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Carta ao leitor

A

nossa passagem pela Terra sempre é permeada por datas simbólicas. Pequenos apocalipses imperceptíveis aos outros, mas que
nos marcam e mudam a nossa vida. No segundo em que nascemos, e
daquele segundo em diante, celebramos a nossa existência. Quando
morremos, há um funeral para que possam nos dizer adeus. Mas eu
sempre me perguntei sobre o que há no meio, as pequenas mortes e os
renascimentos que temos enquanto estamos vivos... Precisei escrever
este livro por causa disso, por causa de um renascimento necessário
(meu e do Cícero, o protagonista que você conhecerá logo).
Aos dezessete anos, eu amei pela primeira vez. Me apaixonei perdidamente e me joguei com tudo, porque eu nunca me sentira tão
incrível em toda a minha vida. O amor faz isso, né? Alguém viu uma
luz em mim — uma luz que eu nunca encontrara. E eu vi uma luz
especial nesse alguém também. Mas com o amor, você sabe, vêm todas
as outras coisas: as dores, os dramas, as traições e uma série de sentimentos ruins que, às vezes, invadem algo precioso que a gente não
consegue proteger, por mais que tente até o fim. A frustração, a perda
e a dor em geral fazem parte não só do amor, mas do ato de crescer e
7
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amadurecer. E aí, para não sucumbir no mar de culpa e sofrimento em
que eu próprio mergulhei, precisei fazer algo... Eu precisei renascer do
meu apocalipse pessoal. Eu precisei escrever um livro novo.
Sempre quando começo um livro, quero que você se veja na história, seja nas nuances dos protagonistas, dos personagens secundários, ou nas situações e temas que o livro aborda. Só que, entenda, a
literatura é a minha salvação e maldição. Quando eu ponho as minhas
dores no papel, ela me salva de morrer sufocado, mas o ato de colocar toda a minha vulnerabilidade nas páginas de algo que vai ser lido
e comentado ainda faz as feridas doerem e sangrarem.
Este livro foi isso. Eu precisava sangrar. Assim como você sangrou e assim como ainda vamos sangrar muito mais até o dia em que
partirmos. Feitos de Sol teve muitas versões antes de chegarmos à que
está em suas mãos. Eu sabia a história que queria contar, e a essência dela nunca mudou, mas colocá‑la para fora era como arrancar as
minhas vísceras. Doía. Me fazia chorar. Mas era necessário. E talvez aí
esteja a mágica da nossa relação, minha e sua: o sentimento que sempre nos ligou e faz a gente ter essa conexão especial não é o quanto
você gosta ou gostou do meu livro, e sim a cumplicidade que você
encontra nas minhas palavras, enquanto eu encontro conforto na sua
aceitação. Sejam os sentimentos dolorosos ou doces, eu não solto a sua
mão, nem você a minha, até que a gente chegue ao final daqueles altos
e baixos nas histórias que eu conto.
Quando acabar de ler este livro, se você estiver passando por uma
situação difícil, quero que se permita renascer também. Assim como
eu fiz — e ainda farei muitas vezes. Do mesmo modo como o Cícero
e o Vicente fizeram. Eu descobri que todos nós somos feitos de sol, e
quero te ver brilhar.
Com amor,

Vini.
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1
A

entrada da cidade mudara pouco. Baixei o vidro e deixei o ar
entrar, desconfiado da existência das coisas do lado de fora.
Durante muito tempo, tudo o que aqui ficara havia me deixado uma
impressão embaçada e dolorida, que preferi esquecer. Só que a gente
não consegue, né? Pode fingir que superou, mas as memórias voltam
com sede de vingança: os nossos fantasmas puxam o nosso pé à noite,
reivindicando a lembrança.
Atravessei a avenida principal, virei à esquerda e estacionei. Por
alguns instantes, fiquei paralisado, colado no banco, tentando juntar a
coragem necessária pra conseguir abrir a porta. Para me certificar de que
estava no mundo real, finquei os pés na calçada e me apoiei no poste,
para não ser levado pelo furacão de memórias que se aproximava, mas
fui vencido pelos ecos das vozes dos meus amigos de infância, que passaram correndo por mim. Respirei fundo e tentei conter a emoção, mas
a minha boca se encheu do gosto do Kinder Ovo de que a Karol tanto
gostava, e o meu nariz foi tomado pelo cheiro da Padoca do Seu Zé.
Andei uma, duas, três quadras. Não podia negar que tudo estava bem
mais moderno. A cidade crescera um pouco, o comércio se expandira.
11
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Parei em frente a uma loja e admirei a vitrine. Em vez do meu rosto, fui
surpreendido pelo reflexo de um Cícero de vinte anos atrás: o corpo franzino, o cabelo bagunçado, os olhos vivos que queriam devorar o mundo.
Coloquei os fones de ouvido para descobrir até onde conseguiria resistir.
Tinha trazido aquela compilação que ele deixara para mim, mas também
algumas das músicas que ouvira no Portal do Inferno, além de Johnny
Cash, Every Breath You Take e Love of My Life. Sempre que pensava no
Queen eu via o rosto da dona Emir: os palavrões, o cheiro de mofo com
maresia do Chimbica, o melhor peixe com batata do mundo.
Respirei fundo.
Eu tinha que aguentar.
Apertei o play.
Parei no mercadinho onde uma vez me achei cover do James Bond
e comprei um maço de cigarros. Fazia alguns anos que eu não fumava,
mas tinha que passar por aquilo, era parte do ritual. Procurei perto do
caixa pelas mesmas balas de menta daquela época, mas tive que me
satisfazer com similares.
Acendi o cigarro e pus uma bala na boca — açúcar com nicotina
— como nos velhos tempos, como os lábios dele. Fui em frente, surpreendido pelo frescor do tsunami de sentimentos que fez do inverno
de 1999 um dos melhores da minha vida. Sorri, perdido entre a tristeza
da saudade e a alegria da redescoberta.
Naquele tempo, tudo era novo. Eu estava crescendo, descobrindo
que era um quase adulto, e a maravilha dessa revelação me impediu
de perceber que, junto com a experiência, engolia também um fio, que
sempre remexeria esses sentimentos escondidos no meu coração.
Eu me tornara outra pessoa. Fui embora, estudei. Acumulei uma
avalanche de novos filmes na cabeça. Com relação a isso, eu continuava o mesmo. Sempre que me via livre, ia parar na frente da tevê ou no
cinema. Velhos hábitos eram difíceis de mudar, mas, também, pudera.
Atualmente, eu trabalhava com animação digital e fazia a curadoria de
algumas exposições. Quem diria que todo aquele tempo observando
12
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cores no céu e desenhando super‑heróis me renderia uma carreira? Eu
vivia jogando isso na cara da minha mãe. Ela apenas ria.
Parei na frente do edifício em cujo apartamento vivi toda a infância. O prédio mudara quase nada: quatro andares bem conservados,
numa região próxima do centro. A mureta que costumava abrigar um
modesto jardim tinha sido cimentada e virado um banco improvisado.
À esquerda, uma banca de jornal novinha, que não existia na minha
época. As casas da direita, por sua vez, haviam sido substituídas por
um edifício de dez andares e amplas portas de vidro, por onde saía
um fluxo incessante de pessoas com copos de café nas mãos e cigarros nos lábios. Ao contrário de mim, que permanecia grudado ali pela
força magnética das paisagens do passado, elas retornavam apressadas aos seus afazeres sem desconfiar da quantidade de fantasmas que
surgiam da minha antiga janela.
Eu tinha que agradecer à internet e às redes sociais pela oportunidade de voltar. Um dos filhos de uma amiga de infância fazia aniversário, e era a desculpa perfeita para revê‑la depois de praticamente
uma vida. Por mais que tivesse vindo para reencontrar a Karol, eu
também queria namorar a minha janela e conferir se as imagens da
minha lembrança eram mesmo reais, se o sol daqui brilhava mais do
que no céu de onde vivo agora.
Deixei o meu olhar se perder naquele andar, na direção de onde
ficava o meu quarto. O primeiro cigarro acabou. Acendi o segundo.
Suspirei e esperei, ainda procurando o gosto daqueles dias.
Fechei os olhos e quase consegui enxergar o que ainda se escondia por trás daquela janela. Eu tinha certeza de que nem toda a tinta
do mundo cobriria o universo de descobertas, desejos e possibilidades
que encheram as minhas paredes e a minha alma ali.
Sabe aquela frase “Ah, se essas paredes falassem...”? Elas sussurrariam o nome dele e sorririam, provocantes.
Eu estava mais velho. Os primeiros fios brancos que surgiram
perto das minhas entradas eram prova da quantidade de noites que
13
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passei em claro, trabalhando, curtindo, vivendo. Outro dia mesmo, eu
me assustei com as novas linhas de expressão no meu rosto. Talvez
tenha sido exatamente isso o que me fez aceitar o convite da Karol.
Ela sempre achou que, em vez de ter colocado um ponto‑final, deixei
minha história com reticências...
Fechei os olhos e relembrei o caminho para o prédio dele. Vivíamos a poucas quadras um do outro, mas os nossos mundos eram separados por abismos, e só compreendi isso realmente depois que tudo já
tinha se perdido. Como nunca tiramos fotos juntos, o rosto dele desapareceu da minha memória com o tempo, mas tentei imaginar como
estaria atualmente: os lábios muito vermelhos, o cabelo bagunçado...
Estaria mais maduro, mas ainda devia ser tão inteligente e intenso
como era — ou mais. Já os olhos...
Porra!
Provavelmente continuavam iluminando a cidade inteira, como
se fossem parte do sol...

14
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2

O

31 de julho de 1999

céu estava todo pintado de lilás e azul. Os tons foram mu
dando gradualmente, e a nuance que se revelava era perfeita
para o fundo de um desenho do Under Hero que eu vinha produzindo.
Apesar de ainda ter dificuldade com o formato das mãos e do nariz —
que eram os meus pontos fracos —, o resultado ia ficando melhor que o
esperado. Agora, era lutar para encontrar os lápis de cor certos ou comprar tinta acrílica e misturar à exaustão até chegar ao tom ideal.
O grandioso, o único, o inigualável Under Hero era um cara de
vinte e poucos anos que tinha superforça, voava e controlava objetos
telepaticamente. Tudo sempre tendia a dar errado, e ele fazia o possível para remediar as coisas — em outras palavras, salvar o mundo.
Assim, ele era o protagonista do quadrinho underground mais ultra,
mega, super, blaster legal do universo. Não tinha como não ser, mesmo
porque, além de morar na perifa, pegar ônibus lotado e vender os seus
vales‑refeições para pagar as contas, ele ainda dava um jeito de derrotar os vilões que queri...
15
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— Cícero! — A Karol interrompeu os meus pensamentos beliscando o meu braço. — Da próxima vez, vê se consegue durar mais
de dez minutos! — Ela revirou os olhos, jogou o cabelo para trás dos
ombros e recolocou o vestido florido. — Senão eu gasto o meu segredinho à toa, né? Porra!
— Segredinho, Karol? Do que você está falando?
— Ai, que saco! — Ela bufou. — Já te expliquei várias vezes, seu
lerdo! Aquela coisinha especial, que coloco no chá da minha mãe pra
ela ficar mais... sonolenta...
— Desculpa, Karol — falei, sincero. — Prometo que volto à resistência de sempre na próxima vez...
Eu não achava que precisasse justificar o meu desempenho sexual
para minha melhor amiga, mas, como ela era a única pessoa com quem
eu transava, se esnobasse muito, podia acabar na seca.
Naquele dia, mal a minha mãe tinha saído para resolver as coisas
dela, alguém tocou a campainha. Era Karol, que foi entrando na casa
sem a menor cerimônia, dizendo que queria conversar. Eu sorri, todo
animado — e ao mesmo tempo arrependido por não ter tomado banho
depois do colégio —, porque quero conversar era o nosso código para
transar. Para falar a verdade, eu gostava daquela postura dela, porque me ensinou a encarar o sexo como uma celebração de corpos, sem
cobranças sentimentais. Fazíamos porque era bom.
É claro que morar na mesma rua facilitava, e muito, a nossa relação. Nós nos conhecíamos desde pequenos, e a amizade que tínhamos acabou se transformando em uma ponte para descobertas, e, por
nos curtirmos, perdemos a virgindade juntos, sem paranoias. Hormônios + adolescência + curiosidade sexual era uma combinação
que dificilmente teria outro resultado. Rolou. Continuou rolando.
Os nossos corpos se entendiam e, para mim, estava mais que bom.
Ela, pelo seu lado, era mais atiradona; então, a sua lista de conquistas prosseguiu crescendo, o que não era problema algum, porque era
parte do nosso acordo.
16
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— Até uma próxima vez, quando você se concentrar em mim, e
não no céu.
Karol assoprou um beijo teatral, que peguei no ar. Ainda bem que
ela já estava de costas, porque me achei meio ridículo.
Nem tive tempo de me vestir antes que ela desaparecesse do
quarto. Éramos tão próximos que tínhamos esse tipo de liberdade. Se
assumíssemos um relacionamento, era bem provável que Karol acabasse sendo presenteada com uma chave do nosso apartamento, porque Alessandra, popularmente conhecida como minha mãe, andava
fazendo uma campanha para me desencalhar.
Aumentei o volume do rádio. Estava tocando Losing My Religion,
do REM, minha música preferida daquele mês. Fui até o banheiro e
dei um fim na prova do crime. Se a minha mãe achasse aquela camisinha usada, passaria uma semana falando que o filhinho dela havia
virado homem.
Abri o chuveiro e tomei um banho rápido. Enquanto me ensaboava, pensei na Karol e na nossa relação. Certa ocasião, quando eu quis
namorar, ela pulou fora:
— Você é aéreo, está sempre no mundo da lua. — Karol revirara
os olhos, bufando. — Assiste e fala demais de filmes, é como se não
soubesse comparar uma coisa com a outra se não tiver um personagem famoso no meio. Ferris Bueller isso, Ferris Bueller aquilo! Só fala
de Ferris Bueller! Se não é Ferris Bueller, é Under Hero para cá, Under
Hero para lá. Credo!
Ferris Bueller é o personagem principal de Curtindo a Vida Adoi‑
dado, um filme que ensina, de maneira didática, a enganar os pais e
professores para se ter um dia de folga e aproveitá‑lo ao máximo. Ferris tem um melhor amigo bacana, uma namorada incrível e é um herói.
Na realidade, eu queria ser o Ferris Bueller.
Karol bagunçara o meu cabelo, continuando:
— Aposto que deve pensar nessas coisas quando a gente transa. É
como se você vivesse em uma realidade alternativa dentro da própria
17
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cabeça. Além disso, sou uma mulher muito especial, Cícero! Quero
namorar alguém que preste atenção a mim, e só a mim. Sou muita
areia pro caminhão da maioria dos caras. — E ela rira, olhando para
mim com uma cara que beirava à piedade.
— Ai, Karol, também não é assim! Gosto de cinema e de desenhar.
Qual é o problema? E o que isso tem a ver com tentarmos uma coisa
mais séria? Sei lá, a gente se gosta...
— Cícero, você é um amor de pessoa, mas entre nós é carinho. Te
adoro, mas temos só um lance de pele. Pele e muita amizade. A gente
se conhece desde pequeno, não ia funcionar.
Ela foi cruel, mas estava certa. Por mais que a gente se pegasse e
fosse muito legal, o que os dois tínhamos era só uma amizade colorida, nada mais, e era aí que estava o problema: às vezes, o sexo parecia uma coisa boba, tipo escovar os dentes. Eu sempre achei que sexo
devia ser ao menos especial, mas, como a minha experiência nesses assuntos não era lá grande coisa, eu empurrava com a barriga e
pronto, ficava por isso mesmo.
Fechei o chuveiro, enrolei a toalha na cintura e voltei para o
quarto. Sentei na cama e olhei para uma das paredes, tentando entender como a minha cabeça havia conseguido produzir um desastre tão
grande. Tudo começara muito bem. Um dia, a minha mãe chegou em
casa afirmando que eu já estava mocinho — que vergonha! — e poderia decorar o meu quarto do jeito que quisesse. O plano era exprimir
a minha personalidade por todos os lados, mas não deu certo. Quero
dizer, dar, deu, ficou do jeito que eu queria, mas, três anos mais tarde,
aquela mistura... hmm... extravagante se tornara a metáfora para como
eu me sentia: uma grande confusão em ebulição.
Antes de mais nada, tiramos todos os brinquedos — porque eu
me achava legal demais para coisas tão infantis. Enfiei na cabeça que
queria cobrir tudo de roxo. Foi uma longa guerra de vontades com
Alessandra e, no nosso acordo de paz, ficou combinado que seria pintada uma parede só, e eu poderia desenhar do lado de dentro da porta.
18
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Então, comecei. Na parede colorida, pendurei dois quadros de cortiça para juntar os meus esboços e inspirações. Na que ficava de frente
para minha cama, colei pôsteres aleatórios e bem populares, ou seja,
remixei o Batman, os Bananas de Pijamas, os Cavaleiros do Zodíaco, o
Scooby‑Doo e o Kurt Cobain com os atores de Friends e os filmes Abra‑
cadabra e Rei Leão. No centro, claro, joguei o maioral: o Under Hero.
Não sabia direito o que vestir de tão nervoso. Estávamos no maravilhoso e importantíssimo 31 de julho de 1999, data em que eu colocaria as
mãos no trigésimo quinto número do meu quadrinho favorito, o último, a
conclusão de uma saga que eu já vinha acompanhando fazia um tempão.
Era um dia especial para cacete.
Abri a porta do guarda‑roupa para me ver no espelho. Nada havia
mudado nos últimos quinze minutos, lógico: meu corpo continuava
bizarro como sempre. Eu não era nem gordo nem magro — ficava
mais ali entre o estranho e o perdido, com braços e pernas muito compridos e finos. Para piorar, nasciam pelos no meu peito e abaixo do
umbigo, mas não tipo uau, corta logo isso, Cícero, antes que você seja con‑
fundido com a porra de um urso! Para completar a catástrofe, eu crescera
mais rápido que a minha coordenação motora, isto é, meus quinze
anos não conseguiam manobrar direito meu metro e oitenta de altura,
então eu esbarrava em tudo, como um labrador dentro de uma casinha
de boneca. No conjunto da obra, eu não tinha nada de especial: pele
parda, cabelo preto espetado para todos os lados e olhos puxados — a
única herança do meu pai.
Botei uma camisa do Woody do Toy Story, uma calça jeans e o meu
All Star velho de guerra, usei os dedos como pente e pronto. Assim
que pusesse as mãos no Under Hero, o meu final de semana seria o
melhor da última década. Ainda havia cinco meses para o Bug do
Milênio, mas, se o mundo acabasse depois de eu ler a minha revistinha, teria valido a pena.
Segundo as teorias, o Bug do Milênio seria um problema de informática em que os computadores não conseguiriam diferenciar o ano
19
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2000 de 1900. Acreditava‑se que, por causa do bug, catástrofes terríveis
poderiam acontecer. Muitas pessoas levaram isso a sério e se preparavam para o possível apocalipse, e eu era uma delas.
Alessandra já tinha saído e passaria o domingo na casa do Sérgio, um cara legal com quem namorava fazia quase um ano. A minha
vida era o sonho dos adolescentes: uma mãe legal, um talvez‑padrasto
bacana, dinheiro suficiente para não ter que me preocupar com isso e
liberdade nos finais de semana. O que complicava era o fato de eu não
ser muito sociável, o que reduzia o número de festas clandestinas na
minha casa a zero e aumentava o número de fitas alugadas durante o
final de semana para doze. A locadora tinha uma promoção para clientes VIP, o que me garantia um desconto razoável e um prazo grande
para devolver — perfeito para minha vida nada secreta que se resumia
a: Under Hero, desenhar, MTV, séries na tevê a cabo e uma dúzia de filmes por semana. Claro, também tinha a Karol e a escola, mas era mais
ou menos isso.
Peguei a grana que ela havia deixado embaixo do videocassete e
recontei. Como sempre, era o suficiente para os filmes, o almoço e o
jantar do dia seguinte, e a edição final da revista.
Eu queria gritar de emoção.
Tranquei a porta, desci as escadas e saí. Já escurecera, e as ruas
começavam a ferver com o movimento das pessoas voltando do trabalho ou indo se divertir. Aproveitei para entrar nesse clima de dever
cumprido, vamos curtir, porque era o último sábado do mês e, se eu quisesse, poderia passar a noite na minha meca pessoal.
A Taverna do Dragão era o paraíso na Terra. As suas prateleiras
ofereciam uma seleção incrível de games, bonecos de ação, revistas e
livros especializados, uma variedade impressionante de histórias em
quadrinhos, camisetas com estampas maravilhosas, jogos de tabuleiro,
enfim, tudo que um cara como eu poderia precisar.
Por sua vez, o dono... ahn... o Stephen King era uma atração
à parte! Ele se recusava a atender por Eustaquoromar, seu nome de
20
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batismo — o que fazia todo o sentido, porque eu também não era tão
apaixonado assim por Cícero. Além disso, a figura ainda tinha o equipamento necessário para concretizar, com muita classe, os desejos
musicais da garotada. Você chegava à loja com uma lista de músicas
e o cara voltava com uma coletânea. O melhor de tudo era que, todo
último sábado do mês, King promovia uma noite cultural na qual mostrava as partidas de RPG mais impressionantes da face da Terra e organizava batalhas de jogos de fliperama e Super Nintendo, que iam noite
adentro e só se encerravam depois de todo o mundo ter ido embora.
A Taverna ficava a uns cinco quarteirões de casa. Para uma pessoa
normal, isso significava uns... dez minutos andando? Para mim, no
estado de nervos em que me encontrava, era praticamente a distância
até Paris. Quase saí correndo de ansiedade, mas respirei fundo, balancei os braços e prossegui. Na minha cabeça, eu era o Indiana Jones
indo atrás da Arca da Aliança... Era uma missão, e estava chegando ao
fim. Quando eu tivesse o último número de Under Hero nas mã...
Se eu tivesse tomado um soco, teria doído menos.
Minha barriga ficou gelada e eu perdi o fôlego.
Não podia ser.
Se existisse a minha trilha sonora pessoal, eu ouviria aquela cornetinha que toca quando alguma coisa dá errado: fuén, fuén, fuén, fuén...
A Taverna do Dragão estava fechada!
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