tirou o sanduíche das minhas mãos.
— Um grande nada... Sem nem uma pimenta?
— Olhe para onde a gente está. Que tipo de pimenta você 

acha que vai conseguir aqui?
— Huuuum... Sua obrigação era cozinhar alguma coisa e 

me trazer de almoço — ela disse, e espalmou a mão para cima, 
como se questionasse o porquê de eu não ter cumprido minha 
promessa hoje, ou, na real, em qualquer outro dia antes. — 
Você sabe como é, como um bom marido do trabalho deve 
fazer — ela continuou.
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— Essa responsabilidade é do seu namorado, não é 
minha...

— Ah, é? — ela debochou.
— Pois sim, acho que você entendeu esse negócio aqui 

todo errado — eu disse, com um sorriso largo e de lábios 
apertados.

— Não sei se essa história de cônjuges do trabalho está 
funcionando, não. Eu deveria pedir o divórcio. Pegar metade 
do seu dinheiro...

— Você não vai conseguir nadinha, porque eu estou 
quebradaço, baby...

— Boa tarde, senhores professores — uma voz bem-dis-
posta interrompeu nossa conversa e veio se aproximando 
por trás. Eu sabia quem era. Nós dois sabíamos. Nós dois 
lamentamos.

— Aposto contigo que ela vai chegar para a gente e mandar 
cada um ir para um lado — Sandra sussurrou depressa.

— Boa tarde, Sra. Sundermeyer — nós dois respondemos, 
um em tom grave, o outro com uma voz de tenor, um som 
realmente harmônico. A Sra. Sundermeyer era a diretora-
-geral. Ela desfilava poder pela escola, vestida em um terno 
poderoso, depois de poderosamente escalar a escada educa-
cional e, poderosíssima, estilhaçar todos os tetos de vidro pelo 
caminho. Em dias de figurino casual, ela sempre usava sua 
camiseta Quem comanda o mundo? Garotas!, e não hesitava um 
segundo sequer em lembrar a todos que seu marido era quem, 
na verdade, “estava em casa tomando conta das crianças”.

— Como é que estão as coisas por aqui? — a Sra. Sunder-
meyer perguntou, uma pergunta para a qual ela já sabia a 
resposta. Ela só fazia perguntas para as quais já conhecia a 
resposta.

— Tudo bem tranquilo — Sandra respondeu, junto com 
alguns gestos para preencher o vazio, já que ela não sabia 
muito bem o que falar na sequência. Comecei a gesticular 
também, acompanhando o jogo.
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— Perfeito — a Sra. Sundermeyer respondeu, naquele 
tom agudo que aparecia toda vez que ela queria expressar 
algum tipo de contentamento. Ela então se aproximou um 
pouco mais da gente. — Vocês se importam de se posicio-
narem um mais distante do outro, só para as crianças identifi-
carem melhor a presença dos colaboradores? Muito obrigada.

— Claro, claro — Sandra respondeu e, caminhando até o 
outro lado do pátio, me olhou com aqueles olhos brilhantes 
de quem diz “eu avisei”. 

Logo depois, o sino tocou.

— nosso foco precisa ser nos resultados, nós estamos 
trabalhando para transformar a vida desses jovens. Para dar 
a eles as ferramentas que vão ajudá-los a controlar o próprio 
futuro — a Sra. Sundermeyer disse, em pé no púlpito, 
durante a reunião dos funcionários, no final de uma tarde 
de aula. Sua voz, para mim, soava como um ruído de fundo 
enquanto eu corria os olhos pela sala e observava meus 
colegas concordando entusiasmadamente com cada frase e 
escrevendo uma série de anotações. — Nós temos potencial 
para sermos a melhor escola do distrito, talvez até da cidade. 
Estamos no caminho de nos tornarmos uma escola de exce-
lência e, com paixão e com trabalho duro, vamos concluir 
mais este objetivo — a Sra. Sundermeyer mantinha certa 
postura majestosa, uma mistura de professora, missionária 
e figura política. Eu fiquei lá sentado, incrédulo, me pergun-
tando se as pessoas na sala estavam escutando alguma coisa 
que eu não conseguia escutar, alguma coisa diferente do que 
nós já tínhamos escutado um milhão de vezes antes. Nada, 
e, apesar de perceber o quanto aquela imagem também era 
cada vez menos verdadeira, preferi me manter leal à crença 
de que minha atitude era a correta, de que eu estava, sim, 
criando a mudança. Ao meu lado estava o professor Barnes, 
com o último botão da sua camisa aberto e a gravata já 


