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Danny soube que aquelas dores de cabeça não eram apenas dores
de cabeça quando recebeu os resultados dos exames. Uma imensa bola estava lá, no
retrato cinza do seu crânio. A primeira coisa que pensou foi em correr pela cidade,
enfrentando carros, motos, bicicletas, camelôs. Se sentiu cansado para essa corrida.
Queria ficar quieto, com seus fones de ouvido. Pensou em contar para alguém, ligar
para a Laura, dizer que estava morrendo. Mas isso o fez lembrar da palestra sobre
sofrimento e vitimização. Iria parecer que estava falando da dor para que sentissem
pena dele. Resolveu ficar mesmo quieto, que era o que mais gostava de fazer. Olhar
o céu da janela do quarto andar. Quarto andar, o que causaria uma queda do quarto
andar? Talvez alguns ossos quebrados, a não ser que caísse de cabeça. Tanto que ele quis
morrer, a vida toda pensando nisso. Sentiu novamente a dor que começava na nuca e
percorria até a testa. Pensou no percurso da dor, no quanto ela se esforçava para ganhar
essa corrida. Até onde ela chegaria, pois havia quatro andares para fazê-lo vencedor.
A janela tornou-se seu cantinho preferido. Três comprimidos e nada, e outras dores
surgiam, aquela no peito, que ele já conhecia de longa data, o vazio no estômago, e o
frio que vez ou outra o trazia ao seu real estado quando não medicado. A reunião de
dores o fez voltar à cama. Nenhuma fome, sempre sede. Matar a sede lhe causava um
bem-estar que ele supunha ser uma outra via para vencer a corrida. Mas onde estavam
os comprimidos, teria tomado na noite anterior? O que foi mesmo que fez na noite
anterior? Um instante de medo ao perceber que poderia estar se esquecendo de algumas
coisas, coisas banais, cotidianas, cumprir alguns compromissos, mas nunca se esquecera
de alimentar os gatos. Onde estavam os comprimidos? Enquanto os procurava ouviu a
música que viria a salvá-lo, sim a California trazia sempre essa expectativa do aprazível
inatingível que suavizava os instantes.Tomou uma cerveja, depois outra.Talvez o tumor
estivesse descansando, deu um tempo, chapou. A tarde começou a cair. Era hora de
fechar a janela.
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GoinG to California. Danny, Going to California, repetia a canção, talvez por horas.
Teria dormido? Não se lembrava o que havia feito há algumas horas, estranhou a janela
entreaberta... se lembrou dos gatos! Viu que tinham saído, estavam assustados e traziam uma
ave na boca. A ave estava morta. Danny olhou a beleza seca daquelas penas e imaginou se os
gatos teriam feito aquilo ou se simplesmente a encontraram! Da fresta da janela, observou o
carro do lixo que cruzava as avenidas, a cidade iluminada... Por instantes ficou paralisado, sem
saber como se livrar do pássaro. Sentiu novamente a dor de cabeça, mas não havia tempo de
correr para o sofá, pois os pneus farfalhavam ali perto. Aproveitou a parada do caminhão sob a
marquise, se comprimiu num lado da parede, espiou e arremessou o bicho. Dois gatos e uma ave
morta. Como aquilo teria acontecido? Afagou os bichanos, acariciou-lhes a cabeça e os libertou
da culpa. E os comprimidos, onde estariam? Uma série de chamadas gravadas no celular.
Algumas, para alertar os horários de exames, outras, para lembrar os horários da medicação,
outras, antigas, mas ele não conseguia se desprender das vozes guardadas. Conseguiria conhecer
a Califórnia? Era quase meia-noite noite quando o interfone tocou. Danny se recompôs, se
esforçou, poderia ser a Laura numa nova tentativa. Era o porteiro. Sem ouvir qualquer palavra
(hey, baby, take a walk on the wild side), consentiu a subida com um clique instintivo. O porteiro, a
essa hora? Os gatos se encolhiam pela sala, bocejos, fezes, pouca areia. Um saco de ração num
canto da pia e latas abertas de sardinha: os gatos nada percebiam sobre dor. Mas o porteiro
veio reclamar de uma ave caída na varanda do segundo andar, – uma conversa mole para aquela
hora da noite, – e queria saber se teria caído dali, pois havia os gatos, e quem sabe do que
são capazes... Danny, num tom debochado, o despachou. Da fresta da janela, percebeu que
Laura ainda estava lá embaixo. Um misto de pena e vingança: ela o estaria vigiando? Sentiu-se
culpado por ter pensado assim. Talvez quisesse apenas saber como ele estava, talvez quisesse
apenas fumar, beber um pouco e falar sobre a Califórnia. Danny apagou a luz. Preferia ficar só.
Apanhou uns comprimidos e foi buscar um copo, quando percebeu que não havia água. Acendeu
a luz, abriu a janela e ligou para Laura! Acenou um pouco sem graça, disse que estava com sede,
perguntou se ela queria subir para beberem algo, falar sobre a consulta do dia seguinte... Ela
subiria os quatro andares com duas garrafas de cerveja. Ele sentiu uma espécie de ternura e
guardou os comprimidos.
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Na primeira vez que foi ao psiquiatra, Danny ensaiou um discurso circunspecto, tinha que parecer
doente, deprimido, afinal, o que estava fazendo ali? Quis voltar, sabia que não teria coragem de
se expor, falar da bola imensa na cabeça, da janela que tanto o olhava. Ledo engano. Em menos
de três minutos, já havia contado tudo, e mais, que era feliz e que não sabia o que estava fazendo
ali. Falou da janela, do abrir e fechar janelas. Ao final de 10 minutos, o diagnóstico: Danny,
você é bipolar. Enfim, um álibi para tanta culpa, (bah) esperava algo mais grave e conseguiu os
comprimidos. Da janela do corredor do consultório viu que Laura estava lá embaixo, sentada,
tomando uma cerveja... Ah! Uma cerveja era o que Danny precisava, afinal, o que ele tinha era
uma simples bipolaridade. Saiu do consultório pelas escadas do fundo, não a quis encontrar,
contar blá, blá, blá... e Laura foi se transformando num pontinho impressionista. Sabia que
estava sendo perverso, mas dava um certo alívio vê-la ali, de longe, esperando. Certamente
perguntaria, e aí?, o que ele disse?, você conseguiu dizer? Danny começou a sentir uma pitada
de piedade, e continuou ali, parado, observando-a. Mas ela tomava cerveja...!!!... E isso lhe
trouxe uma imediata alegria que o fez sair ao seu encontro em disparada. Bebeu no gargalo,
essas garrafas pequeninas acabam tão rápido. Há tempos não se sentia tão bem. Laura o olhava.
Danny chamou o garçom e pediu mais duas garrafas. Eu não tenho nada!!! Nada? Falou para ele
da bola na sua cabeça, da janela fechada com os gatos famintos? Falou que chora sempre que
lê o poema da W sobre os gatos e que escuta a mesma música 20 vezes? Ela não entendia, ela
não entendia que o que ele queria era correr para casa, tomar uns comprimidos e dormir. Mas
a tarde estava agradável. O garçom trouxe as cervejas. O garçom era lindo. E era véspera de
carnaval.
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