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I
– Vai, Pix! Assume que você chorou no capítulo de
ontem – Evelyn provocou.
Engraçado como a gente tem vergonha de
reconhecer certas coisas que faz. Não estou dizendo
exatamente do que fez, no pretérito que a gramática insiste
em chamar de perfeito; mas do que faz, no presente
superindicativo que aponta um dedo na testa e dedura essas
ações do cotidiano que a maioria chama de guilty pleasure.
Além da mania doida de usar um monte de que num
mesmo pensamento, o prazer culposo que mais me obriga a
passar um tempo no purgatório é o de assistir a novelas.
Não sei de quem herdei essa mania de acompanhar
melodramas mexicanos, mas faz parte da minha agenda
diária parar todas as atividades em prol da quarta reprise
de Ana do Morro, cujas falas já estão quase que totalmente
decoradas na minha mente, e da exibição inédita de
Porcelanas de Cristal.
Nunca entendi de onde os autores da novela
tiraram a ideia de misturar no título dois elementos um
tanto incompatíveis e também nunca perguntei a opinião de
ninguém. A única que sabe desse meu segredo e me irrita
bastante por causa disso é a Evelyn, irmã em cujo nome,
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quando vou escrever à mão, sempre acabo colocando um
pingo, mesmo sem ter i ou j.
– Não chorei, não... – eu me resguardei. – Talvez um
pouquinho só, mas nada de soluços ou mergulho no fosso.
Mas fazer o quê? Eu me chamo Jøgvan Pixel, o dramalhão
já começa no meu nome! – (Só não sou mexicano no sangue
porque nasci do pai dinamarquês que uma bala perdida
tirou de mim).
– Eu ainda vou fazer um documentário sobre sua
vida! – Evelyn fez do comentário uma amostra do orgulho
por ter um diploma universitário nas mãos aos 21 anos. Não
é de Cinema, mas do curso de Rádio e TV; mesmo assim, ela
insiste que o que diferencia a sétima arte dos programas de
culinária, no sentido de produção, é o tamanho da tela de
exibição.
Olhei para o relógio, ele esticou bem os ponteiros, e
eu percebi que já estava na hora de sair para a escola. Minha
tia é uma das professoras, justamente a de Língua
Portuguesa, a do “evite o uso abusivo das vírgulas”, a do
“atenção com o uso da crase”, a do “coloque a pontuação
antes de fechar as aspas”, exatamente a das seis aulas
semanais.
Mas esta é apenas a tia Leo (que ninguém mais
conhece pelo nome de Eleonora), porque a outra, a Marisol,
artisticamente chamada Sol de Luna, unindo dia e noite
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dentro de si, está fazendo espacate nos confins do Congo.
Dançarina profissional há um balé de anos, pensa apenas no
demi plié (não conhece Demi Lovato nem Demi Moore) e
passa a maior parte do ano no exterior, usufruindo dos
incentivos culturais que consegue do governo.
– Evelyn, eu tenho que ir – anunciei com uma das
alças da mochila no ombro esquerdo e a outra solta,
balançando como um pêndulo de tecido em forma irregular.
– O Luan vai para o treino com a mãe mais tarde ou você vai
ficar cuidando dele?
– Você realmente acha que a dona Nágila iria querer
ficar com o filho que recém-chegou com 9 anos? – Evelyn
ironizou o fato de que Luan só foi adotado pela nossa mãe
para que o nome dela vencesse na competição por audiência
e ganhasse destaque na mídia. – Ele foi viajar com o João,
ajudá-lo a resolver uns casos jurídicos.
– Olha, podemos até não considerar o João como
padrasto, muito menos como alguém da família, mas
precisamos reconhecer que ele é praticamente um pai para
esse garoto. E talvez o Luan seja o mais perto de filho que
ele terá, se continuar casado com a mãe.
Encerrei o assunto com um beijo na palma da mão,
que o ar fez o trabalho de levar até minha irmã, e segui à
porta da sala, enroscando o pé no tapete.
– Tá bêbado? – Evelyn brincou.
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– Ele é que levantou a ponta para eu tropeçar –
respondi. – Por falar nisso, ele está bem sujinho, não? Talvez
esse tropeço tenha sido para olharmos para ele e notarmos
que precisa de um banho.
– O aspirador está no armário de limpeza, assim
como a máquina de jato de água. Fique à vontade, quando
voltar da escola.
Chega a ser um contrassenso, mas, mesmo com
todo o dinheiro que minha mãe ganha nos campeonatos de
golfe e com o ordenado que João recebe dos clientes (a
maioria, absolvidos), não contratamos uma doméstica.
Segundo minha mãe, é uma forma de darmos valor à
organização da casa ao mantê-la limpa. Conhecendo dona
Nágila como bem conheço, não acredito nesses exemplos de
humildade; ela, na verdade, evita ter que pagar bônus,
horas extras e décimo terceiro, além dos adicionais e do
registro em carteira.
– Prometo pensar no caso – deixei o desfecho em
aberto e saí.
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II
No caminho até o colégio, o pai da Júlia passou
motorizado por mim e me ofereceu uma carona. Desde que
entrei no Ensino Médio e que minha mãe decidiu que não
funciona antes das 9 da manhã, vou à escola a pé. Tenho um
pavor inexplicável de ônibus, vans ou qualquer espaço
revestido de lata em que caibam mais de cinco pessoas.
“Agorafobia, medo de multidão ou lugares dos
quais não se pode sair a qualquer momento”, diagnosticou
a psicóloga. Eu diagnostiquei as demais, com a ajuda de
uma revista da sala de espera: acrofobia, medo de altura;
aracnofobia, medo de aranhas; katsaridafobia, medo de
baratas; aicmofobia, medo de injeção; nudofobia, medo de
ficar despido em público; tafofobia, medo de ser enterrado
vivo; ailurofobia, medo de gatos.
– Até de gato?! – a psicóloga se assustou.
– Eles mordem, arranham, soltam pelos, miam até
deixar a gente surdo, são traiçoeiros, comem ratos e depois
ainda se lambem. E não adianta vir me dizer que, no Antigo
Egito, acreditavam que esses bichos eram como deuses! Ah,
também tenho medo dos deuses... E do Antigo Egito.
– Ando achando que sua única fobia é a afobia: o
medo de ficar sem fobias!
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O pai da Júlia buzinou o sedã verde-musgo com
dois toques, diminuiu a velocidade, e ela gritou: “Entre,
Pix!”, mas balancei a cabeça para os lados e disse que não
precisava. Por culpa da minha tia beletrista, tinha fobia até
de desobedecer ao significado das palavras; portanto, no
caminho até o colégio, eu caminhava.
O sol das 7 horas gostava de entrar em contato com
minha pele dinamarquesamente branca. Ou pelo menos na
parte que não estava tapada pela blusa de moletom e pelas
calças do uniforme. As mãos se abrigavam no bolso, mas o
rosto se mantinha livre, dando a cara ao tempo, salvo a
pontinha das orelhas, tapadas pelo fone de ouvido.
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III
As duas aulas que abriam o dia foram de Física: só
a primeira suportável. Na segunda, a professora ficou
explicando o funcionamento de uma bomba atômica, e os
ti-ti-tis ao redor, curiosamente relacionados ao assunto,
faziam eco na minha cabeça: “Comi uma bomba de
chocolate...”, “Perdi a bomba de ar da bicicleta...”, “Você
anda injetando bomba nos braços...”, “Vou levar bomba na
prova...”
A sensação única era a de que meu cérebro era uma
bomba-relógio, prestes a explodir e me desligar de vez. A
vista foi ficando turva; os sussurros, cada vez mais altos; o
estômago, embrulhado. Se fosse fato inédito, talvez não
soubesse reconhecer que estava passando por uma crise de
enxaqueca.
– Pix, tá tudo bem? – alguém me perguntou, Júlia
ou Sandro, as vozes já se tornavam irreconhecíveis.
– Cabeça... Ca-be... – demonstrava dificuldade até
na fala.
Relatos sobre minha situação chegaram aos ouvidos
da professora; senti um toque me ajudando a levantar;
escutei algo semelhante a “...do bem...” três vezes; percebi
um beijo no rosto e um cafuné. No entanto, não conseguia
dimensionar as atitudes ao redor.
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– Senhora Nágila? – uma voz, possivelmente de
inspetora, falava, possivelmente ao telefone. – Seu filho... –
a voz pedia para que fossem me buscar.
Fechei os olhos e os pressionei com a palma das
mãos, fazendo movimentos circulares, enquanto o setor de
produção da metalúrgica entortava tarugo e rachava lingote
dentro do meu crânio, tal como na fábrica de alumínio perto
de casa. A dor parecia mais leve quando minha mãe chegou,
e eu já conseguia identificar que ela estava se queixando
com minha irmã por ter sido acordada na parte mais intensa
de um sono revitalizante.
Evelyn me guiou até o carro e me ajudou com o
cinto de segurança. Quando minha mãe girou a chave, a dor
diminuiu mais um pouco. Conforme ia se afastando do
colégio, eu voltava ao normal. Por um instante, cheguei a
pensar que estava desenvolvendo uma fobia escolar; porém,
não havia motivos para isso.
Paramos no pronto-socorro, mesmo eu dizendo que
não queria; já que havia acordado cedo, a mãe faria o serviço
completo, incluindo ignorar meu pedido. O soro com
analgésico estava à minha espera, antes do diagnóstico final
do médico, mesmo eu enfatizando que não seria necessário,
que eu estava bem, que não havia motivos para tanto
cuidado, que depois eu só aceitaria algum medicamento via
oral. Não adiantou: a agulha e o braço direito ficaram se
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relacionando por quase duas horas, enquanto a aicmofobia
me deixou desacordado na maca.
Seguimos em silêncio até a rua de casa. A seta do
carro deu uma piscadinha para os pinos de aço do portão, e
minha mãe pressionou o controle remoto. A tecnologia
resumiu o “abre-te, Sésamo” a um clique, e o portão abriu
os braços, desejando boas-vindas. Ou, excepcionalmente
dessa vez, oferecendo um abraço de consolo.
– Ué, gente... Alguém deixou a porta aberta e a luz
acesa?
A mãe aproximou as sobrancelhas enquanto descia
do carro, fez um vinco na testa e não ouviu as palavras
automáticas de Evelyn: assaltaram... nossa... casa. Eu não
sabia se também descia, se ficava sentado ali no banco de
trás, se descia com a mochila, se ficava sentado em cima da
mochila, se a mochila desceria sem mim... Na ânsia de tentar
calcular o passo seguinte, só me vi quando já estava dentro
de casa.
O tapete sujo chorava a falta dos sofás, da televisão,
do computador; e o batente da porta, em lascas no chão e
violado na fechadura, berrava o estupro por um pé de cabra.
Olhei os olhos da mãe; eles cristalizavam lágrimas frias, de
porcelana. Porcelanas de cristal.
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IV
A imagem surgiu como um flash, The Flash, uma
flecha de informações que a memória só fingiu que um dia
esqueceu. Era uma terça-feira quando acompanhei minha
mãe no banco. Ela tinha ido me buscar na escola e
aproveitou

para

passar

na

agência,

preencher

a

documentação do seguro do carro. Automóvel importado,
peças caras, tráfego maluco, não dava para arriscar.
Enquanto ela rubricava as páginas do contrato, perguntei:
– E a casa? Já tem seguro?
– Seguro para quê? Quem é que rouba casas aqui no
interior?
Três regras do interior: não se salta, não se asfalta,
não se assalta. Não se salta na frente de veículos, mesmo eles
andando em velocidade menor do que a gente. Não se
asfalta via pública, pois isso descaracteriza o sentido
esburacado e barroso de rural. Não se assalta casa, já que
todo mundo conhece todo mundo e ninguém é do mal.
Infelizmente,

violaram a terceira regra.

Era

esperável: às outras, as pessoas começaram a desobedecer
há algum tempo, quando decidiram que as calçadas eram
apenas os brincos de pedra da rua em que se caminhava; e
quando exigiram que a prefeitura pavimentasse as estradas
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ou pagasse a lavanderia para os sapatos e os antialérgicos
para a poeira.
Infelizmente, violaram a terceira regra, e eu era uma
das vítimas. Mas minha família cobria o pão de ló da
indignação com a pasta americana do autodeboche.
– Eu devia ter deixado meu holerite visível –
anunciou tia Leo.
– O que isso tem a ver?
– É que então eles veriam meu salário de professora,
ficariam com pena e, além de não levarem nada, ainda
deixariam alguns trocados.
Piadinha antiga. Tão antiga que nasceu no boca a
boca, estampou livro de banca, foi parar em revista de
fofoca, passou pelo jornal de sábado, chegou aos blogs de
humor ultrapassado, circulou as redes sociais com
compartilhamentos sem motivo e morreu no humorístico de
quinta-feira à noite na TV. Tia Leo fez o favor de a
ressuscitar. Minha irmã fez o favor de rir e ainda elogiar:
– Essa é boa!
Minha mãe, que não é de fazer favores, mudou logo
de assunto:
– Ah, querem saber?! Vou é treinar, para relaxar um
pouco. A ocorrência já foi registrada e agora não podemos
fazer mais nada, a não ser ir a uma loja de móveis mais tarde
para ver o que conseguimos repor para já.
19

Desde que o golfe voltou às Olimpíadas, a nuvem
de anseios que nos acompanha tem como raio principal o de
ver o nome de minha mãe circulando universalmente. Em
oposição ao fanatismo dela, desconheço até as regras do
jogo. O máximo que consegui aprender é que o golfe surgiu
na Escócia – e que o governo escocês não ficou nem um
pouco satisfeito com isso, pois os atletas estavam se
interessando mais por esse esporte do que pelo arco e flecha,
que era uma forma de defesa da Nação na época, meados
do século 15.
Independentemente de se um dia representará o
Brasil nos Jogos Olímpicos, dona Nágila criou uma rotina
de treinamento inflexível. Todo dia, logo após o almoço, vai
ao clube e só sai de lá quando a Lua se carameliza no sorvete
de chocolate do céu escuro. João, todo advogado e confiante
do próprio potencial, diz não ter ciúmes do treinador.
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V
A noite tinha um quê de obscuridade, mesmo que
do lado de dentro eu mantivesse a luz acesa. Luan estava
viajando com o João, e o quarto parecia grande demais só
para mim. Grande o suficiente para receber a visita de
bandidos que desejavam completar o serviço e levar
também a cama, o colchão, o edredom... Tentei assistir à
programação da TV aberta pelo celular, mas o seriado de
lendas urbanas não colaborava.
Fiz o que não fazia há pelo menos uns oito anos,
mas que sabia exatamente ainda como fazer: peguei o
travesseiro e, carregando-o pela fronha, fui ao quarto de
Evelyn. Ela estava sentada na poltrona, com um livro no
colo. Pela forma como segurava o livro, demonstrava estar
com o pensamento longe, sem concentração na leitura, a não
ser que preferisse imergir nas narrativas de cabeça para
baixo.
– Ev...
Jurei que ela iria rir e estava até me preparando
psicologicamente para isso; mas, em vez disso, ela só acenou
positivamente com a cabeça, fechou o livro e puxou a cama
auxiliar. Provavelmente o susto com o furto foi tão grande
que dormir no mesmo quarto que o irmão mais novo não
lhe pareceu tão aterrorizante. Para evitar que o barulho do
21

vento no portão e dos cães vira-latas piorassem a situação,
iniciei uma conversa.
– Esquisito, não, Ev? Baita manhã ensolarada
dessas, encosta um caminhão-baú, faz uma limpa geral na
nossa casa, e os vizinhos simplesmente não percebem nada?
– Ah, Pix, eles disseram que pensaram ser uma
mudança. Diante da estratégia desses assaltantes, eu
também pensaria assim.
Evelyn tinha uma visão pacífica de tudo. Para ela,
devíamos agradecer pelo fato de não estarmos em casa no
momento e termos nos salvado de qualquer risco à vida que
pudesse nos acometer. Podíamos, inclusive, comemorar
essa façanha com champanhe em vez de nos martirizarmos
com duas taças de chorume. Felizmente, tínhamos
condições de recompor os bens materiais, uma vez que a
integridade física estava intacta.
– A gente pode comer bem todos os dias, Pix, mas
as pessoas que entraram aqui talvez não tenham nem pão e
água. Torço para que, com o dinheiro que farão revendendo
nossos móveis, possam ajudar a si mesmos e, quem sabe,
buscar o arrependimento.
Suspirei.
– Quer dizer que você não ficou louca da vida por
terem

levado

suas

câmeras

e

todas

parafernálias que você usa para filmar?
22

essas

outras

– Ah, elas já estavam velhinhas, né? Cê sabe que faz
tempo que ando querendo aquela importada com
tecnologia 8K. Agora, a mãe finalmente liberou a verba!
Amanhã à tarde, vou pra São Paulo, ver se acho à pronta
entrega em algum lugar ou se é só por encomenda.
Ela nem me convidou para ir junto. Sabia qual seria
a resposta: ônibus lotado mais estresse de cidade grande
igual a ataques de pânico. Preferia ficar em casa, à espera da
loja de móveis, que prometeu entrega expressa para a
compra da minha mãe. “Eu pago o frete”, ela dizia obsessiva
ao vendedor. Pensei que isso teria mais graça à noite, mas o
humor foi fraco.
Enquanto Evelyn discorria sobre as funções da
câmera com resolução 8K e da possibilidade de registrar
vídeos em 360 graus, o celular vibrou. E ela nem me deixou
terminar de ler a mensagem para interromper o solilóquio e
perguntar:
– Namorada?
– Não tenho namorada, e você sabe disso. É só a
Júlia.
– Hum... Ficante?
– Não. Só amiga mesmo.
O assunto pareceu ter ficado interessante, pelo
menos para Evelyn, e a fez prosseguir no interrogatório
totalmente dispensável.
23

– Você não tá ficando com ninguém?
– Por que isso interessa pra você?
– Ainda vou fazer um documentário sobre sua vida,
esqueceu? Preciso saber todos os detalhes. Vai, me conta,
como ela é?
– Ela quem? Não existe “ela”. Não tem nenhuma
menina na jogada.
– Quer dizer que cê curte menino? Uau, que babado!
– Não. Não foi isso que eu quis dizer. Não sou gay.
Quer dizer, não que eu saiba.
– Tem como não saber?
– Isso a gente descobre com o tempo, não?
– Sei lá. Gosto de homem mesmo.
– Eu também.
– Você também gosta de homem?
– Não! Eu também sei lá.
O papo foi confuso e encerrado por uma almofada
que Evelyn fez questão de jogar na minha cara. Não
precisava contar a ela que nunca transei nem mesmo beijei
na boca. Muito menos que não sinto a menor vontade em
ter um relacionamento nesse nível. A psicóloga chegou a
sugerir, uma vez, que eu pudesse estar com fobia de gente.
Mas acho que, no caso, é só falta de libido por ainda não ter
encontrado a gente certa.
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Usei a almofada vinda sem aviso para colocar entre
as pernas. E foi deitado de lado que decidi esticar o papo
com a Júlia. Na mensagem, ela perguntava se eu estava bem,
após tudo que aconteceu.
Nossa, Pix, ainda n acredito q roubaram uma
casa aqui na cidade. E q essa casa foi justo a sua.
Como vc tá?
Tô um pouco assustado com isso ainda. Mas tá
dando pra superar. Segredo: tô dormindo com
minha irmã.
Oh, que fofo isso! Tá que nem eu: quando fico
com receio de alguma coisa, corro pro meu pau.
Ahn?
PAI! É PAI! Corro pro meu pai. Corretor maldito!

A letra “u” foi um tiro certeiro para um riso
metralhado. E o excesso de rá-rá-rá foi o gatilho para Evelyn
disparar:
– Ela mandou nudes?
A almofada voltou voando para o lado dela.

25

VI
Com a mãe no treino, a irmã em São Paulo, o
padrasto e o irmão numa viagem de negócios, uma tia em
outro país e a outra tia com reunião marcada de última hora
com o coordenador, percebi que passaria a tarde sozinho em
casa. Na última aula, comecei a imaginar como seria isso:
sem companhia, nem proteção, num recinto recém-invadido por criminosos que não se sabe quando desejam
reagendar a visita. Comentei isso com a Júlia, e ela se
ofereceu para fazer companhia. Mas eu não esperava que
ela também fosse levar a proteção.
– Que é isso? – perguntei, querendo demonstrar
ingenuidade.
– Bebida, ué. Vai dizer que nunca tomou tequila?
Eu já tinha tomado. Tequila, uísque, vodca... E essas
eram apenas as que se iniciavam com o final do alfabeto. No
entanto, sou portador de um fígado de borboleta, sensível
para altos teores alcoólicos; por isso, optei por pegar a
Heineken na geladeira. Ficamos na cozinha mesmo, falando
mal dos professores, incluindo tia Leo, até a garrafa da
mexicana ficar pela metade, fazendo companhia aos
bagaços de limão sobre a pia, e Júlia mudar repentinamente
de assunto.
– Pixel, que cor você tem?
26

Não entendi a pergunta embriagada, mas, antes que
eu pudesse contestar, ela tirou a regata que usava e tentou
me provocar alisando o sutiã.
A cerveja quase saltou da minha mão. Eu queria
fugir. Eu queria lamber. Eu queria resistir. Ela estava
bêbada. Eu queria acordar. Mas quem ela tentava acordar,
com a mão em minha virilha, era o amigo protegido pela
cueca Calvin Klein azul.
– Júlia, você tá bêbada. Você precisa de café. Você
precisa de um banho gelado.
– Hum, claro que quero tomar banho com você.
Nisso, ela segurou meu braço e fez como quem
queria me arrastar ao banheiro. Fui mais forte e rodei com
ela para ficar. Ela persistiu. Eu também. Quanto mais ela
tentava me puxar de um lado, mais eu a puxava do outro,
rodando como carrossel humano pela cozinha. Ela parou
colocando os lábios próximos aos meus. Fez questão de me
olhar, lacrimejando, por dois segundos, até me soltar e
correr para dar um abraço na privada.
Ouvi as golfadas do lado de fora, enquanto
calculava se o próximo passo seria entrar atrás dela para
segurar-lhe a cabeça ou esperar que ela mesma se
recuperasse e voltasse para a cozinha. Logo a torneira se
abriu, e ela saiu, tentando se apoiar em algo. Ofereci o braço
a ela, ao que ela só pediu:
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– Pode me levar pra cama?
Fui a muleta dela até meu quarto, onde ela perdeu
totalmente a consciência e caiu toda torta no colchão recém-forrado. E eu fiquei ali, sem saber o que fazer, com uma
garota desmaiada de embriaguez seminua na minha cama.
E agora: devo estourar um champanhe ou recolher o chorume do
lixo de ontem? Meu pensamento recordava a conversa com
Evelyn na noite anterior. Então, tirei o celular do bolso e,
num clique, registrei a cena. Decidi que queria uma foto
íntima e exclusiva da Júlia.
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VII
O portão elétrico se levantou para receber o Civic
chumbo que costumeiramente faz companhia ao New
Beetle prata da minha mãe. Que saudades, meu amor! Como foi
de viagem?, um deveria estar perguntando ao outro, porque
carros também namoram. E de dentro do namorado
viajante, saíram João e Luan.
Os olhos arregalados, faróis altos em estrada
deserta, demonstravam preocupação e curiosidade para
saber como a esposa/mãe estava no momento pós-assalto.
Não esperavam que dona Nágila mantivesse sua vida
normal, de praticante entusiasta de golfe, nem que os
móveis já estivessem repostos, adquiridos a prestações na
Casas Bahia.
– Eu não vou comprar móveis de alto padrão para
correr o risco de ser roubada de novo! – Ela tinha decidido,
entre uma conversa e outra, ainda no dia do choque.
João entrou em casa, enquanto Luan voltava para o
carro, como se fosse pegar alguma coisa no banco de trás.
Fui para meu quarto, mas não antes de escutar o homem
perguntar como estavam as “crianças”, entre aspas,
classificando-me num coletivo não autorizado.
– Evelyn está de câmera nova, e Pixel está de
castigo.
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– Pix... de castigo?
Aparentemente, meu nome não podia estar numa
frase afirmativa junto da palavra “castigo”. Queria saber se
o resto da história foi revelado a João. Provavelmente foi.
Provavelmente minha mãe contou que tia Leo chegou em
casa e flagrou Júlia de sutiã na minha cama. Provavelmente
contou da bronca que me deu por eu ter levado uma amiga
para a casa vazia e deixá-la se embebedar. Provavelmente
pensou em quantas vezes o marido fez algo semelhante,
quando ele riu e disse que era coisa de menino.
Sem celular – eis o castigo! – e entediado, resolvi
estudar Gramática. Já que eu estava lascado, que me
demolisse emocionalmente por completo. Estava tentando
entender qual era a função social (se é que existia alguma)
de se classificar interjeições, quando Luan entrou no quarto.
O berro provavelmente foi ouvido da casa de Júlia,
no outro lado da cidade. Senti fagulhas disparando nas
veias, tais quais os pardais assustados revoando das árvores
do quintal visível da janela. O coração estava tão aflito que
nem me deixou perceber a população da China invadindo
meu quarto.
– Que foi isso?
– Que aconteceu?
– Endoidou, Pixel?
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Eu não conseguia responder. Queria apenas fugir
dali, daquela tortura chinesa que era compartilhar o mesmo
cômodo com uma criatura peluda, suja, traiçoeira. Não
sabia como agir e corri abraçar a Evelyn, como se apertá-la
contra meu tórax fosse aliviar o aperto que existia dentro
dele.
– Ai, gente! – Ela percebeu o que me afligia. – O
gato...
Luan estava com um gato no colo. Gato feio. Gato
vira-lata. Gato que me fazia sentir formigamentos nas mãos
e falta de ar. Gato responsável por minha alma querer
descolar do corpo, numa sensação horrível de que eu
forçava um desencarne enquanto Evelyn me fazia uma quick
massage improvisada.
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VIII
Quando contei ao Sandro o que havia acontecido
naquele ontem mal dormido devido ao medo de uma
invasão felina no meio da madrugada, ele só quis saber do
ataque inesperado da jovem tigresa:
– Velho, quer dizer que você não ficou com a Júlia?
– Não tive a mínima vontade. A ideia dos nossos
lábios se misturando me deu certo nojo. Só tirei uma foto
dela de sutiã e nem sei por que fiz isso.
Sandro se animou e me pediu para ver a foto.
Perguntei qual parte do “uma semana sem celular” ele não
tinha entendido e voltei a conversa no gato. Queria entender
o que Luan, sabendo da minha fobia, tinha na cabeça para
levar para dentro de casa aquele animal... (Que João não
devia ter nada na cabeça, a ponto de autorizar o filho, isso
eu já imaginava). Mas Sandro continuava interessado em
outro assunto.
– Cara, você é gay?
– Só porque não fiquei com a Júlia? Não!
– Então me diz sem pensar muito: qual mina aqui
do colégio você pegaria? Diz pelo menos uma.
Minha vontade era dizer pelo menos uma. Um
nome. Prenome. Apelido. A primeira sílaba. Um pedaço de
fonema. Mas eu não conseguia me visualizar trocando
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salivas, compartilhando toques ou utilizando preservativo
com nenhuma delas.
– Mano, será que eu sou gay?
– Isso é você que tem que saber... Sente algum tesão
pelo negão aqui?
– Não! Não... Eca! Que nojo, Sandro!
Pela primeira vez, um diálogo me levou a imaginar
meu melhor amigo pelado. Bem que uma crise de
enxaqueca doeria menos.
– Tive uma ideia! – disse, tirando o celular do bolso
e deslizando o indicador pela tela. – Dá uma olhada nesse
vídeo. Enquanto isso, vou ali puxar um papo com a Bárbara.
Ele me deixou a sós com o pornô gay. O loirinho
beijava o moreno como se fosse um cão esfomeado em busca
de um petisco escondido. A barba se embalava com baba.
No fuzuê dos toques, o moreno tirou a camiseta do loirinho
e dá-lhe animação: lambida nas axilas suadas, chupada nos
mamilos vesgos, cafuné selvagem no abdome trincado, e a
cueca resolveu se despedir.
– Cara...! – exclamei automaticamente, perplexo
com a fúria morena abocanhando o alvo alourado.
Um pigarro atrás de mim comunicou que eu não
estava mais sozinho. Virei o pescoço já esperando por quem
encontraria. A diretora mantinha os olhos nervosos
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(assustados?) sobre mim. Advertência escrita por assistir a
conteúdo impróprio em ambiente escolar.
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IX
Eu parecia um urso polar em forma de adolescente:
pele clara, cabelos loiros, roupa branca, sentado num sofá
cor de gelo. Talvez eu fosse uma imitação paulista de
boneco de neve, fora de época e de território, com um trenó
de motivos para sentir medo. Mesmo não sendo época de
Natal, Evelyn aceitou cear, ou melhor, almoçar comigo num
fast-food que proibia a entrada de felinos.
– Tá aqui, Evelyn! Imprimi da Wikipédia – disse,
entregando o papel que me custou 50 centavos na papelaria
da escola.
Minha irmã estava mais para cartão musical
pirateado, desses em que a bateria faz o som engasgar antes
do verso final de Jingle Bells. Todo colorida e esparramada
no estofado ao meu lado, fez uma análise da lista.
– Então, deixa eu ver se entendi: você tá dizendo
que tem ai... ai... ai o que mesmo?
– Aicmofobia.
– Isso é mais complicado que seu nome.
– Pixel não é complicado.
– Jøgvan é.
Jøgvan foi um parente nosso. Avô do meu pai. Um
tataravô dele, na verdade. Alguém que nem chegou a
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conhecer, mas que julgou importante por ter sido capitão-tenente da marinha dinamarquesa.
– Enterrei o Jøgvan quando o pai foi enterrado.
Meu pai foi vítima de uma bala perdida quando eu
tinha 9 anos. Foi em São Paulo mesmo, numa viela em que
ele entrou quando se perdeu no trajeto até o interior. Nem
os policiais nem os traficantes tiveram tempo de perguntar
ao gringo o que ele estava fazendo ali.
– Mas Pixel é fofo, vai...
– Pixel é nome de gato!
– Gato dinamarquês.
– Falou Evelyn, a princesa da Dinamarca.
Faz 23 anos que minha mãe competiu numa liga
internacional de golfe, em alguma região gelada de
Copenhague. Após uma das partidas, o torcedor de óculos
escuros decidiu se apresentar e se ofereceu para tratar a
jogadora como uma rainha. Alguns meses depois, Evelyn
nasceu.
– Pelo menos Pixel é melhor que ai... aic... ai o que
mesmo?
– Aicmofobia.
– Isso daí é o nome pra medo de multidão?
– Não, isso é para o medo de injeção. Para o de
multidão, é agorafobia. Que eu tenho também.
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Enquanto Evelyn processava mentalmente esses
medos, apontei para os demais, aqueles para os quais a
psicóloga já havia sido alertada.
– Quem é que tem medo de gato, gente? – ela
desabafava incrédula.
– Eu tenho, ué!
– Mas seu nome é de gato!
– Só que a mãe me vacinou.
Nem percebi meu contrassenso: eu falando em
vacina logo depois de ter mencionado o medo de injeção.
– Nem deve ter um nome pra isso.
– Pra vacina?
– Pro medo de gatos.
Mostrei na lista para ela: ailurofobia. Palavra vinda
do grego.
– Ah, tem um nome pra isso.
– Tem nome pra tudo.
O clipe da Mart’nália, exatamente O gato, passava
no programa infantil – de uma televisão ligada apenas por
companhia, já que ninguém prestava atenção – quando
minha mãe chegou. Ela é que pagaria a conta. Senti até um
arrepio, tanto pela presença do bichano quanto pelo mau
humor da leoa.
– Está impossível treinar nesta cidade!
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– Eita, dona Nágila! – suspirou Evelyn. – O que foi
dessa vez, mãe?
– A mesma coisa de sempre: o campo de golfe está
com a grama altíssima e cheio de buracos. Sem falar que ele
parece um jogo de criança, de tão pequeno.
Às vezes, minha mãe esquece que mora no interior.
Quando ela fez essa opção, alegou que a vida perto do
campo seria mais revigorante para seus treinos, não se
importando com a existência de somente um clube
esportivo na cidade. E que, das modalidades oferecidas, não
estava o golfe.
– Ué, mãe, mas não foi a senhora mesma que correu
atrás de patrocínio e praticamente liderou a construção do
campo de golfe?
Ela começou com um abaixo-assinado que ninguém
queria saber de assinar porque ninguém queria saber de
golfe. Então ela convocou um bingo beneficente, desses que
somente o “beneficente” do convite já faz abrir a carteira.
Lá, ela convenceu os empresários a apoiarem a obra.
– Puxadinho, Pixel! Aquilo virou um puxadinho...
Quando idealizei, era para ser algo muito maior.
O principal defeito dela era encontrar motivos para
reclamar. No tempo em que morava na capital, ela tinha
acesso aos clubes que queria, e mesmo assim sempre havia
um vento indesejado, uma capivara interrompendo...
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– Mas o golfe não deve ser tratado assim.
– Lá vem a história do golfe de novo...
– Sabe, Evelyn, quando o golfe surgiu...
Minha mãe falou do preconceito que o esporte
sofreu antes mesmo de ser considerado esporte, em meados
de 1400. Falou de como o rei escocês Jaime II proibiu a
prática do jogo porque queria concentração no arco e flecha,
atividade que ajudaria nas batalhas, e não distrações com
tacos. Falou ainda que o povo ignorou a lei, mas somente na
metade do século 18 é que as regras foram de fato criadas.
– Agora, quem somos nós? Quem somos os
praticantes de golfe?
– Golfinhos?
– Você acha graça, Pixel? Porque aqui no Brasil...
E foi parar no final do século, no discurso que
parecia inacabável. Falou dos engenheiros escoceses que,
enquanto construíram a estrada que vai de São Paulo a
Santos, convenceram os monges a doarem parte do
Mosteiro de São Bento para construção do primeiro campo
de golfe no país. Dessa época, até 2016, quando o golfe
voltou a ser praticado nas Olimpíadas, sediadas nesse ano
no Brasil, a história foi longa.
– Por que você não monta logo um clube de golfe,
mãe?
– Clube de golfe?
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– Isso, algo especializado: campo de golfe
profissional, júnior, sênior, minigolfe, museu do golfe...
A ironia de Evelyn me deu vontade de entrar na
jogada e também ser sarcástico.
– Pois é... Seria uma boa. Já pensou? Nágila’s Golf!
Garanto que gente de toda a região viria visitar.
– E eu lá tenho dinheiro para bancar esse tipo de
empreitada? A galera da região que se contente com o clube
da cidade. Aquele campo lá, fui eu que corri atrás de
patrocínio.
Numa tacada de 360 graus, a bola chegou ao mesmo
ponto, sob uma nova perspectiva. Antes que pudéssemos
comentar o ocorrido, o celular de Evelyn vibrou.
Tia Marisol, ainda caracterizada da apresentação,
fazia uma chamada de vídeo direto da República do Congo.
Disse já ter aprendido um pouco de kikongo, a língua falada
lá, e comido muito doux maragwe, um doce feito com feijão.
Evelyn falava das câmeras novas e minha mãe reclamava da
saudade da irmã. Eu estava na minha, mergulhando as
batatas fritas no ketchup quando recebi um cutucão direto
do continente africano.
– E você, Pix? Tá com cara de quem levou
advertência na escola!
Eu não pretendia contar do flagrante com o vídeo
para minha família; já bastou ter aturado Sandro a manhã
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inteira fazendo piada disso. Mas tia Marisol parecia ter feito
um curso de iridomancia e leu meu desespero no olhar.
Quase pedi para que ela analisasse minhas íris mais
profundamente e revelasse o que eu poderia esperar do
futuro, mas Evelyn interrompeu meu pensamento.
– A advertência foi em casa mesmo, tia. Mas é uma
longa história.
– Ah, então é por isso que o celular dele não recebe
mais minhas mensagens?
Eis uma decepção: não havia qualquer grau de
misticismo na minha tia; ela apenas sentiu falta dos meus
emojis em resposta às mensagens de bom-dia com flores que
ela sempre manda. O problema é que, como forma de
reconciliação, ela queria saber, naquele exato instante, o
motivo que levou minha mãe a me castigar.
Minha mãe foi bem mãe:
– Ele levou a namorada pra casa quando estava
sozinho.
– Ela não é minha namorada – esclareci.
Evelyn foi bem Evelyn:
– O pega foi tão forte que a menina deu PT.
– Eu não fiquei com ela – argumentei.
E tia Marisol foi a mais tia Marisol possível:
– Pelo menos a camisinha não estourou, né?
Então estourei:
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– Eu não sou hétero, cacete!
O silêncio imperou por aproximadamente dois
segundos e um voo de pernilongo enxerido que
ziguezagueou entre a gente, quando as falas “cê tá de zoa”,
da Evelyn, “não acredito nisso”, da minha mãe, e “eu já
desconfiava”, da tia Marisol se alinharam numa reta
apontada para mim. Nesse momento, eu entendi a
consequência de escolher a interjeição errada.
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X
Paronomásia: figura de harmonia que consiste em
aproximar palavras com significados distintos, mas com
sons semelhantes. Aprendi isso no nono ano, quando a tia
Leo decidiu explicar para a turma o que era Estilística, a
disciplina da Língua Portuguesa que cria laços afetivos na
linguagem – aquilo que faz com que gostemos tanto de (ou
odiemos menos) um texto literário. E eu resolvi me
aproveitar desse recurso para romper o clima de indigestão
que se instaurou naquele almoço.
– Eu não sou etéreo! Tô aqui, ouvindo tudo que
vocês estão falando e sem conseguir me livrar desse
bombardeio de boatos.
Minha mãe soltou a respiração, demonstrando
alívio e deu um gole longo no meu refrigerante, sem se
importar com a gastrite sobre a qual sempre reclamava.
– Sério que você falou “etéreo”? – questionou
Evelyn. – Juro que entendi outra coisa.
– Todo mundo entendeu – corrigiu tia Marisol.
Que eu queria chamar a atenção e desviar o foco do
que estava me atormentando, isso era fato. Mas estava
numa fase em que, pela primeira vez, colocava em dúvida
minha sexualidade. Nunca que faria uma revelação do tipo
de forma tão abrupta.
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– Ué, o que vocês entenderam? – Eu me fiz de
desentendido.
– Nada, esquece – anunciou minha mãe.
Nágila da Assunção Blixen, que aguardava o
pedido de casamento de João para se tornar Nágila da
Assunção Alves, sempre foi uma das pessoas mais
conservadoras que conheci, defensora ferrenha da chamada
família tradicional brasileira. A última decisão dela que
desaprovamos, mas que não adiantou muito objetar, foi a
troca do treinador – o anterior era umbandista, e ela não
admitira ser auxiliada por alguém que não fosse cristão.
– Tá bem – consenti. – Agora preciso voltar pra
escola. Hoje é dia de Filosofia.
Saí, a caminho do colégio. O coordenador teve a
ousadia de colocar algumas disciplinas obrigatórias no
período da tarde por falta de espaço na grade matutina.
Dois dias da semana, eu tinha uma folga de uma hora para
almoçar e voltar. E quem voltava à escola naquele pós-almoço era Júlia.
Desde o episódio da tequila, não cheguei a vê-la,
nem pude falar com ela por causa da falta de celular. Fiquei
me perguntando o que poderia ter acontecido, mas
ninguém parecia ter notícias dela. Depois de uma manhã de
ausência, ela decidiu reaparecer – e eu decidi que precisava
conversar com ela.
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– Júlia Albuquerque Alcântara Amaral... Quanto
tempo, hein?! Como é que você tá?
Bárbara estava com ela, mas só recebeu um sorriso
de cumprimento vindo de mim, o qual nem sentiu vontade
de retribuir. Ela me deixou a sós com a Júlia.
– Ainda tô com vergonha, né... Não sei nem como
vou encarar sua tia.
– Então você faltou essa manhã por vergonha?
– Na verdade, foi por ressaca. Ressaca disfarçada de
virose, entende?
Eu entendia. Os pais de Júlia eram evangélicos
fervorosos e não reagiriam muito bem à ideia de que as
cefaleias e enjoos da filha eram consequência de uma
bebedeira.
– Ah, Pixel... E sobre o que aconteceu ontem...
– Era o álcool falando?
– Exatamente. Será que você me desculpa por essa
mancada?
Disse que até desculparia, se ela me emprestasse o
celular para assistir às novelas pelo serviço de streaming. Ela
riu, consentiu e reacendeu o brilho do olhar. Fomos em
direção à sala de aula, quando senti que deveria prolongar
o contato com ela.
– Ei, Ju... Quer matar uma banana split depois da
aula?
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Sem tequila, sem cerveja, sem casa vazia; apenas
sorvete, banana, granulado colorido e muito chantili.
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XI
Enquanto o sono não vinha, fiquei observando o
canto descascado da parede cor-de-rosa, que descia em
espiral assimétrico e terminava ocultado pelo pôster do
Justin Bieber sem camisa.
– Vai ficar morando pra sempre aqui comigo? –
perguntou Evelyn.
– Só até o Luan resolver sumir com aquele gato. Ou
o gato resolver sumir por conta própria.
A fuga do felino seria algo difícil; ele estava sendo
alimentado com salmão e leite de cabra. Nem eu era
alimentado com salmão e leite de cabra! E o Luan já tinha
escolhido até um nome para o bichano. Mas deixei o alerta:
se o Tigela se aproximasse da minha cama, teríamos
ensopado de gato para o jantar.
– Então pelo menos me ajuda a preparar um
currículo.
– Ué, vai atrás de um emprego de verdade? Achei
que seu propósito de vida seria fazer um documentário
sobre mim.
– Claro... O garoto etéreo, certo?
Seria um excelente título.
– Mas antes disso, eu preciso de grana. Tô cansada
já de depender da mãe pra tudo.
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Senti que tinha algo mais do que isso. Conheço a
Evelyn desde que nasci e sei muito bem que dependência
materna não é um problema para ela – especialmente
quando a mesada se torna uma diária sem um controle
absoluto.
– Aconteceu alguma coisa com você em São Paulo –
arrisquei.
– Por que diz isso?
– Você saiu para comprar câmeras, mas voltou com
um segredo de brinde.
Evelyn riu num contorcionismo inusitado de nariz
e bochechas – sinal de que o segredo morava na capital,
trabalhava como vendedor na Galeria Pagé e se encantou
com a face contorcionista da minha irmã.
– Isso é bom, não é? – perguntei.
– Não sei se ainda tô pronta.
– Já faz uns seis meses que você largou o Casquinha,
não?
Casquinha tinha esse apelido porque trabalhava na
sorveteria durante o dia para pagar a faculdade. Pelo menos
era o que ele queria que todos pensassem, mas algumas
ficantes e namoradas do passado, como minha irmã – e em
consequência eu mesmo, que muito escuto – sabiam que a
relação era com a casca de amendoim. O pênis não era maior
do que um.
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– É que sei lá – ela justificava. – Eu não sei se me
sinto segura em sair com um cara que está tão distante. E
que mal conheço. Não é meio loucura?
– A gente nasceu de uma loucura que atravessou o
Atlântico!
Ela consentiu e ficou de deixar a vida guiar esse
momento.

Passamos

algum

tempo

selecionando

informações passíveis de serem colocadas em um currículo
e pesquisando endereços de e-mail de RH de produtoras
audiovisuais na região. O sono me contratou antes de eu
saber se ela realmente clicou no “enviar”.
Acordei assim que senti uma cócega na axila, como
se tivesse algum ser inesperado liderando uma colonização
pelos meus pelos. Era a câmera nova da Evelyn.
– Que palhaçada é essa?!
– Tô te filmando pro documentário.
– Vai ter close up do meu sovaco?
A justificativa foi que ela precisava testar o zoom da
câmera e pegou uma região pouco comum para testar se as
lentes conseguiriam captar a imagem com qualidade.
Preferi não discutir e entrei na suíte para tomar um banho.
– Vê se não deixa pelo no sabonete! – escutei o apelo,
antes de ligar o chuveiro.
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XII
O peso nas costas de uma mochila recheada de
livros que nem sempre são utilizados me distraía quando
senti o empurrão. Era Bárbara, bem mais forte e pesada, me
pressionando contra a parede do corredor.
– Se você machucar a Ju, vou te machucar dez vezes
mais.
Decuplicar uma dor parecia dor demais. Eu merecia
uma explicação de por que precisaria gastar tanto em
analgésico.
– Você tá se aproveitando da paixonite da Ju...
– Paixonite? Como assim? – sempre fui lerdo.
– Ah, cara! Não vai se fazer de desentendido.
Primeiro, você leva a menina pra sua casa sem ninguém lá.
Depois, chama pra um sorvetinho, como se nada tivesse
acontecido. Qual é a sua, afinal?
Nem eu mesmo sabia qual era a minha. Que eu
realmente aumentava a afinidade com a Júlia, isso era fato.
Mas que eu me aproveitava dos sentimentos alheios, isso
não fazia sentido.
– Bom, o recado tá dado – encerrou Bárbara, me
deixando sozinho com o fardo sobre os ombros.
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XIII
– Quem é que come pão de queijo com chá gelado
às 9 da manhã? – Foi a pergunta de Bárbara, que olhava
desconcertada para minha combinação alimentícia nada
convencional.
Estávamos no intervalo, sentados espontaneamente
em círculo, enquanto Bárbara circulava em seus próprios
paradoxos. A simpatia com que ela se dirigia a mim nem
parecia pertencer à mesma garota que me havia feito
ameaças antes da primeira aula. Sandro aproveitou para
importunar:
– Porque de comida você entende bem, né, “Braba
Dulce”?
Há três coisas que deixam Bárbara totalmente irada:
a primeira é fazer piada com seu peso; a segunda é chamá-la de “braba”, fazendo trocadilho com seu primeiro nome;
e a terceira é lembra-la de que Dulce é seu nome do meio.
Sandro, portanto, tinha três motivos para levar um soco na
cara, mas a chegada da Júlia o salvou.
– Gente, vocês já ficaram sabendo?
Cada um respondeu com a pergunta retórica mais
tosca que conseguiu inventar na hora: “que a Lua tem gosto
de pão de queijo?”; “que o Natal vai cair em dezembro?”;
“que teve um novo impeachment no Brasil?”. Júlia deu a
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réplica com o olhar frio e três segundos de silêncio
constrangedor.
– Acabei de ouvir que o Gelson não vem hoje.
Gelson era o professor de malabarismo... Ou, como
as pessoas que não o conhecem preferem chamar,
matemática. Ele joga os números de um lado para o outro,
inverte os sinais das operações e, no final, tudo fica no lugar.
Menos o cérebro de quem tenta acompanhar o raciocínio
algébrico do velhote.
– O que ele tem agora? Reumatismo? – Sandro
provocou.
– Isso foi o que ele teve na semana passada –
ironizei. – Hoje deve ser crise de artrose.
– Pelo menos dessa vez a gente não vai receber
atividade rodada em mimeógrafo nem carbono para
desenhar gráfico – Bárbara complementou.
Tentando

esconder

que

achou

graça,

Júlia

desconversou:
– Não importa o motivo; o que importa é o que isso
significa.
A aula vaga era vista como um prêmio, aquele
momento em que deixamos as atividades pedagógicas de
lado por alguns minutos e agimos como adolescentes in
natura: sem pressão social, sem compromisso acadêmico,
sem preocupação com o emprego dos próximos 35 anos.
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XIV
A galera até que sugeriu de a gente jogar bola, mas
a quadra já estava sendo utilizada e ninguém realmente
estava a fim de suar. A solução, portanto, foi inventar uma
brincadeira mais contida, descontada, descontraída; mais
intimista, intimidadora; de estabelecer um contato mais
verdadeiro entre os participantes.
O jogo da verdade reuniu 15 pessoas da turma. O
combinado, como em todas as outra vezes foi declarado:
tudo que fosse dito durante a partida deveria morrer com a
partida. Era o pacto do 1.º ano. Eu, que nunca fui de ter
segredos, não recuei. E a cena que se passou foi digna de um
texto de dramaturgia.
CENA 1: O jogo da verdade
Com: Pixel, Ju, Sandro, Bah, Edu, Belinha,
Leti,
Claudinho,
Malu,
Delfim,
Dri,
Giovanni, Olívia, Nanda e Júlio.
Círculo de carteiras. Um estojo no meio.
Sandro lidera a brincadeira. Risos e gritos
animados da galera. O restante da classe se
reúne em grupos dispersos pela sala. Sandro
gira o estojo. A parte do zíper para na
direção de Malu.
SANDRO: Verdade ou desafio?
53

MALU: Verdade,
esconder.

claro.

Burburinhos
garota.

admiração

de

Não

tenho

pela

nada

ousadia

a

da

SANDRO: É verdade que você deu uns pegas no
Delfim quando ele ainda namorava a Dri?
MALU: Claro, ué!
A galera entra em polvorosa.
DRI: Quê?!
MALU: Eu sempre odiei você e sempre fui a fim
dele. Foi só jogar a isca que ele fisgou.
Delfim ri.
DRI: Sua vaca!
MALU: Quem tem chifre aqui é você, querida.
Barulho.
Comentários
de
surpresa
e
inconformidade. Sandro pede ordem e todos se
acalmam. O jogo continua. Malu gira o estojo.
A ponta aponta para a Júlia.
JU: Nem precisa perguntar. Quero desafio.
SANDRO: Eita, já vai amarelar de primeira?
MALU: Deixa, Sandro. Eu tenho um desafio que
ela vai gostar.
JU: Manda aí, então.
MALU: Eu desafio você a dar um beijo de
língua durante 15 segundos... no Pixel!
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Vibração de alguns.
PIXEL: Ei, isso não vale! Eu não tô sendo
desafiado.
MALU: Ué, é tão ruim assim beijar a Ju?
Alguém pergunta se ela tem mau hálito.
JU: Qual é, Pix?! É só de brincadeira.
O teatrinho passou a ficar sério, e o texto dramático
voltou a ser prosa – uma prosa dramática. Eu precisava
beijar a Júlia e não tinha razões para impedir isso. Seria só
um beijo. Meu primeiro beijo. Um beijo talvez inesquecível.
Um beijo que não seria especial, mas que valeria por mil
beijos.
Enquanto uma parte de minha consciência dizia
para eu não ceder, para fazer minha vontade prevalecer, o
outro lado me pedia para deixar de ser frouxo, que uma
hora eu teria que passar por isso e seria bem melhor que
fosse com uma amiga do que com uma desconhecida.
Que vá!
Dizem, nos filmes norte-americanos, que, no
primeiro beijo de um menino, a gente se sente flutuante,
deslizando pelas nuvens, ouvindo o coro dos anjos
acompanhados de suas harpas. No meu caso, estava com
dor na coluna por ter precisado me inclinar até o lugar em
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que Júlia estava, fiquei rodeado de carteiras com gente me
olhando e ouvi apenas o coro dos colegas contando até 15.
O beijo pareceu ter aberto uma fenda no espaço-tempo da minha cronologia. Foi uma situação narrativa
desvinculada do enredo principal, algo como uma peça de
quebra-cabeças que não pertencia à embalagem original. E
mesmo circulando pela espiral da estranheza, confesso que
foi bom.
Sentir no paladar a boca de Júlia substituindo o
sabor do chá de limão proporcionou certa doçura à acidez
que preenchia meu interior. Quando os 15 segundos se
acabaram e os lábios se desconectaram, meu braço virou o
estojo com o zíper voltado para mim e a voz agiu no instinto:
– Eu me desafio a continuar beijando a Ju.
Alguns

aplaudiram,

outros

riram,

mas não

consegui enxergar as reações porque meus olhos se
mantinham fechados. Ouvi Bárbara reclamar, dizendo que
“não era para tanto”, enquanto sentia a mão de Sandro me
puxando.
– Chega de beijo, cara – ele me sussurrou. – Vai por
mim! Senão você fica com a barraca armada e não vai ser
legal pagar esse mico.
Prometi me controlar, sorrindo internamente,
enquanto o jogo continuava quase que como em green text.
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> Júlia roda o estojo.
> Cai para Nanda.
> “Verdade ou desafio?”
> “Ah, desafio também... Você sabe...”
> “Hum... Deixa ver...”
> Ideias aleatórias.
> Pedem isso e mais aquilo.
> Júlia demonstra ignorar.
> “Desafio você a participar do Retiro de Jovens.”
> Na igreja dela.
> Naquele fim de semana.
> “Fechou!”
> Chamam Júlia de santinha.
> Santinha do pau oco.
> Ela não responde.
> Nanda prossegue o jogo.
> Cai para Claudinho.
> “Verdade ou... Ah, você sabe!”
> “Verdade!”
> “Qual é seu maior sonho?”
> Alguém elogia a pergunta.
> Claudinho se faz de pensativo.
> “Pode ser meu maior desejo atualmente?”
> “Pode.”
> “Ver o nude da Ju que o Pixel tirou.”
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XV
Demorei 15 anos para dar o primeiro beijo, que
durou 15 segundos, mas ficará gravado na memória por 15
quinquênios. Porém, em 15 minutos, todo o alicerce de
felicidade que vinha sendo construído desmoronou graças
a um terremoto imprevisto e devastador.
Duas: essa era a quantidade de pessoas que
deveriam saber sobre o clique proibido que fiz na Júlia.
Metade dessa quantia, no entanto, multiplicou o segredo
para os outros garotos da turma. E nessa aula de matemática
sem professor, não havia fórmula para se chegar a uma
solução.
– Que história é essa, Pix? – Júlia mesclava inocência
e decepção no olhar taciturno e na voz lacrimosa.
Eu já havia escolhido o desafio; minha única opção
era a verdade.
– Aquele dia da tequila... – meu tom fazia Júlia
derramar as primeiras lágrimas.
– Não precisa falar mais nada.
Ela fez sinal de que iria se retirar.
– Mas foi sem querer, eu juro.
– Ninguém faz uma coisa dessas sem querer.
Quando Júlia saiu da sala, Bárbara foi atrás dela,
mas não sem antes me chamar de idiota e me dar um tapa
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na cabeça. A dor física foi nula se comparada à que eu estava
sentindo emocionalmente.
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XVI
“Entremos na realidade por mais triste que ela seja;
e resigne-se cada um ao que é: eu, uma mulher traída; o
senhor, um homem vendido”. O fragmento de Senhora era o
período composto que tia Leo escrevia na lousa para que
analisássemos morfologicamente. Ela faz parte do ramo dos
educadores que acreditam que contextualizar a Gramática é
usar um trecho de obra literária descontextualizado do
cotidiano dos alunos e ficar classificando os substantivos.
Pouco

me

importava

naquele

momento

se

“realidade” era um substantivo feminino, abstrato e
derivado. Provavelmente nem a José de Alencar isso
importou na hora da criação artística. Talvez ele só quisesse
contar que a Aurélia Camargo, depois de ganhar uma
herança inesperada e pagar o ex-namorado para se casar às
cegas com ela, jogou na cara o tipo de mau caráter que ele é.
Minha concentração estava mais voltada a fazer um
lip sync às escondidas do que a Anitta me cantava ao ouvido.
A música, no entanto, recebeu uma pausa forçada quando
senti o gorro do meu moletom camuflador de fones sendo
tirado. Virei num susto e me assustei ainda mais com tia Leo
de cara feia e bronca na ponta da língua.
– Se fosse por mim, sua mãe não tinha devolvido
esse seu celular.
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Tremi achando que, em pleno dia em que me livrei
do castigo, já ganharia um novo castigo. Mas minha tia foi
mais criativa.
– Lição de casa! – E a galera reclamou. – Exclusiva
para o Pixel.
Adiantaria reclamar? Porque eu não fui doido de
fazer isso.
– Já que você gosta tanto de música, amanhã é sua
oportunidade de apresentar para a turma uma paródia que
conte a história do livro que estamos analisando.
O sinal anunciou o fim de aula, e Sandro anunciou
que eu podia contar com a ajuda dele.
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XVII
Fomos recebidos em casa pelo sorriso de tubarão da
Evelyn. Sandro agradeceu a simpatia e disse que a idade não
seria impedimento para um relacionamento entre os dois.
Ela lhe deu um tapa na testa e pediu para não a fazer
vomitar. Eu rompi o mal-estar tentando entender a alegria
dela.
– Você foi a São Paulo ontem, não dormiu em casa
e voltou com mais dentes do que o normal. Pelo jeito o tal
vendedor deu um bom desconto, hein?!
Senti que ela queria ter uma irmã para falar disso,
mas como sua única opção era do sexo masculino,
conformou-se comigo de substituto. Contou-me do dia que
passaram juntos e da noite que passaram ainda mais juntos,
dois corpos ocupando o mesmo espaço.
– Isso é nojento! – enojei.
– Você fala isso porque nunca fez.
– Nem quero. Sério.
Eu sabia o que era sexo pelo menos desde os meus
10 anos, conhecia suas causas e seus efeitos. Mas ter ciência
de um evento biológico não é necessariamente se sentir
confortável para executá-lo. Sempre deixei que as
camisinhas, presentes embaraçosos deixados pela minha
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mãe dentro da minha mochila, adormecessem no bolsinho
da carteira até a data de validade expirar.
– Você nunca pensou nisso mesmo, Pixel? – Sandro
se intrometeu. – Nem quando beijou a Ju?
– Você beijou a Júlia? – Evelyn escancarou!
E o assunto ressurgiu. Principalmente a parte de
que ela havia sumido da escola e bloqueado todos os
meninos nas redes sociais, desde o trágico jogo da verdade.
Evelyn deu um tapa na minha testa.
– Você é um babaca! Onde já se viu tirar foto da
mina pelada?
– Ela não estava pelada... E eu excluí a foto assim
que peguei o celular de volta.
– Isso é verdade – Sandro me defendeu. – Ele nem
mostrou para o parceiro aqui.
O discurso de que “homem é tudo igual” saiu da
boca de Evelyn minutos depois de ela ter elencado as
qualidades que fazia seu novo namorado ser um homem
diferente. Perguntei se ela, como mulher, tinha alguma
sugestão para eu reparar o erro, já que os pedidos de
desculpa não estavam funcionando.
– Para falar a verdade? Se fosse comigo, eu
mandava castrar o cara.
Senti

até

um

arrepio

nos

testículos,

mas

combinamos de pensar em algo mais tarde. Por ora, a
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preocupação maior era fazer uma paródia para a aula de
Língua Portuguesa.
– E o grupo de vocês já tem nome? – Evelyn
questionou.
– Nome?
O grupo era uma dupla, porque Sandro insistiu que
faria o beat box. Como era uma atividade simples, não
pensamos em dar nomes aos bois... Ou melhor: aos dois.
Mas minha irmã insistia na criatividade.
– Vocês são jovens rapazes... Valetes... Valetes de
paus!
– Por que justo de paus? – perguntei. – Não pode ser
de copas?
– Por acaso, vocês têm copas no meio das pernas?
A piada de Evelyn só não foi pior do que a de
Sandro, que misturou os naipes e disse que a espada dele
valia ouro. Ficou decidido, portanto, o descarte do nome.
Sandro, então, disse que precisava urinar e que não
levantaria o assento do vaso, nem daria descarga, porque
“homem é tudo igual”. Evelyn tentou dar o terceiro tapa do
dia, mas ele correu mais rápido do que o braço dela.
Enquanto ele não voltava à sala, voltamos às reviravoltas do
coração.
– A mãe já sabe sobre o... Como é o nome dele
mesmo?
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– Ainda não contei para ela sobre o Marcos. Na
verdade, não contei para ninguém.
– Valeu por me chamar de ninguém.
Por fora, fiz um trocadilho; por dentro, tive uma
sensação de privilégio por ser o único da família a saber do
novo caso.
– A mãe vai pirar quando souber – ela desabafou.
– Só porque ele é vendedor? O Casquinha trabalha
na sorveteria, e até que ela aceitou de boa na época.
– É que o Marcos não tem um passado muito limpo.
Perguntei se ele tinha morado no esgoto ou
trabalhado em uma mina de carvão, mas a risada irônica de
Evelyn mostrou que ela não estava a fim de graça. Então ela
me confessou baixinho que o moço é um ex-detento.
– Mas o que foi que ele fez? Roubou um pote de
margarina ou assassinou mais de quarenta crianças órfãs
numa chacina?
– Ele não quis contar, por enquanto. Disse que não
era a hora certa. E eu não insisti, até mesmo porque estava
sem relógio.
– Bem, mas se ele é ex, ele já cumpriu a pena. E se
trabalha e tudo mais, é porque já se reintegrou à sociedade.
Talvez você nem deva considerar o passado.
Sandro saiu do banheiro com as mãos ainda
molhadas e declarou que estava “esvaziado”. Evelyn fez
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cara de nojo e disse que ia à cozinha para não tomar mais o
nosso tempo. Levei Sandro ao meu quarto, que já estava
livre de gatos.
– Tá vendo, Luan? – eu disse. – É muito melhor o
Tigela ficar na lavanderia, numa casinha só dele, do que
aqui no quarto, não?
– E o seu irmão – Sandro remendava – volta a
dormir aqui com você. Não é fofo?
Luan fez careta e força até conseguir soltar um pum.
Saiu do quarto, fechando a porta, na má intenção de nos
deixar com o mau cheiro.
– Ele não foi nada fofo – Sandro rebateu.
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XVIII
Já tínhamos terminado o brainstorming e a
composição paradidática quando nos juntamos à mesa para
um lanche de fim de tarde. Sandro cortava um pão ao meio
quando minha mãe apareceu, suada e com roupa de
golfista, tagarelando sobre os prêmios internacionais de seu
novo técnico. Quando ela esbarrou a vista nos olhos pretos
de Sandro, a frase que ela nos dirigia capotou e o alerta de
emergência se acendeu.
– E você é...?
– Esse é o Sandro, mãe – respondi. – Meu melhor
amigo lá da escola. Já falei dele várias vezes.
Ela pareceu meio atordoada, como se uma bola de
golfe tivesse aterrissado em seu crânio. Ela nunca esteve em
casa das vezes em que Sandro apareceu por algum motivo,
então talvez não soubesse como se portar enquanto anfitriã.
– Claro... Sandro... – ela expressava. – Eu só não
imaginei que ele fosse...
O olhar de estranhamento foi unânime, mesclando
a apreensão pela palavra seguinte e o medo das
consequências que isso poderia trazer. Ela forçou um
sorriso e completou:
– Que ele fosse fã de mortadela.
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O riso de João descontraiu a atmosfera pesada e
desengatou nossas risadas, num efeito dominó de
comicidade. Arrastamos uma cadeira para minha mãe se
sentar, mas ela disse que precisava de um banho primeiro.
Sandro foi embora, Evelyn recolheu o que sobrou
na mesa, eu ajudei com a louça, mas minha mãe não tinha
saído da suíte ainda. Quando estava passando pelo
corredor, pude ouvir o desabafo dela para o marido:
– Então é isso! É esse neguinho que está sendo uma
má influência para o Pixel. Agora entendo porque meu filho
deu de beber, trazer garotas para casa, receber advertências
na escola. Ele nunca foi assim.
– O Pix é um adolescente, querida – João bancava o
padrasto bonzinho. – Ele ainda vai errar muito, dar muita
dor de cabeça... E não será por causa da cor da pele do amigo
dele.
– Se ele continuar com esse tipo de companhia, eu o
tiro daquela escola!
Eu precisava seguir reto para chegar ao quarto, mas
entrar à direita, no quarto de Evelyn, parecia a melhor
escolha para o momento.
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XIX
Alegria. Satisfação. Dor. Fome Tristeza. Angústia.
Medo. Muitos são os motivos que desencadeiam o choro
humano. A decepção que tive com minha própria mãe,
somada à revolta que se formaram em sua fala, levaram
minhas pupilas ao estado de enchente.
– Tenta ficar calmo, Pix. – Evelyn me abraçava os
ombros, enquanto a outra mão me oferecia uma xícara de
chá de capim-cidreira. – A mãe tá sendo racista nível hard,
mas a gente tem que mostrar que esse julgamento dela é
medíocre e precisa parar.
Eu não conseguia falar, então forcei o líquido
quente a desentupir minha garganta emanante de soluços.
Eu era um valete de paus, mas não tinha coragem para
enfrentar a rainha vermelha. Luan apontou a cabeça na
porta, queria saber se eu não ia voltar a dormir com ele; mas,
quando me viu chorando, correu para me abraçar e disse:
– Desculpa pelo Tigela, mano. Você é um colega de
quarto mais legal do que ele, tá?
O mundo poderia ser mais aconchegante, como um
abraço triplo entre irmãos.
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XX
Quem ganha uma mesada sabe que é bem difícil o
dinheiro durar até o mês seguinte. Sempre tem um tênis que
chama a atenção ou alguma novidade açucarada na cantina
da escola que leva todas as nossas cédulas. Mas nunca
pensei que gastaria parte do meu dinheiro com flores,
chocolates importados e bichinhos de pelúcia que falam I
love you.
– Tem certeza de que isso vai funcionar, Ev?
– Toda menina adoraria receber uma cesta de café
da manhã... Ou de almoço, por causa do horário... assim, de
surpresa.
– O que a gente não faz por um perdão?
Paguei a moça da floricultura e confirmei o
endereço da Júlia. Mesmo que ela não estivesse indo mais à
escola, eu tinha ciência de que ela não havia se mudado: o
sedã verde-musgo do pai dela continuava estacionado na
frente da casa.
Entrei no Civic chumbo do João, para voltarmos
para casa.
– Ainda não acredito que você convenceu o João a
dar o carro dele para você.
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– Nada mais justo, ué. Ele quer tanto ser o nosso
padrasto, e agora que o escritório dele tem veículo próprio,
esse aqui ficou sobrando.
Eu escolhia a playlist mais animada para tocar no
rádio quando paramos no semáforo. Evelyn aproveitou o
sinal vermelho para se colocar no verde e sentir-se na
liberdade de conversar sobre minha intimidade.
– Conte como foi.
– Como foi o quê?
– Seu primeiro beijo.
– Ah, normal... Eu acho.
Conversar com a irmã sobre beijos é constrangedor
até quando o nível de afinidade é alto. Fiquei bem
encabulado por ela ter tocado de novo no assunto, mas nada
comparado ao que ocorreu três anos atrás, quando minha
mãe decidiu que eu estava muito magro e marcou uma
consulta para mim no endocrinologista.
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XXI
– Eu entro sozinho, mãe. Já tenho 12 anos.
– E se ele quiser aplicar uma injeção?
Ela tinha vencido. Mas fizemos o pacto de que ela
seria a acompanhante caladinha, que só poderia intervir se
o médico viesse com agulha e seringa para cima de mim. Só
não imaginei que o senhor de quase 70 anos, logo que
soubesse da minha dificuldade de engordar, mandaria a
pergunta:
– Você já tem pelos pubianos?
A pior situação para um menino é falar sobre as
alterações no próprio corpo. Quando isso acontece na frente
da mãe, o constrangimento extrapola os limites da biosfera.
Minha mãe me olhou como quem diz: “Responde o doutor”.
E me esforcei para sussurrar um “Ah, normal...”, que ficou
agarrado nas cordas vocais.
O médico, percebendo meu rosto corar, decidiu ir
logo para o exame.
– Tire a roupa e deite ali na maca.
Fazia pelo menos uns dois anos que eu não ficava
de cueca na frente de outra pessoa, mesmo dentro de casa.
Procurei mentalizar que estava sendo um dia qualquer de
sol, na piscina da chácara da avó do Sandro. Minha mãe não
devia ter mentalizado nada.
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Levanta o braço, ausculta o coração, aperta o
abdome. Deixando de lado a aspereza das mãos geladas,
estava sendo um exame suportável. Foi então que ele
levantou minha cueca.
Na mistura de vergonha e descrença, senti meu
corpo petrificar. Ele estava realmente não só vendo meu
pênis como mostrando para minha mãe. Depois de se
certificar de que o prepúcio não sofria de fimose, tirou do
jaleco um punhado de anéis de aço. Meu olho arregalado
perguntava o que ele faria com aquilo. Senti vontade de
gritar quando ele pegou um dos testículos e ficou medindo
em qual aro se encaixava.
De repente, tudo parou. Já não tinha mais reação ou
sentimento para o que vinha acontecendo. “Minha mãe tá
vendo o velho apertando meu saco e não faz nada?!”, minha
mente gritava em silêncio. Só escutei ele dizendo que eu
podia me vestir. O diagnóstico: “Ah, normal...”.
Solicitou alguns exames de sangue para checar os
hormônios e mandou voltar com o resultado. Não consegui
olhar para a cara da minha mãe naquele dia. E ela, graças ao
santo protetor dos adolescentes, nunca tocou nesse assunto.
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XXII
O sinal abriu, mas as perguntas continuaram:
– Você sentiu algo na hora do beijo?
– Meio que cócegas na gengiva.
– Não é disso que tô falando.
Evelyn queria saber sobre os sentimentos: se me
apaixonei cegamente, se fiquei recordando a cena sem
parar, se me imaginei levando esse caso adiante. Evelyn
também queria saber das sensações: se fiquei excitado, se
apalpei algo indevido, se cogitei fazer sexo com ela.
– Não.
– “Não” para o quê?
– Para tudo.
– Para tudo! Ela beija mal? Foi isso?
– Não... Foi gostosinho. Mas não quero segundo
round.
– Entendi... Você prefere outra adversária para
brincar de luta livre.
– Na verdade, acho que meu octógono entrou em
manutenção por tempo indeterminado.
Aquilo parecia não fazer sentido na cabeça de
Evelyn: eu era um adolescente com explosões de
testosterona e deveria ter uma ereção a cada proximidade
feminina. Mas essa ideia estereotipada é que não fazia
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sentido na minha cabeça: para que pensar em sexo quando
se tem novelas mexicanas que são capazes de despertar os
melhores prazeres do entretenimento?
– Pix, você sabe que pode confiar em mim e me
contar tudo, certo?
– Sim.
– Então... Por acaso... Você é gay?
Aquela pergunta já estava se tornando comum para
mim; se eu não fosse homossexual de nascença, talvez fosse
por maioria de votos. Pelo menos Evelyn não me obrigou a
assistir um pornô gay, como o Sandro fez, quando expliquei
que, por mais estranho que possa parecer, não tenho atração
nem por garotas, nem por garotos.
– Sabe, Pix... – ela iniciava um discurso de cunho
social. – A gente está imerso numa sociedade machista e
cristã que se disfarça atrás dos rótulos de “igualdade de
gênero” e “Estado laico”. O que estou tentando dizer é que,
às vezes, a pressão que você tem por ser um adolescente
menino e, automaticamente, ser forçado a gostar da
genitália feminina, faz com que você bloqueie os
verdadeiros sentimentos, que podem estar relacionados a
outras formas de amor. Entende? Seria como se, diante do
estranhamento que ficar com outro cara causaria nas
pessoas à sua volta, você se protegesse com a máscara do
garoto sem libido. Acha que não é gay justamente porque
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não está confortável para enfrentar os obstáculos que isso
pode lhe causar.
Ouvi tudo calado só para poder devolver a retórica
com um “Nada a ver”. Evelyn disse que respeitaria minha
opinião, só que não achava certo eu tirar conclusões de
forma tão precipitada sobre um assunto tão complexo.
– E o que você sugere que eu faça?
– Sei lá... Fique com um menino! Vai que você
“quebra o encanto” e percebe que é melhor trocar salivas e
paixões com alguém do mesmo sexo?
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XXIII
“Tenho a mesma opinião que sua irmã” foi a
mensagem que Sandro me enviou quando contei sobre a
conversa no carro. Aproveitei para perguntar ao Sandro
como ele sabia que não gostava de garotos, se nunca tinha
ficado com um. “Entre encostar meus lábios no de outro
cara e mergulhar num terreno de estrume, só vou ter uma
dúvida: é de vaca ou de cavalo?”, ele respondeu.
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XXIV
Existe um fenômeno no universo chamado Lei da
Atração: se a gente pensa e fala coisas positivas, atrai
positividade; se pensa e fala negatividades, atrai coisa
negativa. Nunca fui de confiar nessa crendice, até descobrir
que Evelyn tem o dom de potencializá-la.
Com o caderno sobre o colo, eu resolvia alguns
cálculos de Física quando o grafite chegou ao fim. Olhei no
estojo, mas o compartimento de grafites estava vazio.
– Lu, você tem grafite aí?
Da outra cama, Luan me olhou balançando o lápis.
Talvez ele tivesse outro lápis para emprestar, mas odeio
lápis: minha grafia sai grossa e borrada. Lancei, então, a
vista à tela do celular e constatei: 17h52. Se eu corresse, daria
tempo de pegar a papelaria aberta.
– Quer carona? – Evelyn balançava a chave do carro,
gabando-se por estar motorizada.
– Até você manobrar para sair da garagem, eu já
cheguei lá.
Coloquei o tênis e fui, com passos acelerados e
cortando caminho pelos terrenos baldios, sentindo no rosto
um vento úmido de fim de tarde. A porta da loja já estava
sendo fechada, quando berrei esbaforido:
– Eu preciso de grafite!
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O garoto se virou, revelando-se um sósia do Nick
Jonas em sua fase adolescente. Numa mistura de carisma e
compaixão, fez gesto para eu entrar. A porta se fechou
comigo dentro da loja, e a pergunta dele veio objetiva:
– 0.5 ou 0.7?
– Oi? – redargui meio distraído.
– O tamanho do grafite.
– Ah, 0.7!
De repente, ouvimos um rojão e o telhado se fez de
instrumento musical, ampliando o barulho da chuva que
batia na calha.
– Que climão, hein?!
– Oi? – exprimi meio lesado.
– O tempo... Não dava para imaginar que iria
chover hoje.
– Ah, verdade!
Ele colocou o grafite num saquinho de papel e quis
saber se eu precisava de mais algum item.
– Oi?
Ele sorriu. Os dentes tinham aparelho, e eu só
conseguia me perguntar como devia ser beijar alguém que
usasse aparelho. Ele repetiu a pergunta, respondi que era só
aquilo mesmo e dei o dinheiro.
– Você tá a pé?
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– Tô. E acho que vou me molhar um bocado para
voltar para casa.
– Ah, espera a chuva passar.
Gentileza ou convite? Eu não tive capacidade de
diferenciar; só fiquei. E venci a timidez que me mantinha
calado e em devaneio.
– Não faz muito tempo que você trabalha aqui, faz?
Não me lembro de você...
– Na verdade, eu não trabalho. A papelaria é do
meu pai. Ele saiu para pagar uma conta antes de a lotérica
fechar, e eu fiquei tomando conta. Eu sou o Félix. Sim, como
o gato.
De todos os momentos que minha memória foi
capaz de resgatar, aquela parecia ser a primeira vez que
minha fobia de gatos não havia se manifestado. Ao
contrário, o que me despertou foi o fascínio pelo nome.
– Sério que você também tem um X no nome? Eu
sou o Pixel. Mas pode me chamar de Pix.
– Olha só! Se você também tiver 17 anos e for
nascido em 21 de agosto, vou achar que somos gêmeos.
Antes de eu terminar a risada e fazer uma
apresentação completa, alguém abriu a porta. Era o pai do
Félix. Perguntou se eu era amigo do filho ou cliente da loja.
Assinalei a segunda alternativa, e ele se ofereceu para me
levar embora.
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– Não precisa. Eu ligo para minha irmã... – Congelei
a frase no momento em que percebi que não havia levado o
celular.
– Usa o meu – Félix ofereceu, entregando-me o
aparelho.
Liguei para mim mesmo, até alguém em casa
atender.
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XXV
Já estava fechando o caderno quando o celular
vibrou de uma forma alongada. Duas mensagens de duas
conversas, ambas recebidas ao mesmo tempo. Um
remetente desconhecido e outro que eu já não sabia mais se
ainda conhecia.
Na primeira mensagem, “obrigada pela cesta, mas
ainda tô chateada”. Na segunda, “seu número ficou
registrado no meu celular e resolvi mandar um oi, já que
você gosta tanto de ois... Oi”.
O temporal, tão repentinamente como começou,
chegou ao fim.
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XXVI
Assim que o primeiro lampejo da Júlia reluziu na
minha retina, perguntei se estava tudo bem. Pergunta
infeliz. Era óbvio que ela não estava bem, e por minha causa,
pela falta de senso, de sensibilidade, pela insatisfação
hormonal que me fez registrar uma foto que mostrava
muito mesmo sem mostrar quase nada – mas um quase
nada que não deveria ser mostrado sem consentimento.
Os autoquestionamentos a respeito das minhas
intenções com aquela imagem são frequentes. Não sinto
atração física pela Júlia, nem quando ela usa um short
megacurto e desce até o chão durante algum funk executado
pela caixa de som que reside no bolso da mochila.
– Pix, a gente precisa conversar.
Ouvi-la, após todos os pedidos de desculpa, era o
que eu mais desejava. Fomos até a sala de aula mais cedo
com o propósito de não sermos atrapalhados. Ela me contou
que havia passado muito tempo refletindo, entre orações e
louvores durante um retiro espiritual, e as pregações do
pastor a fizeram perceber que precisava perdoar os erros
dos amigos. Mas ela ainda tinha uma dúvida.
– Você já deletou a foto?
Desbloqueei o celular e mostrei a galeria: apenas
fotos do Tigela. Ela pareceu confusa, sem entender por que
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eu mantinha fotos do gato sendo que tenho fobia a esse
animal. Justifiquei que foi uma forma que encontrei de me
aproximar aos poucos da ideia de me aproximar de um
gato. Ela soltou uma risada felina e confessou:
– Eu gosto quando você me faz rir.
Ele veio com sabor de abacaxi com hortelã – o beijo
que me calou antes de eu cumprir com a obrigação de deixar
bem esclarecido que não nutria sentimentos amorosos por
ela. Durou poucos segundos, mas me fez conhecer o suco
que ela tomou no café da manhã e perceber que, por mais
gostosinho que tenha sido, não conseguiu me conquistar.
– Sério mesmo, Ju?!
A voz veio amarga, com Bárbara se materializando
do nosso lado, como uma feiticeira enxerida. Eu permaneci
estático; Júlia ficou sem graça, mas deu de ombros; e a amiga
revirou os olhos e foi para uma carteira do fundo.
Aproveitei a quebra de clima dizendo que precisava ir ao
banheiro.
O corredor da escola já estava agitado, com o
pessoal virando esquerdas e direitas sem seta, além de
muita conversa que ensurdecia mais do que um desfile de
buzinas. De todas as coisas erradas que estavam
acontecendo, o que mais me afligia era o envolvimento de
Júlia ignorando o meu não envolvimento. O abacaxi
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azedava no meu paladar, e entrei no banheiro com o vômito
já na boca.
Não demorou muito para que Sandro surgisse do
meu lado, como um mago cuidador. Disse que notou minha
cara apática e, quando não respondi ao chamado dele no
corredor, percebeu que tinha algo apodrecendo no meu
organismo. Mal sabia ele que essa decomposição corroía
muito mais os tecidos emocionais do que os órgãos físicos.
Ele ainda quis saber se foi o pão de queijo que me
deixou com intoxicação alimentar, mas respondi que ainda
estava em jejum. Contei, então, do beijo inesperado e
desencaixado que recebi.
– Que cara vomita quando é beijado por uma mina?
Eu não tinha resposta para a indagação dele.
Debrucei sobre a pia para lavar a boca e desabafei que
estava com um novo medo: o de afastar Júlia, mesmo como
amiga. Sandro parecia não entender: milhões de garotos
fazem de tudo para rasgar o invólucro da friendzone e eu só
queria não ter saído dela. Meu pensamento, então, foi ao
encontro de uma pessoa.
– Sandro, você acha possível que... – fiz uma pausa
para processar o que estava cogitando. – Será que essa
repulsa à paixão da Júlia tem a ver com o garoto da
papelaria?
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– Não viaja, Pixel! Você pode até ter descoberto
algum tipo de atração pelo tal de Félix, mas uma coisa não
justifica a outra.
Se ele tinha razão, eu não sabia. Mas quem teve
motivo para interromper nosso papo foi o inspetor, que
entrou para avisar que já devíamos estar na aula.
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XXVII
Sobrevivi ao resto da manhã e cheguei em casa com
a novidade: tia Marisol ligou avisando que estava a caminho
do Brasil e queria que fossem buscá-la no aeroporto.
– Mas já?! – minha mãe se espantou.
– Parece que ela lesionou o tendão durante uma
apresentação e decidiu voltar para casa mais cedo – Evelyn
explicou.
Ela ligou para minha irmã durante uma escala em
Portugal. Pelas contas de Evelyn, o avião aterrissaria em
Guarulhos dali a nove horas. Minha mãe disse que ia se
programar para viajar à noite, mas sua primogênita deu
logo o impedimento:
– Você precisa acordar cedo amanhã para treinar
golfe. Os Jogos Olímpicos estão a caminho. Pode deixar que
eu vou!
– Tem certeza? Você nunca dirigiu em São Paulo.
– As leis de trânsito são as mesmas daqui do
interior. Não precisa grilar!
A ideia de estar motorizada era como um orgasmo
para Evelyn. Ela foi logo pegando a chave do carro e
avisando que iria mais cedo, caso o voo antecipasse. A
desculpa colou para dona Nágila, mas eu sabia que ela iria
era pegar um voo sem escalas até o Marcos.
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Antes de sair, ela veio me perguntar, em off, se não
queria ir junto, pois seria uma forma de conhecer o
namorado. Mas passei. Não estava com cabeça para encarar
cidade grande ou gente nova; preferi esperar a chegada da
tia em casa mesmo.
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XXVIII
Luan me pediu ajuda em uma lição de História
sobre a chegada dos portugueses ao Brasil, a exploração dos
minérios

e

o

massacre

de

índios.

Parecia

muita

complexidade para um exercício do 4.º ano. Liguei a
televisão e sintonizei num canal de rádio, para que as
músicas do momento pudessem quebrar o silêncio do
quarto e fazer a atividade fluir melhor.
Os portugueses chegaram em 22 de abril de 1500 e,
diferentemente do que o senso comum acredita, a expedição
de Cabral não chegou por acaso, em um descuido no trajeto
até as Índias. Como alguns anos antes a Espanha havia
encontrado terras ao norte, era bem provável que houvesse
terras ao sul. E as previsões se mostraram corretas quando
as caravelas atracaram onde hoje é Porto Seguro.
Os historiadores ainda não conseguiram confirmar
essa hipótese da intencionalidade, mas a ideia de descoberta
ocasional já não é mais a única existente. Luan parecia saber
disso, mas o que o fascinava mesmo eram as permutas
realizadas:
– Eles davam espelho para os índios, e os índios
trabalhavam para eles. Tão burros, né?
Expliquei que a situação não era simples assim. Os
nativos não eram convidados a trabalhar em troca de
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benfeitorias; eles eram obrigados a realizar as vontades dos
portugueses mediante ameaças, castigos físicos e até mesmo
assassinatos. Enquanto os homens, geralmente fortes, eram
escravizados em prol da exploração da terra, as mulheres
eram abusadas sexualmente.
Meu cérebro esqueceu que eu estava falando com
um menino de 11 anos e que ele obviamente perguntaria:
– O que é “abusadas sexualmente”?
De forma muito coincidente, a rádio interrompeu a
faixa musical para anunciar a entrevista que fariam naquela
noite com uma sexóloga, professora da USP. Quase pedi
para Luan guardar as perguntas dele para mandar por
mensagem aos locutores na hora da entrevista; mas senti
que eu precisava cumprir minha função de irmão mais
velho.
– Luan, a gente precisa conversar.
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XXIX
Nunca falei sobre sexo com meu pai, pois, quando
ele morreu, eu ainda estava na fase de considerar sexo
apenas como os quadrados do formulário em que se
assinala

masculino

ou

feminino.

Minha

referência

masculina mais próxima foi Sandro, que, mesmo tendo a
mesma idade, sempre se gabou por ser mais experiente no
assunto.
Aos 15 anos, ele semanalmente surge ora com a
história de um oral que recebeu da filha da vizinha da
empregada da tia, ora com o relato da masturbação que
ganhou da prima de terceiro grau do amigo do tio dele.
Geralmente sou o ouvinte que finge acreditar nessas
narrativas de pescador; mas me vi no momento de assumir
o posto de melhor amigo, professor e confidente de Luan.
Era minha obrigação como irmão mais velho.
– Luan, você está numa idade em que vai saber
sobre sexo, então é melhor que seja por mim do que por
outra pessoa.
– Do que você tá falando, Pix?
– Chegou a hora de saber como são feitos os bebês,
sem cegonhas ou repolhos no meio.
Ele deu risada, como quem diz “que irmão bobo que
eu tenho”. Balançou a cabeça e me contou:
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– O piu-piu do homem entra na perereca da mulher
e ele solta uma semente lá dentro. Essa semente encontra
um ovo que fica dentro da mulher e então é só esperar
alguns meses para o bebê ficar pronto.
O papo sobre sêmen e óvulos foi bem mais rápido e
mais simples do que imaginei. Perguntei como ele sabia
disso tudo, e ele falou que já tinha pesquisado na internet.
Disse até que me mostraria um vídeo, se eu prometesse que
não contava para a mãe. Fiquei curioso para saber do que se
tratava e decretei assunto confidencial. Por sorte, era só uma
videoaula de biologia.
Voltando ao assunto da matéria que ele estudava
em História, expliquei que os europeus faziam atos sexuais
com as índias sem que elas quisessem; por isso, a gente
falava que elas eram abusadas.
– Ah! – ele fez que entendeu. – E você já fez isso com
a sua namorada?
Enrubesci. Chegamos a um ponto que até então eu
nunca tinha cogitado chegar: falar da minha vida sexual (ou
da ausência dela) para meu irmão mais novo. Tentei
desconversar.
– Mas eu nem tenho namorada.
– Tem, sim, que eu sei. Eu já vi. Você ficou vendo
uma foto dela sem blusa no celular outro dia.
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Existe

uma

máxima

que

diz

para

nunca

subestimarmos as crianças. No caso de Luan, ele atingia o
nível

de

curiosidade

comum

da

pré-adolescência.

Desconversei novamente e disse que era uma amiga e que
aquela foto nem deveria existir.
– Então você nunca colocou suas sementes para
procurar o ovo dela?
– Não! – respondi, segurando o riso nervoso.
Pensei que a conversa tinha terminado, mas ele
ficou me encarando com feição de filhote faminto à espera
de roer um osso até o fim. Dei liberdade para ele perguntar
o que quisesse que eu manteria segredo.
– Eu tenho vergonha – ele balbuciou.
– Pode confiar em mim.
Ele ficou de pé, passou os dedos pelo cós da
bermuda e baixou a parte da frente.
– Olha! – ele apontou.
– O quê? Seu fazedor de xixi?
– Tá nascendo pelinho.
Havia dois ou três fiapos alourados fazendo esforço
para sair da pele do púbis e era necessário espremer a vista
para enxergar. Mas sabia que esse era um momento
importante na vida do Luan e que ele havia depositado sua
confiança em mim; por isso, não desfiz da felicidade dele.

93

– Parabéns, maninho! Tá virando homem – disse,
bagunçando o cabelo dele. O que mais eu poderia dizer?
Cada um descobre os seus próprios brasis.
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XXX
Luan insistiu que queria imprimir algumas imagens
sobre a chegada de Cabral a esta terra, que os índios
chamavam de Pindorama. Mas não podia ser em papel
sulfite, porque, no argumento dele, precisava ter uma
qualidade suprema das cores. Como não adiantava discutir,
fiz o favor de levá-lo até a papelaria.
– Vejam só se não é o garoto que visualiza as
mensagens e não responde! – Félix brincou, assim que pus
os pés na loja.
Com um sorriso amarelado, disse que estava muito
atarefado com as atividades da escola e, por isso, usava
pouco o celular. Luan olhou como quem dizia: “Cara, a mãe
ensinou a não mentir”, mas ficou na dele. Félix perguntou o
que queríamos, e meu irmão foi objetivo:
– Papel fotográfico. Tem?
Tinha. E além do papel, havia outra novidade: a
papelaria estava em uma parceria com uma distribuidora de
livros e oferecia um arsenal de obras infantis em promoção.
Luan, que sempre foi fã de histórias de super-heróis, correu
à bancada para conferir os títulos. Enquanto isso, fiquei de
papo com Félix.
– Pixel, o que você curte?
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A objetividade parecia ter tomado conta da
atmosfera do local, e a pergunta me pegou de surpresa.
Fiquei

desnorteado,

sem

saber

se

respondia

com

sinceridade ou enfeitava o discurso. Mas algo em mim dizia
que era o momento de acender a luz verde e deixar seguir o
assunto.
– Meninas. Mas talvez não. Acho que meninos
também. Ou não, porque nunca fiquei com um. Mas não sei
se quero. Tenho curiosidade, mas só às vezes. Sou confuso,
né?
Félix ficou imóvel por um fragmento de segundo
até soltar uma risada descomprometida.
– O que você curte de literatura? Foi essa a pergunta.
Senti o rosto entrar em chamas, e a vontade de
mergulhar em lavas vulcânicas para ser carbonizado me
consumiu. Respondi “romance” e me calei, torcendo para
Luan me chamar para irmos embora; mas ele estava tão
distraído com umas versões pop-up de contos de fadas que
suspeitei que fosse demorar.
– Eu prefiro aventura – Félix disse, quebrando o
silêncio que impus. – Mas também gosto de meninos,
especialmente se eles forem meio tímidos e tiverem cabelo
loiro.
Pela primeira vez, recebi uma cantada homossexual
e não senti absolutamente nada de estranho nisso. Era como
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se meu interior estivesse preparado para receber paixões,
independentemente da genitália que elas trouxessem
consigo. Aproveitei o momento para ser o adolescente
curioso em busca de respostas para a complexidade da
mente e dos sentimentos humanos.
– Como você soube... que gostava de meninos?
– Desde criança eu já tinha essa certeza. Mas foi na
puberdade, quando os tanquinhos dos garotos me
chamavam mais a atenção do que as curvas das garotas, que
eu me aceitei.
Expus minha situação para ele. Contei do caso da
Júlia: o primeiro beijo gostosinho e o segundo enojador. E
assumi que fiquei com as emoções remexidas quando o
conheci.
– Quer aproveitar enquanto seu irmão não está
olhando?
Ele me levou para trás do balcão e nos sentamos no
piso mesmo. Meu coração se inflava como se fosse estourar.
Félix segurou minha nuca e conduziu minha cabeça para
perto da dele. Senti um minichoque quando os lábios se
encaixaram. Ele tinha sabor de água com gás.
De olhos fechados, tentava apreciar o beijo, sua
barba rala roçando na minha pele lisa; mas a falta de fôlego
ocasionada pela ansiedade me descontrolava. Fiquei sem
saber o que fazer com as mãos, até Félix pegar uma delas e
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a fazer deslizar pelo corpo dele. Quando senti que havia
uma ereção em suas calças, meu cérebro acionou o sistema
de repulsa e o afastei.
– Desculpa, cara. – Foi só o que consegui dizer, antes
de me levantar, puxar Luan pelo braço e sair sem pagar pela
compra.
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XXXI
Eu só queria um espaço solitário para chorar, mas
havia muita gente dentro de casa; por isso, fui ao quintal.
Encostei no muro e olhei para o céu. Parecia que até a Lua
recém-surgida me admirava com comiseração. Tinha algo
de errado comigo, esse fenômeno de não gostar de garotas,
nem de garotos. Os pensamentos de culpa se multiplicavam
infinitamente, até que ouvi o miado.
Tigela estava a poucos passos de mim, observando-me arregalado. Paralisei e temi que ele se aproximasse;
qualquer leve movimento do meu corpo poderia atraí-lo
para perto. Eu não tinha para onde correr; estava
encurralado entre o muro e o gato. Gritar por ajuda seria a
solução, mas um gesto amigável por parte do felino me fez
relaxar: ele se deitou estirado, mostrando que não me faria
mal.
O bichano talvez não fosse tão medonho quanto
parecia; os bigodões até que eram simpáticos. O possível
diálogo telepático que estávamos estabelecendo foi
interrompido quando Evelyn me ligou, com a voz chorosa.
– Pixel, vou falar rápido porque a bateria tá no final
e não trouxe carregador.
O barulho de uma buzina de motoqueiro foi a
pontuação sonora de sua fala.
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– Você tá dirigindo? – perguntei.
– Só escuta. Descobri qual foi o crime que Marcos
cometeu.
Nesse momento, tive duas conclusões: a primeira
foi que o crime a atingiu de forma bastante íntima, para
fazê-la chorar; a segunda foi que a gravidade da ação a
obrigava a cometer uma infração grave de trânsito. Na
ligação que não poderia esperar, ela desabafou:
– Ele atirou num cara. Num beco. O cara era gringo,
ele disse. Foi sem querer, segundo ele, mas houve homicídio
– ela se atropelava nas palavras.
– Ev...
– Pix, acho que foi o Marcos que matou nosso pai.
A chamada caiu. Diferente do celular da minha
irmã, a tela do meu dizia que ainda havia carga na bateria;
no entanto, não se podia dizer o mesmo de mim.
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XXXII
O sono de Luan chegou antes das 21 horas, horário
em que começaria a entrevista com a sexóloga na estação de
rádio. Liguei a televisão do quarto – ainda acho os canais de
áudio mais práticos do que os aplicativos para celular – e
esperei pelo programa. Admito que sexo não é meu assunto
preferido, mas sempre me divirto com as perguntas dos
ouvintes, que se camuflam em amigos ou primos para fazer
seus questionamentos.
Logo que o programa começou, o apresentador
pediu para que os ouvintes enviassem perguntas à
convidada, pois ela leria ao vivo. Com exceção das clássicas
trollagens com o uso de pseudônimos como “Tomás
Turbano” e “Paula Tejano”, surgiram indagações sobre
curvatura peniana, sabor de esperma e tamanho dos seios.
Uma das dúvidas, no entanto, soou com maior seriedade, a
respeito do uso de absorventes internos por garotas ainda
virgens e a possibilidade de rompimento do hímen.
Embora eu não tivesse hímen nem menstruasse,
com o conselho atencioso da profissional – que sugeriu que
a menina utilizasse o tradicional externo caso não tivesse
paciência para acertar o encaixe sem machucar a si própria
–, percebi que talvez ela fosse uma salvação para meu
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autoconflito desesperador. Tomei o celular, um suspiro de
coragem e descrevi minha situação.
Imaginei que houvesse várias mensagens mais
interessantes a serem lidas no ar, então minha esperança de
ser atendido não era muito grande. Quando o locutor
agradeceu as centenas de contatos e anunciou que leria a
última pergunta, quase desliguei tudo e fui dormir; no
entanto, a narração dele me fez prestar atenção por mais
alguns minutos.
– Recebemos uma pergunta bem curiosa – ele dizia
– e eu, particularmente, nunca vi um caso assim. Nosso
amigo Pix escreveu o seguinte...
Quase aumentei o volume para ter a certeza de que
estava escutando corretamente, mas não queria acordar o
Luan, nem despertar algum tipo de emoção em quem
convivia comigo nos outros cômodos. Simplesmente me
concentrei no áudio.
– “Prezada doutora, vivo um momento confuso em
relação à minha sexualidade. Descobri que não sinto atração
sexual nem por garotas, nem por garotos. Já fiquei com
ambos e nenhum dos beijos me pareceu tão especial. Será
que é algum problema hormonal ou emocional? Sou menino
e tenho 15 anos”. O que você tem a dizer sobre o caso dele,
professora?
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– Pelo que ele relatou, não me parece nada físico
nem psicológico, mas uma característica de personalidade.
Fiquei aguardando que ela dissesse que sou
homossexual ou bissexual com espécie de bloqueio na
autoaceitação, mas a resposta foi outra:
– Tudo indica que o Pix é assexual. Ele faz parte da
pequena parcela de pessoas que não têm desejos sexuais
manifestados.
“E como posso entender melhor isso?”, perguntei
mentalmente.
– E como ele pode entender melhor isso? – o locutor
sonorizou, como se tivesse algum grau de telepatia comigo.
– Ele pode obter mais informações na página da
Comunidade Assexual, um fórum virtual de pessoas que
compartilham da mesma condição. Também há um curta-metragem chamado Escaleno, desenvolvido por alunos da
USP, que aborda esse fato. Por fim, existem pesquisas sérias
sobre esse tema disponíveis na internet.
O apresentador avisou que o tempo do programa já
tinha se esgotado e ele voltaria no dia seguinte, quando
entrevistaria uma dona de pet shop especialista em felinos.
Pensei que seria uma nova oportunidade de questionar
sobre minha aulirofobia e pedir dicas de como conviver
melhor com Tigela. Mas havia outras necessidades sobre
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mim no momento. Pelo próprio celular, acessei o conteúdo
que a sexóloga indicou.
Terminadas as leituras e os vídeos, mandei uma
mensagem para o Sandro. Já passava das 23 horas, mas eu
sabia que ele estaria on-line.
| Sandro! Não sou hétero, nem homo, nem bi... |
| É o que, então? Um ET? |
| Sou a... assexual! O “a” da sigla LGBTQIA+. O “a”
dos movimentos sociais sobre identidade de gênero. O “a”
da questão! |
Ele poderia ter prolongado o assunto, mas mandou
somente um “Aaah!” sarcástico e disse que conversaríamos
sobre isso no dia seguinte. Mas eu estava elétrico demais
para dormir, então fui até à sala e me juntei à minha mãe e
ao João, que assistiam a um filme brasileiro, justamente
sobre identidade e cultura juvenil: Mãe Só Há Uma, de Anna
Muylaert.
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XXXIII
O filme retratava o cotidiano de Pierre, um
adolescente que, depois de descobrir que havia sido
roubado na maternidade, deixou sua família adotiva para
viver com a biológica. Esses novos parentes insistiam em
chamá-lo de

Felipe e

demonstravam, entre

várias

dificuldades, a relutância em aceitar sua preferência sexual,
manifestada nas roupas que vestia e nas maquiagens que
usava.
Entre comentários do tipo “se eu fosse a mãe dele,
já teria dado uns bons tapas para aprender a ser homem”,
minha mãe jorrava o preconceito que eu me sentia obrigado
a engolir calado. O celular de João, no entanto, não ficava
em silêncio.
– Número restrito. Devo atender?
– Óbvio que não – minha mãe decretou. – A essa
hora, deve ser alguém da cadeia fingindo sequestro.
Ela era obcecada com os golpes, de tanto que
assistia a casos assim pelos telejornais sensacionalistas. Ela
acreditava, inclusive, em boatos que falavam sobre grupos
de soropositivos do mal que perfuravam pessoas para
transmitir AIDS gratuitamente, ou ainda, em beber demais
durante uma festa e acordar numa banheira de gelo, sem os
rins.
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O número restrito insistiu, mas João novamente
recusou. Passaram alguns minutos e o telefone fixo resolveu
tocar.
– Pode ser a Evelyn. Ou sua irmã – João disse à
esposa.
– Se for para mim, já estou dormindo.
João consentiu e atendeu. Do sofá, só conseguia
ouvir o que ele respondia: “Oi, Marisol!”; “mas a Evelyn
saiu daqui na hora do almoço...”; “ela não está aí?”; “vou
tentar contato com ela”. Quando ele colocou o telefone de
volta no suporte, a minha mãe e eu já havíamos desistido do
filme e voltado nossa atenção a ele.
Perguntávamos com os olhos: “Como assim a
Evelyn não foi buscar a tia Marisol?”. Mas antes da resposta
que ele não tinha, o celular tocou novamente. Número
restrito. Dessa vez, entretanto, ele atendeu. Tentou falar
baixinho, disfarçadamente, tentando não preocupar o resto
da família, mas era possível fazer a leitura labial de quando
ele assumiu:
– É minha enteada.
Depois de alguns segundos de sussurros e
expressão paralisada, a notícia do acidente de carro foi
repassada a todos nós.
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XXXIV
As revistas da sala de espera eram as mesmas que
estavam por lá desde a última vez em que fiz uma sessão de
terapia. Aquela devia ter sido a 12.ª ou 13.ª, quando senti
que as análises sobre mim mesmo não estavam chegando a
lugar nenhum e me dei alta sem avisar a psicóloga. Porém,
diante das semanas turbulentas e de seus acontecimentos
não cronometrados, tomei coragem para voltar à clínica.
Astrólogos talvez dissessem que esse carretel cheio
de nós com que sou obrigado a conviver é consequência da
Lua em Mercúrio. Mas não há explicação cósmica que me
console. Estou com um câncer emocional, daqueles que não
podem ser detectados por exames médicos, mas que
corroem sentimento a sentimento, de modo acelerado, bem
arquitetado, letal.
Mantinha os olhos estáticos no invisível, tentando
compreender os átomos de oxigênio, tão vitais e, ao mesmo
tempo, imperceptíveis. Minha mente fotografava uma capa
vermelha. Eu lembrava de já ter folheado aquela revista,
mas ela parecia pedir para ser revista. “Neonazismo no
Brasil: a hitlerização verde-amarela” era a manchete abaixo
da imagem da bandeira nacional com uma suástica no lugar
do círculo.
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Eu entendia de neologismo, por culpa da tia Leo, e
saquei rapidamente o sentido de hitlerização, essa ação sem
sentido de existir. Mas o neonazismo era um tema que me
faltava na enciclopédia pessoal. Enciclopédia Pixeliana:
neologismo. Pensei e sorri, mas logo me senti pessimamente
pior do que já estava. Não parecia certo efundir clandestinas
centelhas de alegria.
Decidi ler a reportagem, como se a complexidade de
uma matéria histórica fosse ajudar, de alguma forma, minha
saúde mental deplorável. Mais deplorável era o crescimento
de grupos com visão nazista no Brasil, terra de
biodiversidade cujos cidadãos deveriam zelar cada vez mais
pelo respeito mútuo. As três mil pessoas consideradas na
estimativa fogem declaradamente a essa regra.
Sudeste e Sul são as regiões com maiores
concentrações de neonazistas, assumidos ou simpatizantes.
Essa estranha aversão a quem não tem pele branca, religião
cristã ou orientação heterossexual é mais do que preconceito
escancarado. Ler a matéria me fez pensar: se eu, que tenho
fobia a gatos, não os ataco, o que ocorre no cérebro dos neonazistas
seria algo mais doentio do que uma doença?
Ler a matéria me fez pensar ainda mais, em
comentários que costumeiramente ouço em casa e, para
evitar discussões, deposito na lixeira do meu pensamento –
muitas vezes, para depois remoer e jogar fora novamente.
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Dentre elas, o modo como minha mãe tratou Sandro. Ou
como dispensou o treinador por ele ser umbandista. Seria
possível que minha mãe pertencesse a algum grupo neonazista?
Calculei os reflexos negativos que ela atrai por
atitudes tão desumanas – e como esses reflexos se
dispersam atingindo quem está por perto. Se existe um Deus
e se esse Deus criou a tal Lei do Retorno, e se a morte de Evelyn
foi uma resposta dessa Lei para a falta da visão desumana de minha
mãe, por que ela atingiu todos nós? Por que essa Lei não escolheu
algo que restringisse a dor? Por que dói tanto?
Remoí.
– Pixel?
A psicóloga chamou, permitindo que essa minha
mastigação infindável fosse, enfim, vomitada em palavras.
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XXXV
– Sabe, sinto que, se minha vida fosse um romance,
talvez estivesse passando pela fase do epílogo. No momento
em que achei que pudesse, finalmente, começar a me
encontrar, descobri que na verdade tudo não passou da
sensação de êxtase que se tem poucos minutos antes da
morte. Quando minha aceitação pelos gatos e pela
assexualidade deu os primeiros sinais, um telefonema do
IML simplesmente passou como um furacão, derrubando
esses pilares que estavam sendo alicerçados.
– Há quanto tempo foi isso?
– Faz duas semanas. A gente estava na sala,
assistindo a um filme, quando os agentes ligaram para meu
padrasto, perguntando se ele conhecia alguma Evelyn.
Quando o Instituto Médico Legal foi acionado, informando
sobre uma colisão grave ocorrida na marginal, fizeram uma
busca com a placa do carro e baixaram os dados do dono.
Os documentos na bolsa da minha irmã identificavam que
ela era a vítima.
– E como você se sentiu quando soube?
– Na hora, foi como se um foguete me lançasse para
um lugar aleatório no espaço-tempo. Parece que minha
corrente sanguínea se tornou corrente elétrica e deu curto-circuito no meu sistema. Escutava João contando o que
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haviam dito na ligação, via minha mãe chorar como se
estivessem lhe rasgando o coração, sentia as mãos
formigarem, como se estivessem prenunciando um
desmaio, mas a única reação que conseguia ter era a de
torpor. Já havia perdido a noção da realidade e tinha para
mim que era apenas um pesadelo, desses que fazem a gente
acordar gritando e com taquicardia. O problema é que esse
terror noturno não tinha um fim.
– Quando foi que sua ficha caiu?
– Quando a gente foi para São Paulo, para minha
mãe fazer o reconhecimento do corpo. Tia Léo ficou
cuidando do Luan. Minha mãe tinha decidido que só
contaria para ele no dia seguinte, depois que ele acordasse.
Tia Marisol pegou um táxi do aeroporto direto para o
endereço que o João mandou por mensagem. E eu fui no
banco de trás, inerte, como se estivesse tomado algum
sedativo e não conseguisse voltar do período anestesiado.
Quando chegamos ao prédio do IML, minha mãe vomitou
e esperneou, sem conseguir atravessar a porta. E eu fui uma
porta, sem funções vitais que me ajudassem a sair do carro.
Ficamos esperando que João voltasse com a notícia de que
tudo não passou de uma confusão, de que se tratava de
outra Evelyn, em outro Civic chumbo, cujo dono era outro
João que tinha um número de telefone parecido. Existia uma
fagulha de esperança berrando para que houvesse um
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engano na documentação e minha irmã estivesse viva, sem
bateria no celular, incomunicável, na casa de alguma amiga
paulistana. Mas depois de um tempo nos forçando a
acreditar nessa ilusão, João retornou e acenou com a cabeça.
Era mesmo a nossa Evelyn.
– Você chegou a ver o corpo da sua irmã?
– A princípio, eu não queria ir ao velório. Não
queria passar novamente pela indigestão de ficar junto ao
corpo por um dia inteiro, recebendo consolos de amigos e
pessoas que possivelmente nem fizessem parte do meu
cotidiano. Não queria ter de vivenciar, mais uma vez, a
oficialização da separação, o mesmo ritual que me deixou
marcas no velório do meu pai. Já não suportava a ideia da
caminhada até o túmulo ao lado do caixão que possuía o
corpo daquela que me protegeu e que foi minha principal
parceira desde o instante em que nasci. Mas eu fui. Aprendi
que a fagulha de esperança é uma velinha de aniversário:
por mais que ela se apague, acaba voltando com a chama.
Eu só queria que Evelyn levantasse de repente, desse um
susto generalizado e explicasse que aquilo era um projeto
de filme dela. Isso: que era uma forma de registrar como as
pessoas se sentem quando partimos. Roteiro macabro que
consolidava uma ousadia criativa. Mas quando o caixão se
fechou, quando o desceram pelas cordas, eu percebi que não
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havia mais parafina nem pavio que sustentassem o
pensamento positivo.
– E como você passou essas duas semanas sem ela?
– Acho que não passei. Os dias passaram, mas me
mantive parado, girando na órbita do espaço-tempo para o
qual havia sido lançado. Tudo estava fora de planejamento:
ninguém mais passeava pela casa com uma câmera a
tiracolo; ninguém me recebia mais no quarto ao lado com
cafunés e almofadas; ninguém me tratava mais como o
irmão mais novo que servia para ser azucrinado. A aura de
casa perdeu o brilho; os risos espevitados se calaram; o calor
do alto-astral se enveredou por trilhas obscuras; e o cheiro
da jovialidade feminina que nos permeava se findou.
– Como seus amigos têm ajudado você nisso?
– Percebi uma proximidade nesse aspecto. O Sandro
sempre foi meu maior comparsa e me convidou para dormir
na casa dele por alguns dias, longe de cenários que me
fizessem rememorar as imagens de Evelyn a todo momento.
Ele assumiu um papel de irmão. Já a Júlia parece ter
compreendido que nossa relação não vai avançar. Contei a
ela da minha falta de interesse não apenas nela como nas
pessoas em geral. Nos possíveis beijos, nas prováveis
carícias e no sexo factível. Ela me confessou que esperava
construir uma história conjunta, combinar salivas por
bastante tempo e até perder a virgindade comigo; então se
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decepcionou quando disse que não pretendia perder a
virgindade, nem com ela, nem com qualquer outra garota
ou garoto. Notei que ela ficou chateada e decidiu se afastar
um pouco. Hoje a gente ainda se cumprimenta e conversa
normalmente, mas não com a intensidade e a frequência de
duas semanas atrás. Mas acho que isso foi bom, tanto para
mim como para ela: podemos arejar um pouco as ideias e
dedicar um período para nós mesmos.
– E como sua família, em geral, tem estado?
– Minha mãe está na fase da melancolia e não tem
se animado a treinar. Minhas tias estão bem próximas dela,
então uma irmã consola a outra. E o consolo entre irmãos é
o que tenho tentado fazer com Luan: ele chora toda noite e
me pergunta quem é que vai dar chocolate escondido para
ele agora. Falei que eu poderia assumir esse papel, mas ele
foi sincero em dizer que o doce não teria o mesmo sabor.
Concordei com ele e passei a ficar abraçado com ele na cama
até pegar no sono e as lágrimas cessarem.
A terapeuta disse que era a última pergunta
daquela sessão. Os trinta minutos já haviam acabado, mas
ela me encorajou a continuar sobrevivendo e desejou que eu
ficasse bem. E eu ficaria.
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XXXVI
O presente que recebi do passado não tem me
esclarecido qual será o futuro. Enquanto estive sentado em
um canto do quarto de Evelyn, vendo os móveis
desmontados e as roupas encaixotadas, Tigela entrou e se
aproximou. A mistura de sentimentos me impedia de sentir
medo. Talvez minha mente seja como uma fórmula
matemática: assim como negativo com negativo se
transforma em positivo, tristeza com fobia me ajuda a
manter um equilíbrio.
Sou apenas um garoto com um gato, em um quarto
vazio, sentindo o vento me trazer lembranças pela janela e
tendo a percepção de que, aos poucos, as coisas voltarão a
fazer sentido. Tigela miou.
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