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Eu rabisco o sol que a chuva apagou
Quero que saibas que me lembro
Queria até que pudesses me ver
És parte ainda do que me faz forte
E, pra ser honesto
Só um pouquinho infeliz
Mas tudo bem
Tudo bem, tudo bem…

(Trecho de Giz, Legião Urbana)
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A todos os meus amigos,
os presentes e os que já se foram,

que em algum momento fizeram parte
de um triângulo da minha vida,

me entendendo,
me ajudando,

me amando.

E aos meus pais,
que foram os primeiros

a me ensinar sobre amizade.
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Introdução

ANTES de começar a ler, ATENÇÃO! Você não saberá o nome do autor 
deste diário, nem onde ele mora, nem terá nenhuma outra informação que 
possa identificá-lo. Ele pode ter sido o seu vizinho, um caso de que ouviu 
falar, ou o menino que estudou com você semestre passado… Mas uma coisa 
é certa: você irá conhecê-lo de uma forma profunda, verdadeira e cruel.

O garoto quase atropelado sofreu uma terrível perda e precisa come-
çar a escrever um diário para tentar entender o sentindo da morte e sair 
de um princípio de depressão profunda. Só que ele não imaginava que ao 
conhecer a cabelo de raposa, o James Dean não tão bonito e a menina de 
cabelo roxo sua vida mudaria para sempre.

Através de um retrato fiel da adolescência, prepare-se para se sentir 
quase atropelado de uma forma intensa, seja pelas dores do primeiro 
amor, pelas alegrias de uma nova amizade ou pela tristeza profunda do 
adeus que nunca foi dito; para aprender que estar vivo e viver são coisas 
totalmente diferentes, e para também poder se tornar mais uma bolinha 
dentro do triângulo.
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10 de novembro

Pela janela, eu podia avistar o sol se pondo e um crepúsculo alaranjado 
começando a tomar conta do céu. A porta entreaberta do meu quarto me 
permitia escutar meu irmão mais velho assistindo ao seu programa de 
esportes favorito e minha mãe reclamando com ele sobre algo que deixou 
sujo no banheiro, depois sua voz sumindo enquanto o volume do pro-
grama de TV se eleva.

Não sei se estou fazendo o certo. Minha psicóloga disse que eu 
deveria colocar todos os meus sentimentos em um diário, simples-
mente para desabafar e aliviar meu peito, já que eu não levo muito 
jeito com as palavras.

Tentei evitar começar a escrever, confesso. Não por achar tedioso ou 
por preguiça, mas porque gosto da minha privacidade em relação aos 
meus sentimentos. Porém minha mãe parece estar bem preocupada 
comigo e, com os últimos acontecimentos que permearam minha vida, 
basicamente, me obrigou a começar a escrever.

Não literalmente obrigar porque minha mãe sempre foi do tipo mais 
amiga do que mãe. Ela me dá conselhos, me explica sobre o mundo, mas 
me deixa tomar minhas decisões. No entanto, era explícito o medo que ela 
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e meu irmão demonstravam sentir, durante os meses após o ocorrido, de 
que ao acordarem algum dia não fossem mais me encontrar. Não por eu 
ter fugido em um ato de rebeldia ou por estar em algum lugar e esquecer 
de mandar notícias, mas… bem… é difícil falar disso porque é sobre a 
minha vida, mas eles temiam que eu desistisse de viver. É basicamente 
esse o motivo das visitas à psicóloga.

Realmente, é difícil lidar com a dor, que parece infinita, quando você 
perde a única pessoa que não o deixava se sentir a criatura mais solitária 
e perdida do mundo.

De vez em quando ainda escuto a voz dele… Ele grita, desesperada-
mente, pedindo minha ajuda… Mas eu falho. Não consigo salvá-lo e sem-
pre o perco, repetidas vezes.

Mas de uns tempos para cá, venho me forçando a tentar fugir dessas 
recordações… Pensar nisso sempre me leva para um buraco fundo de dor 
e tristeza e eu estou tentando voltar a viver.

Meu caderno, ou diário (ainda estou decidindo como chamar isso, 
porque a palavra “diário”, na minha cabeça, está ligada à ideia de ser ape-
nas escrito por meninas, o que é um pensamento idiota, eu sei), tem a 
capa preta de couro, e o que eu mais gosto nele é o ar de antigo que ele 
tem, como se tivesse pertencido a algum escritor importante e devesse 
estar exposto em um museu. Isso pelo menos é legal. Ficar olhando pra 
ele e tal. Eu adoro olhar para as coisas e imaginar a possível história de 
suas existências…

Pois bem, aqui estou. Escrevendo. Até agora, o diário ainda é um 
estranho para mim e ainda não me sinto confortável para entregar a ele 
segredos que são só meus.

Por enquanto, acho que tudo o que posso revelar sobre mim são os 
acontecimentos nada espetaculares que ocorreram no decorrer do meu dia.

Hoje foi mais um dia tipicamente normal e tedioso — não ir à escola 
quando todos os seus colegas de turma estão basicamente superocupados 
com trabalhos de final de semestre e provas deveria ser considerado um 
privilégio. Mas, no geral, só consideramos isso uma dádiva quando esta-
mos atolados e cansados. Quando nos encontramos do outro lado, com a 
mente desocupada e um tempo exageradamente vago à disposição, que-
remos apenas algo a que nos agarrar para seguir.

Mas não vou reclamar. Estou lendo todos os livros que comprei no 
decorrer do ano e por falta de tempo, ou algum outro motivo de força 
maior, ficaram aguardando meu contato na estante do meu quarto.
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Comecei agora Admirável mundo novo, clássico aclamado do escritor 
Aldous Huxley. É uma leitura interessante, flui bem e me prende. Resu-
midamente, é uma distopia que conta a história de um mundo em que 
todos somos condicionados a viver com uma série de regras sociais, 
inclusive uma divisão por castas. No mundo criado para a história, basi-
camente, não há nenhum tipo de valor moral, familiar ou religioso da 
forma como conhecemos. Até que Bernard Marx, personagem principal 
do livro, se sente meio que insatisfeito com isso tudo e a história começa 
a se desenvolver…

Acho que se eu fosse um personagem do livro, seria o tal Bernard 
Marx, porque, por mais que eu não fale muito, não me conformo com 
algumas engrenagens que fazem o mundo funcionar.

Pensamento estranho esse. É, eu sei. Sou mestre em pensamentos 
estranhos. Mas adoro autores que me despertam esses tipos de pensa-
mento, então, está bem.

Na verdade, não tão bem quanto se pode imaginar, porque estou 
rindo alto, já é quase meia-noite e estou me sentindo ridículo por estar 
escrevendo algo que ninguém nunca vai ler. É como se eu conversasse 
comigo mesmo. A única coisa que me faz continuar é minha mãe (uma 
das poucas pessoas no meu mundo que valem a pena). E digo isso não 
apenas por ela ser minha mãe/pai, mas porque a mulher é extraordiná-
ria mesmo!

Enfim, não sei se escrever me ajudará. Nem sei qual o propósito disso 
tudo. Mas, por ora, vou deixar rolar pra ver no que dá…

Algum dia, quem sabe, eu descubro.

2 de novembro

Hoje, minha mãe me sugeriu que saísse um pouco de casa; disse que eu 
deveria pelo menos fazer um passeio pelo condomínio onde moramos. 
Obedeci, sem contrariar, pois sabia que ela não me deixaria em paz se não 
fizesse a sua vontade. Além disso, como eu andava totalmente envolvido 
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com a leitura de Admirável mundo novo, imaginei que sair para respirar ao 
ar livre me faria bem.

Assim, peguei a velha bicicleta azul do meu irmão e fui dar uma 
volta pelo bairro. Era um dia nublado, com folhas secas voando com o 
vento frio — um típico dia perfeito para mim e para passear com mais 
tranquilidade.

Andar de bicicleta sempre foi uma das minhas atividades preferidas; 
sempre me traz uma sensação de liberdade que me faz bem. E o mais 
legal é que enquanto a bicicleta corre pelo asfalto, eu, graças as minhas 
habilidades de ciclista, posso tirar as mãos do guidão e apenas esticar os 
braços no vazio, como se fosse um pássaro prestes a voar.

Isso me faz parar de pensar um pouco na vida. Principalmente no 
passado e em tudo o que aconteceu há alguns meses.

Ninguém em casa toca no assunto, como se morte fosse um tema 
proibido. Mas, morrer deveria ser um assunto mais natural, não? Por 
que tanto drama com algo cujo impacto todos sofreremos um dia? É 
natural. É incontrolável. Morrer é apenas um efeito colateral de se 
estar vivo.

Por isso, tenho pensado que devemos sempre viver nossos dias como 
se fosse o último de nossas vidas. É meio clichê, mas é a mais pura ver-
dade. E é, basicamente, por esse mesmo motivo que sei que se eu mor-
resse agora, esfaqueado por um estranho, atingido por um raio, com um 
ataque fulminante de coração ou por uma doença esquisita de que nin-
guém nunca ouviu falar, eu morreria feliz.

E foi enquanto me ocorriam esses pensamentos e eu pedalava que 
pensei que realmente fosse morrer!

A buzina de um carro ameaçou estourar meus tímpanos, produzindo 
um ruído histérico, embalado pelo som dos pneus do veículo marcando o 
asfalto numa freada brusca.

Fechei os olhos, pronto para receber o impacto.
Pronto para receber a Morte.
Meu coração aos saltos.
E…
Nada?
Abri os olhos, só para confirmar que eu ainda estava vivo (tanto 

estou que estou escrevendo agora, né?), e vi que por uns cinco centíme-
tros mais ou menos o Fiat Uno branco de uma menina não me atingiu.
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À primeira vista, ela parecia xingar, principalmente no momento 
após a freada, quando sua cabeça retornou do contato agressivo com o 
volante em um movimento rápido e brusco. Ela esfregou a parte machu-
cada e me olhou muito séria. Mas, em poucos segundos, ela abriu a boca 
e riu. Era um riso quase indecente, como aqueles que a gente dá quando 
está sentindo que o álcool vai chegando ao cérebro e lembra de uma piada 
muito suja.

— Oi — ela sibilou, de dentro do carro, se recuperando da crise de riso.
— Oi — respondi na hora.
O cabelo dela era castanho-avermelhado, como a pelagem das rapo-

sas dos livros infantis, e caía sobre seus ombros magros. Eu também podia 
ver o início do que parecia um vestido azul-marinho com bolinhas bran-
cas por baixo de uma jaqueta preta de couro.

Os raios de sol batiam no rosto dela e — uau! — juro que ela parecia 
um anjo fugido do Paraíso. A sensação que eu tinha era de que podia ficar 
apenas olhando para ela a minha vida toda…

Então, esse momento fugaz foi quebrado quando ela deu ré com o 
carro, passou a primeira marcha e parou com o veículo ao meu lado, com 
a janela do lado do carona totalmente aberta.

— Você está bem? — ela quis saber.
Por instantes, apenas pisquei, como um bobão, até que sacudi a 

cabeça em confirmação.
Ela sorriu e, então, enfiou na boca um desses cigarros que têm gosto 

de hortelã, e falou algo que, por culpa do cigarro pendurado entre os den-
tes, eu não pude entender direito. Ou ela disse: a) bem-vindo ao mundo, 
de novo; ou b) bem-vindo ao mundo novo. E se a opção b fosse a correta, 
seria porque ela conhecia o livro que eu estava lendo, e, mesmo que se 
leve em consideração a popularidade do Admirável mundo novo, há que se 
admitir que ele é pouco lido por adolescentes.

Ela acendeu o cigarro, tragou profundamente, soltou a fumaça 
espessa e disse por fim:

— A gente se vê por aí. — E saiu com o carro, logo em seguida.
Assim que o automóvel sumiu do meu campo de visão, caiu a ficha 

de que a garota era realmente muito bonita e que eu havia agido como um 
idiota, ainda mais levando em consideração as posições em que estáva-
mos: ela, dentro do carro, parecendo adulta, e eu, na bicicleta, com ar de 
assustado, parecendo uma criança perdida no shopping.
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Apesar de tudo, tentei me consolar com o pensamento de que não é 
sempre que eu cruzo com meninas iguais a ela e consegui tirar duas con-
clusões com aquele acontecimento:

1) Nunca mais andar de bicicleta com os olhos fechados;
2) Acabar logo de ler Admirável mundo novo.

Acho que esse livro está meio que mexendo com a minha cabeça.

3 de novembro

Já estou terminando o livro e começo a ficar meio abalado. É um senti-
mento sadomasoquista, inclusive, pois estou demorando na leitura de 
propósito, por não querer deixar a história ter um fim; a cada dia que 
passa, a trama me envolve mais e eu me surpreendo com a forma como o 
autor previu fatos que vieram mesmo a acontecer.

Além disso, não vou atribuir somente ao meu futuro sentimento de 
perda o fato de demorar na leitura. Nos intervalos entre um capítulo e 
outro (pois sou metódico e odeio parar um capítulo no meio), minha 
mente viajava até a menina de cabelo de raposa, com seu sorriso abobado 
e ao mesmo tempo sexy.

Quem era ela? Infelizmente, começo a perceber que minha necessi-
dade de saber sobre ela só aumenta…

É insano e incontrolável, mas minha mente cria certos tipos de situações 
como se fosse uma realidade alternativa da minha própria vida. E, exata-
mente agora, minha mente está me fazendo sentir um pouquinho do gosto 
prazeroso/amargo disso — digo amargo porque a qualquer momento, assim 
que minha fantasia for quebrada, por mais que seja bom vivê-la, eu acorda-
rei na realidade crua. Simplificando, é como tirar doce de uma criança.

Por enquanto, ignorando os contras, tudo o que consigo pensar é no 
vento frio sacudindo meu cabelo, lambendo o meu rosto. Estou num carro 
— um Fiat Uno branco —, percorrendo uma estrada de asfalto perfeito, 
dessas que costumamos ver nos filmes americanos, e ponho minha cabeça 
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para fora da janela. E, então, escuto uma gargalhada explodir no ar, 
enquanto o rádio toca alguma canção inspirada no rock dos anos 80. Viro 
o rosto para o lado e observo a menina do cabelo de raposa.

Ela está com uma blusa branca tomara que caia e eu consigo ter um 
vislumbre generoso de seu decote. Ela é perfeita, MEU DEUS! E o mais 
surpreendente é que ela sente algo parecido por mim. Então, com o sol 
brilhando num céu profundamente azul, sem nuvens, ela continua sor-
rindo, mantendo uma das mãos no volante e a outra me acariciando. Pri-
meiro meu rosto, depois vai descendo pelo meu pescoço, pelo meu 
peitoral, e dá um pulo, pousando na minha coxa.

Eu me sinto preenchido. Sinto como se nem a chegada do fim do 
mundo fosse capaz de destruir a aura perfeita que nos cobre.

E nesse momento — eu ainda perdido nos olhos castanhos dela, que 
parecem um crepúsculo vermelho —, ela se inclina para mim e me dá 
um beijo.

Sua boca é macia, molhada e quente.
Uma vibração cresce dentro de mim e tudo o que consigo sentir é um 

desejo insaciável de ter mais…
“Eu te amo”, sussurro, e a menina do cabelo de raposa apenas me 

responde com um sorrisinho de canto de lábios, jogando o carro para o 
canto da estrada e parando embaixo da sombra de uma árvore solitária.

Logo após o motor parar de roncar, nós ficamos nos olhando por 
alguns segundos, tentando quase decifrar os pensamentos um do outro, 
até que ela me surpreende num movimento rápido, retirando sua blusa e 
deixando os seios à mostra…

“Meu Deus” é tudo o que consigo dizer. Ela abre um sorriso e diz: 
“Tira logo sua camisa também.”

Eu obedeço, jogando a camisa no banco de trás, ao mesmo tempo em 
que ela se inclina para o meu pescoço, me beijando lentamente; sua saliva 
deixa um caminho fresco por onde passa e meus pelos vão se eriçando 
instintivamente.

— Quero mais — deixo escapar num gemido.
Ela beija delicadamente meu peito e vai descendo, cobrindo cada 

parte do meu corpo com seus beijos quentes, me fazendo querer mais e 
mais e mais e…

— PUNHETEIROOOOOOO!!!
Acordo da minha fantasia num susto que, facilmente, poderia ter me 

levado a óbito. Meu irmão mais velho, Henrique, está no meu quarto, 
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pulando como um macaco, rindo alto e gritando uma sucessão de “Tara-
dão!”, “Safado!” e milhares de “Punheteiroooooooo!”.

Meu rosto queima de vergonha e só quando lhe mostro o dedo do 
meio ele sai do meu quarto, ainda gargalhando. Procuro me lembrar de 
que preciso respirar novamente…

O Henrique e eu somos completamente diferentes; se eu estivesse no 
lugar dele, teria saído correndo de seu quarto, sem deixar que soubesse 
que percebi que estava tendo um sonho erótico. Mas ele não. O Henrique 
faz questão de tornar a coisa toda ainda mais constrangedora, impessoal 
e perturbadora.

Suspiro, cansado. Da próxima vez terei que me lembrar de não fanta‑
siar tanto assim… Ou de, ao menos, trancar a porta do quarto, o que é 
mais óbvio.

Apesar de que, para ser honesto, a fantasia é uma das poucas coisas 
que ainda me restam.

4 de novembro

O livro acabou e estou concretamente atingido por uma depressão. Além 
de a história de Admirável mundo novo ser de um futuro pessimista, eu 
sempre fico nesse período de hiatos quando acabo uma leitura, digerindo 
a mensagem. Sinto que talvez isso seja uma forma de agradecimento e 
respeito ao autor do livro; ficar alguns dias apenas pensando na leitura de 
sua obra, sem que o troque automaticamente por outro, deve eclipsar 
qualquer vestígio de um possível sentimento de traição e o tornar mais 
satisfeito. Não que eles tenham noção de que eu faça isso, mas se algum 
dia eu me encontrar com algum deles (pelo menos os que ainda estão 
vivos), irá saber que esta é minha forma de agradecimento.

Minha mãe ficou meio revoltada comigo, por estar tanto tempo den-
tro de casa, só lendo e tal. Ela diz que eu criei raízes no meu quarto e que, 
já que sou uma árvore completa, preciso de sol para realizar minha fotos-
síntese. Assim, para deixá-la mais tranquila, decidi que depois do almoço 
iria dar algumas voltas pelo meu condomínio, incentivado, lógico, pela 
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esperança de o destino colocar a menina do cabelo de raposa em meu 
caminho novamente.

Hoje, almoçamos em família. Minha mãe preparou lasanha de frango 
e comemos todos juntos à mesa, mesmo com meu irmão reclamando e 
esperneando como uma criança mimada por querer almoçar vendo TV. 
Meu irmão tem vinte e poucos anos, é alto e tem um corpo atlético, mus-
culoso. E a cena, de seus chiados e suas reclamações, foi terrivelmente 
engraçada, porque ele parecia um bebê gigante em uma crise de pirraça.

Eu e a namorada da vez dele, uma loira de cabelo comprido, olhos 
azuis, corpo do tipo daquelas mulheres que vão para a academia até aos 
domingos, trocamos um olhar e começamos a rir. Isso meio que deixou 
meu irmão sem jeito e o fez parar de reclamar.

Todos comemos em silêncio, a não ser por comentários pontuais 
sobre como a comida estava deliciosa. Fiquei feliz por isso, pois minha 
mãe não tem muito o costume de cozinhar, já que vive ocupada correndo 
de um lado para o outro com o seu trabalho e organizando a casa. Ela é 
uma das líderes da equipe de marketing de uma empresa multinacional, 
ou seja, vive viajando, fazendo coletivas de imprensa e participando de 
muitas reuniões.

No fim, meu irmão se jogou no sofá, como queria, enquanto eu e a 
Jéssica, a namorada dele, fomos lavar a louça.

— Você parece ser legal — ela me disse, esfregando os pratos brancos 
com a esponja encharcada de detergente azul.

“Você parece ser legal” é algo simpático para se dizer a alguém que 
você não conhece e por algum motivo quer agradar. Não que eu tivesse 
algo contra a Jéssica — eu realmente achava o rosto dela bonito, seu corpo, 
bem atraente, e sua bunda, incrível —, mas é que eu tinha esse receio por 
todas as namoradas semanais que meu irmão arrumava. Porque, na ver-
dade, esse círculo vicioso começou quase um ano atrás, quando a Valéria, 
a única menina que ele namorou sério (e gostou de verdade até hoje), des-
cobriu uma traição e terminou com ele.

O pior é que o Henrique e a Valéria formavam um belo casal e já esta-
vam juntos fazia mais de dois anos quando tudo aconteceu. Pelo que 
entendi, após uma briga boba, o Henrique saiu com os amigos, ficou 
bêbado demais para que sua consciência pudesse exercer seu trabalho e 
acabou beijando uma menina de quem ele não lembra nem o nome nem 
o rosto. Nos dias que se seguiram, Henrique ficou muito deprimido com 
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toda a situação, eu nunca o vi assim. Ver como ele, uma montanha de 
músculos, passou a viver sem brilho desde então, era triste.

Após o acontecido, Henrique acabou abrindo o coração e contando o 
que houve para Valéria. Ela tentou seguir em frente e perdoar, mas olhar 
nos olhos do Henrique e imaginar que outras traições poderiam aconte-
cer a estava destruindo, mesmo que ele repetisse milhões de vezes que só 
errara daquela vez.

Por fim: a confiança que existia no relacionamento deles se quebrou 
e eles nunca mais conseguiram colar os caquinhos. Então “decidiram” se 
separar.

Henrique ficou mal por um tempo, mas depois deve ter ligado um 
tipo de anestesia psicológica intrínseca em sua mente para dores do amor 
e começou a se envolver com uma menina por semana; às vezes, quando 
com sorte (ou azar), duas.

O pior é que as meninas acabavam ficando caidinhas por ele, de ver-
dade. Mas o Henrique, ao contrário delas, era inabalável e nem se afetava, 
mesmo quando as garotas eram mais bonitas que Valéria ou mais inteli-
gentes. E eu acredito, de verdade, que essa frieza dele para com essas 
meninas era o que mantinha o combustível delas acesso, com o desejo de 
ser a primeira a derreter o gelo do coração do meu irmão com seu misto 
de rudeza e indiferença, depois que elas já estavam na dele.

No fundo, era tudo um jogo. Henrique usava o que queria delas e 
elas jogavam pesado quando tinham sua chance de fisgá-lo.

Pena que esse era um jogo perdido.
No fim das contas, apenas olhei para a Jéssica e sorri. Eu não queria 

ser mal-educado nem nada. Ela não tinha culpa de ter sido envolvida nas 
artimanhas sedutoras dos músculos do meu irmão.

— Obrigado — respondi, secando o último prato lavado.
Ela assentiu de leve e foi se sentar ao lado do Henrique que estava 

tão entretido num jogo qualquer de futebol do campeonato espanhol que 
nem notou a chegada dela. Sem muito o que fazer em casa, peguei a bici-
cleta e fui dar umas voltas (minha mãe comemorou esta decisão).

O tempo estava claro, e a sensação térmica, agradável; o céu, de um 
azul-piscina belíssimo, daquele tipo que faz ser agradável você ir até a 
padaria da esquina para apenas comprar um picolé.

O vento bagunçava meu cabelo e eu não conseguia tirar Henrique/
Valéria/Jéssica da cabeça. Não que eles fossem um tipo de triângulo amo-
roso — até porque não teria competição para ninguém se Valéria entrasse 
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na disputa —, mas é que, olhando por cima, era nítido que uma relação 
sem sentimento só trazia dor aos envolvidos.

E por que digo isso? Bem, Henrique ama Valéria, e Valéria deve 
amar Henrique ou ainda nutrir algum sentimento bem forte, apesar de 
tudo. E em vez de juntos, eles estão separados, e dói estar separado da 
pessoa que se ama, o que torna tudo, por assim dizer, uma grande bur-
rice da parte deles.

A meu ver, uma das coisas mais difíceis é justamente conseguir achar 
alguém a quem você possa confiar seus medos, seus sonhos e suas fraque-
zas. Quando você encontra uma pessoa assim, e sente que ela também 
compartilha desse mesmo sentimento de cumplicidade, é algo maravi-
lhoso e aí está toda a verdade do amor.

O que pra mim soa ainda mais terrível nisso tudo é a coitada da Jés-
sica que não percebe que todos os seus esforços serão sempre em vão, por-
que não há espaço a ser conquistado no coração do meu irmão. Tudo está 
tomado. Cada pedacinho, por mínimo que seja, carrega o nome da Valé-
ria. Infelizmente, Jéssica só vai cair em si quando: a) Henrique deixar isso 
muito claro, depois de enjoar dela; ou b) Jéssica se olhar no espelho e dis-
ser para si mesma que precisa de alguém que demonstre algum senti-
mento por ela.

Jéssica é a pessoa de quem mais sinto pena nessa história toda; por 
mais que ela seja linda, é do tipo de menina com a autoestima beirando o 
subsolo e meu irmão sabe aproveitar bem dessas fraquezas, mesmo que 
inconscientemente. Eu queria muito dizer a Jéssica que ela é gostosíssima, 
mas não no sentindo unicamente sexual e depreciativo. E dizer também 
que o sorriso dela é bonito e, juro, muito mais bonito que seus seios fartos.

Uma pena que esse tipo de coisa não esteja exclusivamente no meu 
poder: a capacidade de fazer as pessoas se enxergarem como… bem, 
como eu as vejo.

Devo ter ficado pedalando pelo condomínio, sendo justo, por mais 
ou menos três horas. Tudo isso atrás das chances do destino que eram a 
favor do meu novo encontro com a cabelo de raposa.

Infelizmente, não a encontrei.
Voltei pra casa com a bicicleta azul velha e a frustração.

O garoto quase atropelado 05.indd   21 24/07/15   14:34



22

5 de novembro

Domingo é um dia que só me remete a tédio. Quem na história da huma-
nidade costuma adorar domingos e a se divertir neles? No geral, odeio 
domingos. E, como ainda estava no período de luto pelo fim de Admirável 
mundo novo, sem me permitir ler nada para que não soasse como uma trai-
ção a Aldous Huxley, a coisa toda se tornou ainda mais chata.

Minha mãe estava atarefada com questões do trabalho, então, se limi-
tou a esquentar o arroz do dia anterior para comermos com algum acom-
panhamento congelado. E como o Henrique foi almoçar fora com Jéssica, 
éramos só nós dois mesmo e eu não queria de jeito nenhum que minha 
mãe atrasasse seu trabalho para cozinhar para mim.

Após comermos, fiquei de lavar a louça e ela voltou a se enfiar no 
seu escritório. Algo que me incomodava um pouco, confesso. Desde a 
separação de meu pai, minha mãe simplesmente se afundou no trabalho 
e… bem, eu não era o tipo de filho ciumento-possesivo-maníaco que 
achava que ela teria que morrer sem namorar ou conhecer outros caras. 
Eu realmente torcia para um cara legal aparecer e fazer minha mãe feliz 
— ela merecia.

Depois da louça lavada, sentei na sala e aproveitei a paz que se tinha 
quando o Henrique não estava em casa e simplesmente monopolizava 
praticamente tudo com seu jeito naturalmente expansivo. Sentei no sofá e 
fiquei vendo um pouco de desenho na Cartoon Network. Infelizmente, logo 
fiquei entediado. Então, decidi pegar minha bicicleta (sim, apesar de ser 
oficialmente de Henrique, eu já tomei posse) e andar por aí sem rumo.

O condomínio onde moro consiste em um conjunto de sete ruas arbo-
rizadas, cortadas por mais três transversais. E, para mim, um adolescente 
de dezessete anos, esse número de ruas se torna terrivelmente limitado (e 
entediante) de percorrer depois de dois dias.

Parei por alguns instantes em frente à cancela do condomínio, apenas 
observando os carros e ônibus e a movimentação que seguia do lado de 
fora. Era como se o mundo estivesse seguindo em frente e eu preso nos 
limites ao derredor de casa, junto à velha bicicleta azul que nem ao menos 
era minha. Foi aí que olhei para o céu e me deparei com o sol.

As ruas ainda estavam incrivelmente claras e decidi, movido por 
uma impulsividade repentina, sair do condomínio e dar uma volta nos 
arredores.
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Minha mãe não queria que eu fizesse isso, mas que mal teria? Sua 
preocupação era algo que eu entendia e respeitava, mas a minha saída 
momentânea era motivada por uma força maior. Eu não queria passar por 
cima das suas ordens, mas precisava afastar aquele sentimento de sufoca-
mento que me atacava todos os dias.

Fora do condomínio, parecia que o ar era mais denso e sujo. E eu 
queria muito senti-lo.

Pedalei, desviando por vezes de carros e ônibus, até uma Hamburgue‑
ria (sim, é esse o nome do lugar, e sim, também é autoexplicativo), e sen-
tei lá, deixando minha bicicleta parada à porta. Quando a garçonete me 
atendeu, pedi um cheesebacon e um milk-shake de chocolate.

Eu costumava frequentar essa Hamburgueria com meus amigos, em 
outros tempos…

Sempre simpatizei com o lugar por parecer o tipo de lanchonete inco-
mum no Brasil; não sei ao certo o que era, mas a iluminação amarelada, as 
mesas vermelhas, os bancos amarelo-mostarda e os uniformes listrados 
das garçonetes remetiam àqueles fast‑foods de beira de estrada (mas que, 
verdade seja dita, são os mais gostosos que se pode provar).

Em pouco tempo, meu pedido chegou e eu comecei a comer, 
enquanto nas telas acima do balcão uma TV de tela plana começava a exi-
bir um videoclipe de Britney Spears.

“It’s Britney, bitch”, ela gemeu, começando a batida da música.
Atrás de mim, um menininho de uns cinco anos apontava para a 

bunda branca de Britney e ria, com a boca cheia de batatas fritas. Sua mãe 
o repreendia enquanto seu pai apenas ria junto.

Eu ri também. Era realmente engraçado, a bunda quase nua de Brit-
ney e a risada prolongada do menino. Por fim, a mãe se irritou pra valer 
e a família toda foi embora, enquanto versos provocantes eram entoados 
e a batida bate-estaca desacelerava.

Eu até entendi o que se passava na cabeça da mãe, porque tudo bem, 
ela pode considerar um clipe daqueles impróprio para uma criança. Mas 
o filho dela ria apenas porque, por algum motivo, a bunda da Britney lhe 
parecia engraçada. Era quase a mesma coisa que rir do Barney, aquele 
dinossauro roxo e nu, que fica se sacudindo de um lado para o outro, com 
outros dinossauros nus, como se estivessem num tipo de dança do acasa-
lamento.

Não que eu ache que há alguma semelhança entre Britney e Barney, 
tirando o fato de que seus nomes começam com a letra B e terminam com Y. 
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O que quero dizer é que a maldade está na cabeça dos outros. Às vezes, 
uma bunda pode ser apenas uma bunda e nada mais do que isso.

Quase no fim do meu lanche, o sino da porta soou (até isso a Hambur‑
gueria tinha de legal) e um vozerio incrivelmente animado invadiu o 
lugar. Eu me virei para ver quem vinha chegando e lá estava a cabelo de 
raposa e mais dois amigos: um menino e uma menina!

Meu coração deu um salto.
A cabelo de raposa vestia uma jaqueta jeans azul, uma camisa da Flo‑

rence and The Machine por baixo e shorts jeans escuro. Também usava 
botas de couro até os joelhos. Seu cabelo estava solto e voava à mercê da 
mais simples brisa. Parecia que ela era uma cantora de rock que acabara 
de se apresentar em um festival de bandas alternativas.

O seu amigo tinha um estilo despojado e legal também. Ele vestia 
uma camisa flanelada vermelha, com calça jeans e óculos escuros Ray‑Ban. 
Seu rosto era anguloso e o cabelo bem cortado. Parecia um projeto de 
James Dean — não tão bonito — saído de algum filme antigo.

A outra menina era a mais diferente, com seu vestidinho de flores 
azuis e botas de couro cheias de detalhes em ferro, bem punk. E só. Mas o 
mais legal era que seu cabelo era comprido e roxo. Literalmente roxo, da 
cor de um crepúsculo no verão.

Os três sentaram a uma mesa afastada, meio longe de onde eu estava, 
e riam alto e falavam de piadas internas do tipo que só bons amigos 
podem entender. E eu, ainda analisando o visual deles, me senti um 
pouco mal. Eu estava com uma camisa branca normal, bermuda jeans e 
tênis. Poderia estar mais básico e óbvio?

No fim das contas, a garçonete se aproximou deles e perguntou quais 
eram os seus pedidos. Pelo seu tom rascante, que ouvi mesmo à distância, 
era óbvio que ninguém estava curtindo a algazarra deles. A não ser eu.

A cabelo de raposa pescou o Ray‑Ban do amigo, o colocou no próprio 
rosto e sussurrou:

— Vodca, por favor.
A garçonete fez uma careta que enrugou todo o seu rosto.
— Não temos bebidas alcoólicas aqui, querida.
A cabelo de raposa fez um beicinho que teria me comovido se não 

fosse o teor cômico da situação.
— Como assim vocês não vendem álcool? — o amigo indagou, 

parecendo ofendido. — Em que tipo de lugar nós vivemos?! Chamem 
a presidente!
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A de cabelo roxo conteve o riso e se voltou para a garçonete.
— Por favor, perdoe os meus amigos e me diga o que vocês têm 

— pediu, parecendo a mais sensata do grupo.
A garçonete revirou os olhos, mas começou um discurso monótono e 

ensaiado de todo o cardápio da Hamburgueria.
—  Temos hambúrguer, cheesebúrguer, cheesebúrguer‑egg, cheeseba‑

con‑egg, cheesetudo, cheesecalabresa…
Depois de mais de dois minutos, a garçonete ergueu a sobrancelha 

artificial para a menina de cabelo roxo, que mordia o lábio com seus den-
tes brancos, como se estivesse fazendo força demais para pensar.

No fim, ela abriu a boca e disse:
— Traga, então, vodca, meu amor.
E os três explodiram em risadas. E eu também. E o melhor era que 

isso era ainda mais engraçado que a bunda branca da Britney.
Por alguns instantes, todos na Hamburgueria pareceram incomoda-

dos, menos nós quatro, rindo da situação e da cara de raiva da pobre gar-
çonete. Não era nada contra ela, óbvio, que até devia ser bem simpática 
quando não estava em seu horário de trabalho. Só que a situação era tão 
idiota e sem graça que ganhava forte teor cômico.

No fim, os três já estavam se recompondo, mas a expressão da garço-
nete ficou tão gravada na minha cabeça que eu ainda ri mais um pouqui-
nho e acabei chamando a atenção deles para mim.

Isso realmente me deixou embaraçado. Porque era como se eu esti-
vesse rindo de algo que não me pertencia, sabe? Rindo de uma piada que 
era deles, não minha. Rindo com os amigos que não eram meus, até por-
que eu não tinha amigos… Não mais…

Então, baixei a cabeça, como uma reação espontânea, e voltei a sugar 
meu milk-shake pelo canudo branco com listras vermelhas.

Até que senti uma sombra se aproximando e, quando ergui o 
rosto, a cabelo de raposa se jogou no banco à minha frente, com a 
mesma expressão divertida de quando a conheci e de quando a vi em 
meus sonhos/fantasias.

— Ei, garoto quase atropelado!
Eu forcei um sorriso. Sentia-me terrivelmente ansioso e nervoso por 

dentro.
— Oi!
O James Dean não tão bonito e a menina de cabelo roxo também se 

aproximaram, um de cada lado da cabelo de raposa.
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— Ei, gente, esse é o garoto quase atropelado. Digam oi — incentivou 
a cabelo de raposa, ainda me encarando de uma forma determinada.

Os dois obedeceram e eu respondi com um aceno, ainda com a boca 
no canudo, parecendo um menino problemático. Quando me sinto 
tomado pela vergonha, o senso do ridículo me alcança com uma eficácia 
admirável.

— Então, muito ocupado? — ela perguntou, estourando uma bola de 
chiclete num alto estalo.

Eu apenas fiz que não. Realmente, não estava ocupado no momento. 
Apesar de ter toque de recolher, isso não entrava na premissa de se estar 
ocupado ou não, certo?

— Vem dar uma volta de carro com a gente, então! — ela convi-
dou, se pondo de pé, animada. — Não quero te ver sendo quase atrope-
lado por aí…

Encolhi os ombros.
— Eu estou de bicicleta, não sei se vai ter como.
O James Dean não tão bonito rodou um chaveiro no dedo indicador.
— Eu estou de picape. Não tem problema nenhum.
Isso fez com que as sobrancelhas da cabelo de raposa se arqueassem.
— E então, garoto, topa ou não topa? — desafiou ela.
Topar ou não topar?
Há quanto tempo eu não saía para me divertir?
Há quantos meses não me permitia uma “loucura moderada” como 

essa?
Há quantos dias eu não saía da rotina?
Há quantas horas eu não pensava em como seria meu próximo 

encontro com a cabelo de raposa?
Eu não vivia algo parecido desde… É… Desde quando tudo aconte-

ceu e minha vida mudou e se transformou numa droga depressiva.
Sorri, excitado.
— Topo!
E, então, como se eu estivesse sonhando e acordasse, ou vice-versa, 

me vi em outro lugar. Em outro mundo.
A picape do James Dean não tão bonito era de um vermelho gasto, 

que parecia a cada dia mais e mais ganhar uma tonalidade laranja fosca. 
Mas isso não era defeito. Eu até gostava. Sua cor era única.
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O vento sacudia meu cabelo e eu cheguei até a sentir frio. O sol já 
havia ido embora fazia algum tempo e pequenas estrelas salpicavam o 
céu azul-escuro, junto com a lua cheia amarelada.

As luzes dos postes, os prédios da cidade, as montanhas que rodea-
vam a estrada pavimentada, os carros escurecidos pela noite, tudo ficava 
para trás conforme a picape ia deslizando pela pista. Era uma visão eston-
teante, mas nem se comparava ao fato de se estar sentado na caçamba da 
picape, com a cabelo de raposa ao meu lado e o ferro gelado do aro da 
minha bicicleta encostando em nossos pés.

Quem dirigia era o James Dean não tão bonito e, ao lado, estava a 
menina de cabelo roxo. Nos alto-falantes do rádio, explodia a música Cool 
Kids da banda Echosmith:
She sees them walking in a straight line

That’s not really her style

They all got the same heartbeat, but hers is falling behind

Nothing in this world could ever bring them down

Yeah, they’re invincible and she’s just in the background

And she says

Ela os vê andando numa linha reta
Esse não é realmente seu estilo
O coração deles bate do mesmo jeito, mas o dela fica para trás
Nada neste mundo poderia deixá-los tristes
Sim, eles são invencíveis, e ela fica no fundo
E ela diz

Sem que percebêssemos, eu e cabelo de raposa cantamos juntos:

I wish that I could be like the cool kids

Cuz all the cool kids, they seem to fit in

I wish that I could be like the cool kids, like the cool kids

Eu gostaria de ser como as crianças legais
Pois todas as crianças legais parecem se encaixar
Eu gostaria de ser como as crianças legais, como as crianças legais
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Olhamo-nos ao mesmo tempo, envergonhados um com o outro, mas 
não nos inibimos e continuamos a cantar, agora, a plenos pulmões, com o 
ar noturno fazendo nossas gargantas arderem.

Eu não sabia aonde estava indo com aqueles estranhos, mas estava 
feliz. Feliz mesmo. Pela primeira vez em muito tempo eu me sentia vivo. 
Sentia-me quase atropelado.

Sabe aquele momento em que você realmente é quase atropelado por 
alguma coisa e vê sua vida passando rápido diante de seus olhos, e, então, 
nada acontece e você está apenas lá, parado, os olhos arregalados, o medo 
cantando aos ouvidos e o coração martelando de forma doentia? E aí, 
nesse instante, você percebe que está tudo bem, você respira e é como se 
tivesse mais uma oportunidade. E no fim das contas, tudo se resume a 
apenas um sentimento: você realmente se sente vivo.

Foi isso o que eu senti quando conheci a cabelo de raposa. E estava 
experimentando esse sentimento de novo naquele momento…

Do lado de dentro da cabine do carro, James Dean cantava com uma 
das mãos para fora da janela, fazendo ondas, e a outra no volante, 
enquanto a menina de cabelo roxo sacudia a cabeça de um lado para o 
outro, alegremente.

Na caçamba, cabelo de raposa ficou ajoelhada, sacudindo o corpo 
numa dança elétrica e contagiante. E eu, sentado, apenas sorria para 
aquilo tudo. E eu sabia que todos nós, mesmo não nos conhecendo, está-
vamos felizes e nos sentindo como se quase tivéssemos sido atropelados, 
cada um à sua maneira.

—  Nós somos os donos do mundo! —  gritou cabelo de raposa, 
ficando em pé e abrindo os braços como se fosse voar.

Se, de repente, o veículo freasse, num piscar de olhos ela estaria 
morta, com seu sangue banhando o asfalto. Mas ela parecia não ter medo. 
Parecia até gostar dessa adrenalina alucinante.

A cabelo de raposa parecia indestrutível.
“Sim”, pensei, “nós somos os donos do mundo…”
— Vem! — ela gritou, a boca escancarada num sorriso extravagante, 

o cabelo alternadamente cobrindo todas as partes do rosto.
Cabelo de raposa parecia de novo um anjo. Tudo bem que um anjo 

rebelde, que tinha cara de fumante e deliberadamente desbocada. Mas 
mesmo assim, um anjo em todas as suas imperfeições perfeitas.

— Vem logo! — ela tornou a gritar, rindo, os braços ainda erguidos 
como se a qualquer momento suas asas fossem erguê-la no ar.
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Eu senti aquele formigamento no fundo do estômago. Aquele ins-
tante em que o carrinho da montanha-russa que ia subindo bem lenta-
mente pelos trilhos se prepara para cair em queda livre e te levar para o 
grande clímax.

Tentei me levantar com as pernas bem afastadas para buscar estabe-
lecer meu equilíbrio, mas sem me permitir esse tempo, cabelo de raposa 
segurou-me pelo pulso, sua mão tão gelada como a de uma defunta e ao 
mesmo tempo com a atitude quente de uma fogueira viva. Isso fez com 
que nós dois nos desequilibrássemos e eu senti o coração gritando, atin-
gido por ondas de adrenalina e medo. Mas aí cabelo de raposa me empur-
rou diretamente contra seus pés e eu caí no aro duro da bicicleta. E, num 
piscar de olhos, ela se jogou em cima de mim, gargalhando para o mundo 
que passava rapidamente por nós. Gargalhando para a morte que não 
conseguiu nos alcançar…

Quando ela caiu por cima de mim, eu senti minhas costelas protes-
tando contra o aro da bicicleta, mas a pele dela, nas partes onde estava 
exposta, nas partes onde o pano branco com a estampa Florence and The 
Machine não cobria, tocou o meu corpo e eu senti um formigamento cor-
rente por debaixo da carne, como se uma linha de êxtase corresse pelos 
meus ossos.

Ela ficou lá, parecendo bêbada, com a boca molhada roçando meu 
ombro, rindo feito louca. E eu apenas olhava as estrelas lá no céu e sorria, 
com ela em cima de mim, a música explodindo no ar e James Dean não 
tão bonito e a menina de cabelo roxo gritando, animados.

Pra mim, não havia algo que pudesse definir tão bem o sentido de 
perfeição e felicidade. Felicidade, na minha opinião, é algo muito superes-
timado. O que é felicidade?

As pessoas enchem a boca para falar que buscam a felicidade. Mas, 
para mim… Aqueles segundos, momentos como aquele poderiam ser feli-
cidade. Pois eu podia afirmar que, mesmo doloridas, minhas costelas e 
todo o resto do meu corpo estavam felizes com aquela desconhecida com 
cheiro de álcool deitada em cima de mim, soltando a risada mais gostosa 
que já ouvi em toda minha vida ao mesmo tempo que eu podia olhar as 
estrelas piscando no céu…

Um segundo depois, cabelo de raposa rolou para o lado, ofegante, a 
barriga subindo e descendo, deixando escapar suspiros cansados depois 
de tanto rir.
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Nesse ponto, fiquei contente por não precisarmos dizer nada. Odeio 
ter que falar coisas desnecessárias quando o momento só pede que você 
fique quieto e sinta tudo aquilo.

A picape velha começou um trajeto de subidas, permeado por bura-
cos e árvores vastas dos dois lados. Eu e cabelo de raposa éramos jogados 
de um lado para o outro, e mesmo que doesse, apenas ríamos da situação.

Nas minhas contas, esse trajeto deve ter demorado uns quatro a cinco 
minutos e, no final, desembocamos num lugar amplo, com pouca ilumi-
nação, mas que me deixou sem ar. Estávamos num mirante.

Eu nunca havia ido a um mirante na vida, só vi o tal lugar em filmes 
e séries ou em confins da minha imaginação quando era guiado numa boa 
leitura. E, ao estar pessoalmente em um, confirmei a ideia de que miran-
tes deveriam ser considerados lugares sagrados, por serem dotados desse 
ar elevado e reflexivo.

Descemos do automóvel, com o rádio ainda no último volume, e cor-
remos para o parapeito. A madeira que o contornava era velha e gasta, 
mas ele parecia feito na medida para aquele lugar. Lá embaixo, luzes pis-
cavam tanto quanto as estrelas no céu, mas ao contrário delas, essas luzes 
eram das casas das pessoas que deviam estar preocupadas com seus tra-
balhos na segunda-feira, ou com as provas dos professores carrascos, ou 
simplesmente entediadas com suas vidas rotineiras. Por que as pessoas 
não podiam apenas se permitir viver de vez em quando em vez de sem-
pre se afundar em suas monotonias?

O lugar estava deserto e isso foi ainda mais fantástico; o mirante 
parecia ter se aberto apenas para nos receber.

James Dean não tão bonito ofereceu seu maço de cigarros Marlboro, 
que passou pelas mãos de todos até pararem nas minhas. Cabelo de 
raposa me olhou, curiosa, enquanto eu apenas segurava o maço, sem 
esboçar nenhuma reação. Ela abriu um sorrisinho zombeteiro, mas ao 
mesmo tempo carinhoso.

— Você nunca fumou? — ela me perguntou, a sobrancelha arqueada 
num ângulo teatral.

Eu a olhei, sem conseguir conter certo nervosismo, e dei de ombros.
— Já. É só que… — E me calei.
A última vez que eu havia fumado foi antes de tudo ter acontecido. 

Antes de a minha vida ter mudado para sempre… Foi em uma situação 
que precisei provar minha amizade e fumei simplesmente para que meu 
amigo não se sentisse tão sozinho. Não se sentisse alguém perdido no 
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mundo. O pior era que na época eu não fazia a menor ideia de como era 
se sentir assim. Acabei sentindo na pele a forma mais profunda de solidão 
quando o perdi…

Cabelo de raposa apenas se aproximou mais, me retirando dos meus 
sentimentos, e passou o braço magro pelo meu ombro, se apoiando em 
mim. E eu deixei. Era quase um abraço.

Eu a olhei, curioso, sentindo o coração palpitando de um jeito louco. 
Ela então sorriu e aproximou dos meus lábios a mão que segurava o 
cigarro. Eu os abri, admitindo o cigarro e tragando profundamente, como 
se todo o fumo fosse queimar naquele ato.

James Dean não tão bonito e a menina de cabelo roxo estavam no 
centro do mirante, rodopiando numa dança improvisada e engraçada, 
enquanto eu e a cabelo de raposa dividíamos o mesmo cigarro. Era estra-
nho, mas eu senti uma conexão tão grande com ela naquele momento… e 
fiquei feliz de estar vivo para experienciar aquilo.

Por fim, James Dean e a menina roxa se aproximaram de nós dois, e 
foi bom porque o cigarro já estava no fim e eu não iria aguentar segurar a 
vontade de beijar a cabelo de raposa e meu maior medo era ela achar esse 
ato um abuso meu. Era difícil pensar na cabelo de raposa tendo algum 
tipo de atitude muito conservadora, mas meninas são tão imprevisíveis. 
Então, deixando meus desejos registrados apenas neste diário, nós quatro 
nos juntamos numa dança única e ridícula, mas bem legal.

Todos estávamos de mãos dadas, pulando como crianças hiperativas; 
eles embriagados de álcool e eu… Bem… Eu apenas feliz.

6 de novembro

Quando cheguei em casa já era de manhã, passando um pouco das seis. 
Encontrei minha mãe com olheiras profundas e uma preocupação que 
logo foi eclipsada pela raiva. Ela gritou comigo, disse que eu ter sumido 
daquele jeito era injusto com ela depois de tudo que a fiz passar e que eu 
ficaria de castigo pelo resto da minha vida.
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Ela gritou um monte de coisas mais, mas não consigo lembrar porque 
apenas subi as escadas, fui para o meu quarto e dormi.

Quando acordei, horas depois, quase senti o gosto do arrependi-
mento de ter feito o que fiz; meu pai estava lá em casa, depois de tanto 
tempo sem nos vermos, e eu não sabia se os momentos de felicidade que 
vivi valeriam a pena agora que teria que encará-lo.

Antes de sair do quarto, ouvi a voz dele, pontuada por comentários 
desnecessários, respondidos por frases igualmente avulsas por parte da 
minha mãe. Ouvi também um pigarro do meu irmão e percebi que ele 
preferia se manter à margem daquela conversa. Dessa vez, infelizmente, 
todo o peso da discussão seria comigo.

Não me sinto feliz com os rumos que minha relação com meu pai 
tomou, mas o tempo se encarregou de nos afastar cada vez mais. Depois 
de anos de casamento, minha mãe descobriu que meu pai tinha uma 
amante. Uma outra família, na verdade, com filho e tudo.

Após a descoberta, ele saiu de casa para morar com eles e, apesar de 
legalmente ter se separado apenas da minha mãe, a separação também 
aconteceu comigo e com o Henrique. De um pai normal, aos poucos, ele 
foi se transformando num estranho.

Desci as escadas e encontrei minha antiga família na cozinha, todos 
com xícaras de café nas mãos, me encarando com olhares diversos. 
Senti-me mal automaticamente; parecia que alguém havia morrido e está-
vamos nos despedindo. Talvez fosse o enterro do meu antigo eu, apesar 
de me sentir o mesmo de antes.

Minha mãe continuava muito nervosa e preocupada com o que pode-
ria ter acontecido comigo. Acho que ela tem medo de que um dia eu 
enlouqueça por causa do que houve — mas enlouquecer mesmo, ficar 
doidinho, de forma irrecuperável, como esses que não reconhecem nin-
guém e precisam ficar internados pra sempre em clínicas especializadas.

Eu tentei agir com naturalidade e sentei na única cadeira vazia, em 
frente à mesa. Meu pai estava com as mãos juntas como em uma oração, 
diante de mim; o Henrique, meu irmão, parecia apenas curioso para saber 
o que eu tinha feito naquela noite; e minha mãe me encarava com lágri-
mas nos olhos, como se eu fosse um ingrato.

Ninguém falou nada e minha atenção se concentrou em acompanhar 
a fumaça da xícara de café do meu pai passear pelo ar. Isso me lembrou o 
cigarro que fumei junto com a cabelo de raposa e como aquela fumaça 
dançou até o céu e se desfez, para jamais ser reencontrada.
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— Bem… — Surpreendi-me quando constatei que a voz que soou era 
a minha. — O que você faz aqui? — perguntei ao meu pai, indo direto ao 
ponto.

Não queria ser grosseiro nem nada, mas também precisava entender 
a situação. Aquilo tudo era por minha causa?

Ele me encarou com um olhar duro. Meu pai é alto, de rosto anguloso 
e expressões rudes; uma generosa calvície o deixara com cabelo apenas 
nas laterais da cabeça, o que tornava seu rosto ainda mais severo. Ele cos-
tumava dizer que sua constante expressão ranzinza vinha do meu avô 
— um eficiente militar, nascido na Alemanha e criado no Brasil. Meu avô 
morreu antes que eu o conhecesse, mas, pela descrição, acho que bastava 
conhecer meu pai para ter uma noção de como ele era.

— O que você fez na madrugada de ontem? — ele quis saber, e me 
pareceu tão idiota que essas fossem as primeiras palavras que ele esti-
vesse me dizendo depois de tanto tempo sem nos vermos.

— Fumei — respondi, sério.
Eu sabia que dizer isso iria ferir minha mãe, mas, naquele instante, 

eu só pensava em desafiar meu pai. Quem ele pensava que era? Após 
tanto tempo de descaso e indiferença ele realmente se achava no direito 
de interferir na minha vida?

— O que você pensa que está fazendo, seu moleque insolente?! — ele 
revidou, furioso.

Eu apenas fiz a minha melhor expressão de desdém e sussurrei:
— Vá se ferrar!
No fim das contas, meu pai me xingou e veio para cima de mim, 

completamente possesso de raiva e pronto para me agredir. Foi aí que 
meu irmão se levantou e o expulsou de casa. Ficou claro naquele momento 
que a ideia — fosse de quem fosse — de tentar levar meu pai para uma 
conversa de família era errada e equivocada. Ele não era mais parte 
daquela família.

Meu pai foi embora e só então senti que eu voltava a respirar. Havia 
muita coisa engasgada dentro de mim em relação ao meu pai que, infeliz-
mente, eu não conseguia colocar pra fora.

Minha mãe começou a chorar e foi para seu quarto, deixando nós 
dois, eu e meu irmão, na cozinha. O que poderíamos falar depois disso? 
Nós éramos irmãos, nos amávamos, mas não tínhamos tanta afinidade. É 
complicado de explicar.
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