
   



CAPÍTULO 1 
Piloto 

 

E lá estava eu: num apartamento em Niterói com mais sete           

adolescentes contemplando duas meninas seminuas se      

beijarem descontroladamente na boca enquanto três garotos       

totalmente cheirados gritavam e urravam de prazer feito cães         

atrás de cadelas no cio. 

Jogávamos Verdade ou Consequência com uma garrafa de        

Campari que fizemos questão de esvaziar em pouquíssimos        

minutos. 

Eu era o garotinho de cabelos ondulados e dourados, e de           

pele branca e olhos verdes que se tornavam azuis na presença           

da luz solar. Eu era o que chamavam de “galã de  Malhação ”. 

E pensar que há alguns dias, uma semana para ser exato, eu            

era apenas um filhinho de mamãe comum do primeiro ano do           

ensino médio. 

As pessoas mudam, não é o que dizem? 

— Lílian pra Éron! — alguém muito doidão gritou após          

outro alguém chapado girar a garrafa. Não prestei atenção em          

quem tinha feito isso ou aquilo pois ainda estava maravilhado          



com o primeiro beijo lésbico que havia presenciado em meus          

simples quinze anos de existência na Terra. 

Ah, e  eu  sou Éron. 

— Verdade ou consequência, Éron? — perguntou Lílian, a         

mascote do grupo. Ela poderia ser uma menininha boba e          

frequentadora puritana da Igreja Universal do Reino de Deus,         

com o corpo pouco desenvolvido e os negros olhos de          

santinha, se não fosse a alma perturbadoramente suja pra uma          

criança. 

Agora, verdade ou consequência? 

Se fosse em qualquer outro momento da minha vida, nem          

estaria jogando tal perversão. Porém, naquele apartamento,       

naquela hora, o que mais queria era ver o circo pegar fogo —             

mesmo que eu saísse queimado. Era o preço a pagar por           

diversão submergida em luxúria. 

— Consequência — respondi, rezando para que Lílian me         

fizesse beijar Aline ou Aidée, as garotas que estavam com os           

lábios colados há pouco. 

Lílian espremeu os sacros e minúsculos olhos e pensou com          

dificuldade. Risadinhas chapadas ecoavam pelo enorme      

quarto em que estávamos, todos sentados na king size de          



lençóis brancos de seda, já respingados de vermelho campari.         

As paredes claras e os móveis brancos montavam um espaço          

contemporâneo, lugar perfeito para moderninhos em busca de        

sacanagem. 

— Quero que você beije o Jason! — Lílian gritou, animada           

e bêbada, batendo palmas e rindo como uma foca. 

— Não vou fazer isso! — exclamei. O sorriso em meu rosto            

deu lugar pra uma expressão de raiva que recheou com sangue           

minhas pálidas bochechas. Sim, eu queria colocar fogo no         

circo e me queimar seria legal, mas me queimar e sair torrado            

eram coisas absurdamente diferentes. 

— Eu topo se ele topar — disse Jason. Você poderia se            

enganar com ele também: carinha de bebê levemente        

bronzeada, corpo esbelto, cabelos loiros no melhor estilo        

garoto de praia e olhos de mel. Pinta de surfistinha rico e            

comportado mas, de todos, parecia o mais safado, dos que          

topariam tudo   por prazer. 

— Já disse que não — repeti, irritado. Beijar um cara? Fora            

de cogitação! Impossível aceitar dois rostos quadrados se        

encaixando num beijo! Quem diria duas línguas! Eu era contra          

todo tipo de relacionamento onde dois homens precisavam        



trocar intimidades para manter a harmonia. Além de nojento,         

era repugnante. E pleonasmo seria pouco pra expressar o         

embrulho no meu estômago, por isso tive que reforçar: —          

Nem tentem me obrigar. 

— Se beijei a Aline, que mal vai ter você beijar o Jason? —              

perguntou Aidée, possuidora de um corpo no estilo modelo         

européia: alta, de loiros e compridos cabelos, branca, sem         

peito ou bunda, mas com uma barriga tão reta e corpo tão            

magro que qualquer mulher comeria a própria placenta pra         

ficar igual. Ela estava apenas de calcinha e sutiã pretos que           

nem tinham o que tapar, mas não deixavam de completar a           

“beleza internacional”. 

— Problema seu se você beijou a Aline! Não vou beijar o            

Jason, pode mudando a consequência! 

As meninas suspiraram enquanto Roberto e Jones dividiam        

um cigarro de maconha. 

— Ok. Então… beija o peito da Aidée — Lílian disse, se            

esforçando na tentativa de parecer descolada. Ótimo pra mim. 

— Que peito? Ela nem tem isso — brincou Aline, pra risada            

de todos os presentes. 

— Vaca! — lançou Aidée, rindo e tomando goles de Grey           



Goose direto da garrafa. 

— Anda, beija — pediu Lílian, dando a parecer que gostaria           

de estar no meu lugar. 

Aidée abaixou o sutiã no lado esquerdo, expondo o seio do           

tamanho de um limão. Me aproximei devagar, apoiando meus         

lábios lentamente sobre o seio enquanto os outros riam,         

uivavam e comemoravam. Para mim, era uma conquista. Para         

os outros — excluindo Lílian, é claro — aquilo era rotineiro           

nas festinhas em apartamentos grandes, vazios e caros. 

Vida chata. 

— Aêêê! — comemorou Aline, rindo feito mongolóide        

depois de dar um tapa no cigarro dos rapazes. O cheiro de            

maconha era horroroso e quase insuportável, mas Aline dava         

para engolir: o cabelo azulado em corte chanel contrastava         

com a pele cinzenta. Também estava de calcinha e sutiã, só           

que brancos e com estampas de animais coloridos. 

— Roda, Éron! — gritou Roberto, o garoto mais malhado          

de todos nós. Não que ele fosse um monstro, mas era o mais             

moldado entre os garotos do grupo. Era também o dono do           

apartamento e o demônio em meu ombro responsável por         

minha presença naquele antro. 



Roberto mantinha músculos distribuídos no corpo      

comprido, cuidava dos cabelos muito curtos e pretos        

achatados sobre a face quadrada — onde as únicas partes          

cintilantes eram os olhos marrons — e era do terceiro ano no            

mesmo colégio que eu, Lílian e Aline: a escola Bertha Lutz. 

Ele era de longe o cara de mais sucesso no colégio, objeto            

de desejo da maioria das meninas, ícone de “comedor” para os           

meninos, e figurão, dono das melhores festas de convites         

exclusivos. 

Desde que ele e Aline puxaram assunto comigo, não me          

deixaram de fora das reuniões, com ele alegando a         

necessidade de me ensinar a arte de ser cobiçado pelas          

pessoas para que a passagem dele na escola se tornasse          

imortal, montando um legado. 

De merda, né? 

— Luisa para Aidée — anunciei depois de rodar. Luisa era           

irmã de Jones e os dois tinham traços como pele e cabelo            

muito parecidos. Luisa era mediana, bronzeada, com longos        

cabelos pretos de brilho perolado (muito lisos e uniformes que          

escorriam até a cintura), tinha lábios finos e rosados, e olhos           

meigos e gentis. 



Meigos? Gentis? Só fachada mesmo. 

— Até que enfim essa porra caiu pra mim! — ela reclamou,            

soltando um par de perdigotos em cima da garrafa, e          

perguntou: — Verdade ou consequência? 

— Consequênciaaa! — gritou Aidée, jogando as mãos para         

o alto feito uma boneca de pano. Coçou a virilha logo depois.            

Ela se depilava, era fato. 

— Quero que você pegue no pau do Jones. 

— Ui — Aidée exclamou: — Com prazer! 

Jones, o irmão de Luisa, possuía o mesmo tom de pele e cor             

de cabelo que os da irmã. A diferença estava no corpo,           

obviamente por ser um garoto. 

Ele sorriu com dentes branquíssimos e cheios de tesão. 

Aidée, no ápice de atuação da bêbada sexy, se aproximou e           

capturou o pênis do rapaz por dentro da calça com a mão            

inteira e toda vontade de que pôde reunir. 

— Ai, gente, chega de jogar essa droga — Luisa reclamou:           

— Quero cheirar. 

— Eu também — concordou Aline. — Quer experimentar,         

Lílian? 

— Ah… pode ser, eu acho — assentiu Lílian, tímida. 



— Não quer,  Hércules ? — Luisa olhou para mim. 

— Não. E meu nome é  Éron . 

— Caretão, você. Vamos, tô louca já. 

As três meninas saíram do quarto fedido a alguma mistura          

horrenda de fumaça de cigarro mentolado, maconha, Campari        

e champagne. 

Roberto e Jason estavam deitados na cama de olhos e bocas           

abertos, contemplando alguma coisa invisível se mover no        

teto. 

Jones e Aidée, após e pegação genital, estavam se pegando          

total com um daqueles beijos de sucção — que se não tomar            

cuidado pode estourar uma espinha do rosto por causa da          

pressão. 

Eu observava tudo com a incômoda sensação de estar no          

lugar errado, percebendo alvorecer o sentimento de culpa por         

ter “traído” a menina que amava — minha única namorada:          

Mirla. 

“Tudo bem” , alguém diria, “beijar o peito de uma garota          

que você conheceu há dez minutos nem é tanta traição          

assim…” 

Mas é claro que o que fiz foi um ato de traição. E se ela               



tivesse beijado o peito de um cara? Ou, e por que não, de uma              

garota? Eu não me sentiria traído? 

Essa “festa” deveria ter sido a reunião de organização de          

outra festa que ia parar o colégio: a Verão Explosivo . Tudo           

bem que o nome não era lá dos super originais, só que estar no              

comitê de organização valia mais do que qualquer outra         

atitude que poderia ser feita no colégio pra conseguir respeito          

rapidamente. 

Foi por esse tal respeito que Roberto e Aline se          

aproximaram de mim: eu chamava a atenção, mesmo sem         

querer. Disseram que eu tinha futuro, que tinha brilho, que          

merecia estar com eles. 

Ainda me pergunto o motivo que me levou a andar com           

pessoas tão diferentes do que eu costumava ser. 

O medo, possivelmente, de voltar a ser o alvo das gozações           

do primário, de ser chamado de nomes feios por ser mais           

aplicado nos estudos ou por querer ser um orgulho pros meus           

pais, pela solidão com meus videogames, e pela aparente         

inveja dos rapazes por eu ter sido o ideal de príncipe para            

muitas meninas da escola. 

Eu não queria ser uma vítima. 



Eu tinha o direito de ganhar. 

Me levantei da cama devagar para que não sentissem meu          

afastamento e saí do quarto para o comprido corredor com          

mais três portas de madeira. 

Uma dessas portas foi onde entrei, do outro lado da parede:           

apenas um dos três quartos de hóspedes do apartamento de          

Roberto. 

As paredes amarelas decoradas com pinturas abstratas, cama        

e rack brancos, e um computador preto, deveriam dar         

sensação de aconchego, mas eu não estava confortável ali. 

Eu não estava confortável por estar comigo. 

Só que pensar em nunca mais ser o CDF, outra vítima da            

pressão psicológica de adolescentes sem afirmativa de       

personalidade, e sim um dos modelos de estilo e         

comportamento entre garotos e garotas de caráter fraco, me         

forçava a continuar naquele ambiente com aquelas pessoas. 

Acabei me vendendo para Roberto e Aline no quarto dia de           

aula sem me dar o luxo de considerá-los amigos. 

A única pessoa que realmente pude chamar de amigo no          

colégio foi uma menina especial e singular — a garota que se            

tornou minha melhor amiga logo na primeira semana: Helen         



Baptista. 

Ela foi a primeira pessoa a falar comigo, pedindo         

emprestados meus fones de ouvido na aula de biologia.         

Situação de vida ou morte: quem aguenta biologia no primeiro          

ano? Ou na vida? E daí nos vimos discutindo para saber se            

Franz Ferdinand era melhor que Cobra Starship, banda que ela          

adorava. 

A cada dia ficávamos mais unidos; até o terceiro, quando          

comecei a andar com Roberto e Aline. Helen se tornou          

agressiva e se mostrava distante. Às vezes, quando eu ia para           

o Bob’s com os dois — point de encontro dos “mais mais” de             

frente para o colégio — e chamava Helen, ela ficava uma fera,            

dizendo que preferia morrer a andar com eles. 

Eu não cansava de dizer que andar com os dois nem era tão             

ruim e que nossa amizade, por mais recente que fosse, não           

seria abalada — que eu não a deixaria por nenhum deles.           

Nunca .  

Mais segura de minhas palavras, prometeu na sexta, no         

mesmo dia em que fui parar em Niterói, que na segunda           

estaria melhor. 

Já minha história com Mirla foi menos complicada: nos         



conhecemos na quarta e ela acabou me beijando. Eu nunca          

tinha dado em cima de ninguém porque tinha medo de passar           

vergonha. No colégio, depois de ver do que eu seria capaz,           

resolvi arriscar e mostrei que estava super a fim. 

Ela era do segundo ano, mega excêntrica, meio louca,         

amarrada a uma pequena má fama de piranha para os poucos           

que a conheciam por nome — o que não me intimidou.           

Porventura, essa fama me encorajou a pedi-la em namoro na          

quinta. Achei que a amava. O primeiro amor é bem por aí, né?  

Nosso beijo rolou num píer da praia de Dourado: eu,          

totalmente tímido e travado, e ela aproximando a boca coberta          

de gloss com cheiro e gosto de chocolate, com o cintilar dos            

negros cabelos à luz do pôr do sol, os olhos caramelados se            

fechando… 

Foi maravilhoso e, na época,  inacreditável . 

Voltando à realidade, me sentei na ponta da cama de solteiro           

e contemplei o vazio da parede. Era sexta-feira e eu precisava           

sobreviver — ou fazer com que os outros não morressem de           

overdose — até o final de sábado, quando voltaríamos para          

casa, em Dourado. 

Ah, sim,  Dourado ? 



Cidade próxima à cidade do Rio de Janeiro em que, olhando           

das casas das colinas, o pôr do sol deixava tudo dourado —            

daí o nome do lugar. 

A praia era conhecida pelo luxo, com apenas dois         

quilômetros de mar calmo, cercada por colinas repletas de         

lotes e condomínios residenciais milionários. Era uma cidade        

pequena, mas extremamente linda. 

Tínhamos supermercados, lojas de roupas, delegacia,      

escolas e principalmente um shopping chamado Solar, lugar        

de encontro de todas as maiores lojas e lanchonetes do mundo. 

Dourado poderia ser o paraíso se não fossem as escolas, os           

casais gays gringos e os velhos ricos em fase terminal que           

escolhiam a linda cidade como escada para o céu. 

Ou para o Inferno. Tinha de tudo. 

O essencial e mais importante era tentar me divertir um          

pouco no meio de tanta gente drogada. Tinha que exorcizar o           

CDF do meu corpo de uma vez. Um novo Éron precisava           

nascer. Caretão, mas tinha que nascer. 

Me levantei da cama num pulo e voei para a sala. Música é             

essencial para quem quer animar uma festa e 30 Seconds to           

Mars tocando baixinho não estava ajudando. Busquei a        



música Electric Feel , tocada pela louca dupla MGMT, e         

aumentei o volume no hiper aparelho de som. 

Voltei pro quarto onde jogamos e segurei um soluço de          

choque: rolando na cama com beijos eróticos e barulhentos,         

Roberto e Jason trocavam caricias picantes. Os dois estavam         

sem camisa e muito —  muito mesmo  — excitados. 

No chão, Jones, também sem camisa, agarrava a bunda nua,          

branca e magrela de Aidée, sem sutiã. 

Mas o incômodo eram os gays. 

Eu poderia tirar a mão da boca e vomitar o Campari que            

ingeri em cima do casal de veados, mas naquele dia aprendi           

uma coisinha extra: saquei meu celular do bolso como um          

pistoleiro e iniciei uma gravação. 

Não, não era qualquer gravação. Aquilo poderia não ser útil          

nos meus rompantes de solidão, mas eu tinha que possuir          

alguma garantia caso alguém ali tentasse me trair no futuro.  

Após quatro longos e enjoativos minutos de pegação        

ilimitada, Roberto se rendeu na cama, ofegante, parecendo        

dormir. Antes que Jason pudesse me perceber com os olhos          

embaçados de bagulho, voltei pra sala tentando não rir de          

nervosismo. 



O que eu estava fazendo ali? 

— O que houve? — perguntou Aline, de sutiã e saia curta            

cor-de-rosa. Grande avanço. 

— Parece que aconteceu alguma coisa? — devolvi, tentando         

fazer meu estranho sorriso sumir, calando o misto de triunfo e           

nojo que forçava meus lábios a se arreganharem. 

— Você tá… — ela engoliu um arroto: — todo risonho —            

Aline estava parada, mas o corpo queria cambalear. 

— Sabe quando você se sente invencível? 

— Sei sim. Fico assim quando cheiro — ela sorriu. —           

Merda, sou uma drogada. Vou pro banho. 

Ela foi até a mala rosa ao lado do sofá da enorme sala             

verde-abacate com uma TV de plasma de quarenta e duas          

polegadas apoiada num rack repleto de DVDs de filmes         

antigos. 

Ao lado da imensa porta de vidro que dava para a varanda            

do apartamento estava o aparelho de som para mil CDs, com           

duas entradas USB e conexão via Bluetooth. O lugar parecia          

ainda mais opulente com o tapete de pêlos sintéticos verdes e           

altos no chão branco, entre a TV e o sofá. 

Aline se inclinou, empinando a pequenina      



bunda-de-minissaia-rosa, e pegou uma toalha salmão, uma       

regata verde decotada, e um short branco que mais lembrava          

uma cueca boxer. 

— Vai usar o banheiro? — ela quase caiu quando me           

perguntou isso. 

— Não, pode ir. Qualquer coisa o pessoal vai na suíte. 

— Ok. Não quer tomar banho comigo? — as bebidas e as            

drogas ajudaram a certificar que Aline estava na minha. 

— Você é uma drogada, cai fora — brinquei, segurando o           

riso. 

— Tem razão. Vou pro banho — ela pareceu não ter           

entendido. 

Assisti a magreza da Aline balançar até o banheiro no final           

do corredor, antes da cozinha. Eu ainda estava digerindo o que           

tinha acontecido no quarto e minha própria reação. 

Será que sempre fui assim mas nunca tive a oportunidade de           

mostrar? Será que por ser tímido e intimidado pelos outros          

“guardei” meu pior lado no fundo do peito? Eu não conseguia           

saber, mas tinha certeza de que essa parte de mim se divertia e             

estava doida para que Roberto pisasse na bola, para que          

houvesse motivo pra me fazer de vítima e derrubá-lo, catando          



a vaga de dono do colégio. 

“Quer conhecer um homem? Dê poder a ele”. Quer que          

reconheçam um perdedor? Publique um vídeo dele no estilo         

Brokeback Mountain , com um beijo gay nojento e sem camisa          

numa cama coberta de seda. 

De repente, me despertando dos meus pensamentos, o refrão         

da música Cath , da banda Death Cab For Cutie, começou a           

tocar do meu celular. 

— Oi, Helen. O que houve? — atendi. Helen nunca poderia           

ligar apenas para bater papo, os pais dela eram controladores          

demais. A mãe era dona de casa, do tipo que obedecia           

cegamente todas as ordens do marido. Já o pai era um monstro            

machista que tratava a esposa e a filha como lixo. Pelo que            

Helen me contava, ele era violento e insensível. Uma vez          

bateu na Helen com um cinto de couro porque ela havia           

conversado com uma vizinha na porta de casa. O que ele fazia            

era motivo pra revolta. 

— Éron! — ela estava apavorada, com a voz ofegante e           

chorosa: — Éron, você atendeu! 

— Helen, calma! 

— Não dá, Éron! Preciso de ajuda! 



— O que aconteceu? — eu estava para ficar desesperado          

também. Fosse o que fosse, parecia sério. 

— Não dá tempo de explicar, você tem que me buscar! 

— Helen, eu — 

— Éron, tenho… — ela engoliu seco. — Vou desligar! Por           

favor, passe aqui às cinco em ponto! Nem mais cedo nem           

mais tarde! Te amo! Por favor! 

Helen desligou com um último suspiro de choro antes de me           

explicar o que estava acontecendo. 

Olhei no celular e ainda eram duas e cinquenta. Se quisesse           

chegar em Dourado a tempo teria de sair imediatamente. O          

problema maior era que eu não poderia dirigir, por mais que           

soubesse. 

Corri para o quarto de Roberto e os quatro estavam          

deitados: casal gay na cama, casal  Brasileirinhas  no chão. 

— Acorda aí! — gritei, batendo palmas estrondosamente:        

— Preciso de alguém pra dirigir! 

— Cala a boca, maldito! — gemeu Aidée, jogando em mim           

a calça jeans largada. 

— Tá em condição de dirigir? — indaguei, ignorando a          

grosseria. 



—  Pareço  em condição de dirigir? 

— Esquece — vi a chave do carro em cima da mesinha de             

madeira. 

Voei e peguei-a com agressividade, correndo de volta para a          

sala, onde esbarrei em Lilian, que parecia o demônio de          

Atividade Paranormal , parada no meio do caminho com os         

cabelos desgrenhados e os olhos vazios. 

— Aonde você vai? — ela perguntou com a voz fraca,           

trêmula. 

— Lugar nenhum, espírito — menti. 

— Aonde você vai? — era Aline dessa vez, secando os           

cabelos com a toalha e vestida com as roupas que pegou na            

mala. Que banho rápido foi aquele? Isso  se  foi um banho. 

— Não dá tempo de explicar. 

— Por que tá com a chave na mão, Éron? Não pretende usar             

o carro alugado, né? 

— É muito importante! — justifiquei. 

— Então vou contigo. Tenho dezoito, sei dirigir e estou bem           

menos doida. 

— Não interessa, vem rápido! Temos que estar em Dourado          

às cinco em ponto! 



— Tá, só não enche. 

Pegamos o elevador e descemos para o estacionamento.        

Avistamos o Citröen   e partimos às três. 

— Éron — eu não sabia dizer se era paranoia minha, mas            

sentia que Aline ainda estava com voz de chapada —, veja se            

os documentos do carro estão no porta-luvas. 

— Estão — respondi, depois de verificar — Valeu por vir           

comigo. 

— E sem saber o motivo — ela citou, sem tirar os olhos da              

estrada. 

Contei a ela sobre a ligação, mas não entrei em detalhes           

sobre a vida de Helen, pois era uma coisa totalmente          

particular e que ela decidiu dividir apenas comigo. E Aline          

não parecia ouvir o que eu falava. 

O resto da viagem foi ziguezagueante e quieto, e às quatro e            

cinquenta e oito, estávamos estacionados na rua onde Helen         

morava. Eu não sabia o número da casa dela, então tive de            

esperá-la na rua. 

Não muito tempo depois, Helen saiu da casa 505 olhando          

para todos os lados, meio que me procurando. Pulei do carro e            

acenei com as mãos para ela. Quando me viu, veio correndo,           



balançando os compridos cabelos loiros por cima do corpo         

magro e branco coberto apenas por uma calça skinny,         

Havaianas   e uma camisa púrpura. 

— Que bom! Que bom! — ela exclamou, se jogando nos           

meus braços com força. — Temos que ir, rápido! 

Olhei no rosto dela quando nos soltamos e os olhos          

castanhos estavam tão vermelhos quanto o pequenino nariz,        

indicando que Helen havia chorado muito . Um sentimento        

forte de raiva e sede de justiça tomou meu corpo e minha            

mente. Só entenderia esse sentimento quem tivesse de        

conviver com a dor de alguém que ama sendo maltratado por           

pais doentes e idiotas, e não podendo fazer nada para salvá-la,           

tendo que suportar tudo num tipo de silêncio torturante,         

imaginando que ela devia se sentir muito, mas  muito  pior. 

— Vamos. Você está comigo agora — a acalmei. Entramos          

no carro pelas portas traseiras. Eu a segurava num abraço de           

consolo quando disse à Aline: — Nos leve até a M&D. De lá             

você pode voltar para o apartamento. 

— Você vai voltar comigo? — perguntou Aline, com o carro           

em movimento. 

— Assim que eu puder. 



Nos três minutos que levamos para chegar até a orla, Helen           

ficou calada, ofegante, com a cabeça sobre meu peito. 

A Pizzaria M&D era a maior da orla comercial da praia de            

Dourado, com toda a fachada de vidro esverdeado. Descemos         

do carro acelerados. Agradeci à Aline com um movimento de          

cabeça antes de entrarmos no gigantesco espaço de paredes         

vermelhas, temperatura agradável e mesas de madeira       

cobertas com toalhas verdes. Logo um atendente nos guiou até          

uma mesa mais ao fundo, com duas cadeiras onde nos          

sentamos. 

— Uma maracanã, por favor, de mussarela. Só isso — pedi,           

antes que o garçom me desse o menu. Ele confirmou,          

anotando alguma coisa num bloquinho, e nos deixou a sós.          

Dirigi meu olhar para Helen logo depois: — O que houve? 

— Não estou mais aguentando, Éron, não tô! — o rosto dela            

se mantinha vermelho e inchado por causa do choro. — Meus           

pais, cara… eles estão me matando aos poucos! Hoje cheguei          

mais tarde em casa após o colégio e minha mãe não parou de             

gritar no meu ouvido! Ainda disse que meu pai me daria uma            

surra! O que eu fiz pra merecer? Não existe motivo pra eles            

fazerem isso comigo! 



Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não estava no           

lugar da Helen, mas sentia a chama da vida se apagando por            

dentro dela. Eu a sentia morrer e me sentia um zero. 

— Como você saiu de casa naquela hora? 

— Minha mãe me deixou trancada para ir ao supermercado.          

Meu pai só vai chegar às sete, então aproveitei. 

— O que você pretende fazer agora? — perguntei,         

preocupado. 

— Estava pensando em ficar na sua casa por alguns dias. 

— Por mim tudo bem, mas é que — 

— Éron, eles nunca desconfiariam! — ela soltou, se         

explicando: — Eles não sabem que você existe! 

— Helen, isso é muito sério. Se seus pais descobrirem, irão           

atacar os meus, e acho que seu pai iria acabar totalmente           

contigo, ficaria mais irado ainda. Você deveria… ei, tá         

chorando? 

Levantei da minha cadeira e a abracei durante uma crise de           

choro silenciosa. Eu podia sentir as lágrimas penetrando e         

molhando o tecido da minha camisa. Podia sentir a respiração          

acelerada e o coração palpitando violentamente dentro do        

peito dela. A sentia segurar os soluços dolorosos e os gritos de            



desespero, e a admirava, pois achava surpreendente a maneira         

com que ela conseguia sobreviver a todo aquele inferno         

calada . 

— Você é minha melhor amiga, Helen — apertei-a contra          

meus braços. — Eu te amo demais. Você é a melhor pessoa            

que já conheci e a única a quem me apeguei com tanta            

vontade. Se eu disse o que disse agora é pro nosso bem. Não             

sei como é passar por isso sozinha, sem ninguém pra te           

escutar, mas tenho certeza de que não é fácil. Você só precisa            

aguentar mais um tempo. Precisa entrar no jogo deles, fingir          

que os obedece e, daqui a três anos, você vem morar comigo,            

pois já estaremos com dezoito. Só aguente mais um pouco.          

Estarei com você nas manhãs de segunda à sexta, excluindo          

feriados, te apoiando, te segurando e te amando.  Para sempre . 

Ficamos abraçados até a pizza chegar. Ela estava um pouco          

mais calma, mas os olhos molhados e inflamados exibiam as          

piores cicatrizes de Helen. Me sentei de frente para ela, peguei           

um dos quadradinhos da pizza cortada e enfiei na boca,          

buscando curar o amargo instalado em minha língua. Ela fez o           

mesmo e, após engolir, me disse a frase que afetaria toda a            

minha vida: 



— Pra sempre, juntos.  Pra sempre . 

Por um segundo achei que choraria, mas não, eu sorri. Sorri           

de completa felicidade, satisfação e gratidão a alguma coisa         

do destino por tê-la colocado em meu caminho. 

Helen Baptista era o nome da pessoa que mais amei. Mais           

do que à minha própria família. Mais do que a mim mesmo.            

Era reconfortante pensar que, uma hora, quando crescesse        

mais um pouco, os pais dela parariam de agir feito soldados           

do Bush e entenderiam que aquele saco de porrada de boxe           

tailandês era a  filha  deles. 

E minha irmã de alma e coração. 

Comemos a pizza num clima mais relaxado, com risadas         

sobre piadas sem nexo que eu contava. Acabamos        

concordando que ela deveria voltar para a “gaiola de         

espinhos” e pegamos um táxi na Avenida Marítima. 

Na porta da casa dela havia um carro da polícia estacionado.           

Helen me abraçou forte e desceu do táxi sem dizer uma           

palavra, indo na direção dos policiais, que conversavam com         

uma mulher muito parecida com Helen — a mãe dela. 

Quando vi a expressão da ira materna ao reparar em Helen,           

saí do carro e corri para defendê-la da mãe por impulso. 



— Quem é você? — a mãe perguntou com o olhar mais feio             

e sofrido do mundo, pegando Helen pelo braço sutilmente. 

— Amigo da Helen, Éron — respondi da mais simpática          

maneira que pude, sem esconder a revolta que sentia ao          

encarar a vadia velha. 

— Tá envolvido com o sumiço dela? — perguntou um dos           

policiais. 

— Não — disse Helen, tentando se impor. — Só saí pra            

respirar. 

Em Dourado as coisas aconteciam rápido demais. Até a         

polícia funcionava. 

— Você entra — disse a mãe dela, severamente. — Já me            

envergonhou demais por hoje. 

— Não discuta, Helen — pedi, quando percebi que ela iria           

retrucar. Esperava do fundo de minha alma que Helen ao          

menos se lembrasse de nossa conversa e tentasse se manter          

“dentro das regras”. Ela me mirou com olhos caídos e eu           

acenei com a cabeça, fazendo-a entrar em seguida. 

— Obrigada, senhores — a mãe dela agradeceu com um          

sorriso amarelo, esticando as olheiras escuras. — E você,         

pode ir embora. 



— Eu só gostaria de — 

— Ouviu a moça? — indagou o policial. — Vá embora. 

Arrastando meus pesados punhos cerrados com toda a raiva         

que contive, concordei com os olhos de forma feia e voltei           

para o táxi, preferindo evitar discussão. 

Antes que eu engolisse o sapo completamente, me vi no          

caminho de casa ao som de Still Around da dupla 3OH!3, que            

preencheu todo o espaço vazio da noite solitária e conturbada. 

A volta para Niterói seria adiada. 

A volta para casa, estranha. 

— Ué? — minha mãe me recebeu na porta balançando os           

cachos negros sobre os ombros cobertos apenas pelo        

vestidinho de dormir. — Não ia pra casa de um amigo seu? 

— Eu fui — afirmei, caminhando pro meu quarto. Ela me           

acompanhou. — Tive que voltar pra resolver o problema de          

outra amiga. 

— Que bom que chegou cedo, porque eu ia preparar o jantar            

apenas para mim e pro seu pai. 

— Tranquilo, já comi na rua — respondi sentando na cama           

e jogando meu par de All Star pretos no chão. 

— Comeu pizza? 



— Arrã — tirei a camisa pólo verde que estava por cima da             

camiseta branca. 

— Só podia… — sussurrou ela carinhosamente, se        

apoiando no portal. — Vai dormir, então? 

— Vou escovar os dentes antes. Tomo um banho amanhã. 

Me levantei da cama e dei um beijo no rosto de minha mãe.             

Eu não tinha esse costume, mas senti a necessidade de fazê-lo.           

Costumava reclamar bastante da falta que ela fazia e, às vezes,           

a culpava por problemas da minha vida. Reclamava de barriga          

cheia, pois ela era melhor do que muitas mães por aí. 

— Eu te amo, tá? — falei. 

Ela, meio sem entender, replicou: 

— Pra sempre, querido.  Pra sempre . CAPÍTULO 1 

Piloto 

 

E lá estava eu: num apartamento em Niterói com mais sete           

adolescentes contemplando duas meninas seminuas se      

beijarem descontroladamente na boca enquanto três garotos       

totalmente cheirados gritavam e urravam de prazer feito cães         

atrás de cadelas no cio. 

Jogávamos Verdade ou Consequência com uma garrafa de        



Campari que fizemos questão de esvaziar em pouquíssimos        

minutos. 

Eu era o garotinho de cabelos ondulados e dourados, e de           

pele branca e olhos verdes que se tornavam azuis na presença           

da luz solar. Eu era o que chamavam de “galã de  Malhação ”. 

E pensar que há alguns dias, uma semana para ser exato, eu            

era apenas um filhinho de mamãe comum do primeiro ano do           

ensino médio. 

As pessoas mudam, não é o que dizem? 

— Lílian pra Éron! — alguém muito doidão gritou após          

outro alguém chapado girar a garrafa. Não prestei atenção em          

quem tinha feito isso ou aquilo pois ainda estava maravilhado          

com o primeiro beijo lésbico que havia presenciado em meus          

simples quinze anos de existência na Terra. 

Ah, e  eu  sou Éron. 

— Verdade ou consequência, Éron? — perguntou Lílian, a         

mascote do grupo. Ela poderia ser uma menininha boba e          

frequentadora puritana da Igreja Universal do Reino de Deus,         

com o corpo pouco desenvolvido e os negros olhos de          

santinha, se não fosse a alma perturbadoramente suja pra uma          

criança. 



Agora, verdade ou consequência? 

Se fosse em qualquer outro momento da minha vida, nem          

estaria jogando tal perversão. Porém, naquele apartamento,       

naquela hora, o que mais queria era ver o circo pegar fogo —             

mesmo que eu saísse queimado. Era o preço a pagar por           

diversão submergida em luxúria. 

— Consequência — respondi, rezando para que Lílian me         

fizesse beijar Aline ou Aidée, as garotas que estavam com os           

lábios colados há pouco. 

Lílian espremeu os sacros e minúsculos olhos e pensou com          

dificuldade. Risadinhas chapadas ecoavam pelo enorme      

quarto em que estávamos, todos sentados na king size de          

lençóis brancos de seda, já respingados de vermelho campari.         

As paredes claras e os móveis brancos montavam um espaço          

contemporâneo, lugar perfeito para moderninhos em busca de        

sacanagem. 

— Quero que você beije o Jason! — Lílian gritou, animada           

e bêbada, batendo palmas e rindo como uma foca. 

— Não vou fazer isso! — exclamei. O sorriso em meu rosto            

deu lugar pra uma expressão de raiva que recheou com sangue           

minhas pálidas bochechas. Sim, eu queria colocar fogo no         



circo e me queimar seria legal, mas me queimar e sair torrado            

eram coisas absurdamente diferentes. 

— Eu topo se ele topar — disse Jason. Você poderia se            

enganar com ele também: carinha de bebê levemente        

bronzeada, corpo esbelto, cabelos loiros no melhor estilo        

garoto de praia e olhos de mel. Pinta de surfistinha rico e            

comportado mas, de todos, parecia o mais safado, dos que          

topariam tudo   por prazer. 

— Já disse que não — repeti, irritado. Beijar um cara? Fora            

de cogitação! Impossível aceitar dois rostos quadrados se        

encaixando num beijo! Quem diria duas línguas! Eu era contra          

todo tipo de relacionamento onde dois homens precisavam        

trocar intimidades para manter a harmonia. Além de nojento,         

era repugnante. E pleonasmo seria pouco pra expressar o         

embrulho no meu estômago, por isso tive que reforçar: —          

Nem tentem me obrigar. 

— Se beijei a Aline, que mal vai ter você beijar o Jason? —              

perguntou Aidée, possuidora de um corpo no estilo modelo         

européia: alta, de loiros e compridos cabelos, branca, sem         

peito ou bunda, mas com uma barriga tão reta e corpo tão            

magro que qualquer mulher comeria a própria placenta pra         



ficar igual. Ela estava apenas de calcinha e sutiã pretos que           

nem tinham o que tapar, mas não deixavam de completar a           

“beleza internacional”. 

— Problema seu se você beijou a Aline! Não vou beijar o            

Jason, pode mudando a consequência! 

As meninas suspiraram enquanto Roberto e Jones dividiam        

um cigarro de maconha. 

— Ok. Então… beija o peito da Aidée — Lílian disse, se            

esforçando na tentativa de parecer descolada. Ótimo pra mim. 

— Que peito? Ela nem tem isso — brincou Aline, pra risada            

de todos os presentes. 

— Vaca! — lançou Aidée, rindo e tomando goles de Grey           

Goose direto da garrafa. 

— Anda, beija — pediu Lílian, dando a parecer que gostaria           

de estar no meu lugar. 

Aidée abaixou o sutiã no lado esquerdo, expondo o seio do           

tamanho de um limão. Me aproximei devagar, apoiando meus         

lábios lentamente sobre o seio enquanto os outros riam,         

uivavam e comemoravam. Para mim, era uma conquista. Para         

os outros — excluindo Lílian, é claro — aquilo era rotineiro           

nas festinhas em apartamentos grandes, vazios e caros. 



Vida chata. 

— Aêêê! — comemorou Aline, rindo feito mongolóide        

depois de dar um tapa no cigarro dos rapazes. O cheiro de            

maconha era horroroso e quase insuportável, mas Aline dava         

para engolir: o cabelo azulado em corte chanel contrastava         

com a pele cinzenta. Também estava de calcinha e sutiã, só           

que brancos e com estampas de animais coloridos. 

— Roda, Éron! — gritou Roberto, o garoto mais malhado          

de todos nós. Não que ele fosse um monstro, mas era o mais             

moldado entre os garotos do grupo. Era também o dono do           

apartamento e o demônio em meu ombro responsável por         

minha presença naquele antro. 

Roberto mantinha músculos distribuídos no corpo      

comprido, cuidava dos cabelos muito curtos e pretos        

achatados sobre a face quadrada — onde as únicas partes          

cintilantes eram os olhos marrons — e era do terceiro ano no            

mesmo colégio que eu, Lílian e Aline: a escola Bertha Lutz. 

Ele era de longe o cara de mais sucesso no colégio, objeto            

de desejo da maioria das meninas, ícone de “comedor” para os           

meninos, e figurão, dono das melhores festas de convites         

exclusivos. 



Desde que ele e Aline puxaram assunto comigo, não me          

deixaram de fora das reuniões, com ele alegando a         

necessidade de me ensinar a arte de ser cobiçado pelas          

pessoas para que a passagem dele na escola se tornasse          

imortal, montando um legado. 

De merda, né? 

— Luisa para Aidée — anunciei depois de rodar. Luisa era           

irmã de Jones e os dois tinham traços como pele e cabelo            

muito parecidos. Luisa era mediana, bronzeada, com longos        

cabelos pretos de brilho perolado (muito lisos e uniformes que          

escorriam até a cintura), tinha lábios finos e rosados, e olhos           

meigos e gentis. 

Meigos? Gentis? Só fachada mesmo. 

— Até que enfim essa porra caiu pra mim! — ela reclamou,            

soltando um par de perdigotos em cima da garrafa, e          

perguntou: — Verdade ou consequência? 

— Consequênciaaa! — gritou Aidée, jogando as mãos para         

o alto feito uma boneca de pano. Coçou a virilha logo depois.            

Ela se depilava, era fato. 

— Quero que você pegue no pau do Jones. 

— Ui — Aidée exclamou: — Com prazer! 



Jones, o irmão de Luisa, possuía o mesmo tom de pele e cor             

de cabelo que os da irmã. A diferença estava no corpo,           

obviamente por ser um garoto. 

Ele sorriu com dentes branquíssimos e cheios de tesão. 

Aidée, no ápice de atuação da bêbada sexy, se aproximou e           

capturou o pênis do rapaz por dentro da calça com a mão            

inteira e toda vontade de que pôde reunir. 

— Ai, gente, chega de jogar essa droga — Luisa reclamou:           

— Quero cheirar. 

— Eu também — concordou Aline. — Quer experimentar,         

Lílian? 

— Ah… pode ser, eu acho — assentiu Lílian, tímida. 

— Não quer,  Hércules ? — Luisa olhou para mim. 

— Não. E meu nome é  Éron . 

— Caretão, você. Vamos, tô louca já. 

As três meninas saíram do quarto fedido a alguma mistura          

horrenda de fumaça de cigarro mentolado, maconha, Campari        

e champagne. 

Roberto e Jason estavam deitados na cama de olhos e bocas           

abertos, contemplando alguma coisa invisível se mover no        

teto. 



Jones e Aidée, após e pegação genital, estavam se pegando          

total com um daqueles beijos de sucção — que se não tomar            

cuidado pode estourar uma espinha do rosto por causa da          

pressão. 

Eu observava tudo com a incômoda sensação de estar no          

lugar errado, percebendo alvorecer o sentimento de culpa por         

ter “traído” a menina que amava — minha única namorada:          

Mirla. 

“Tudo bem” , alguém diria, “beijar o peito de uma garota          

que você conheceu há dez minutos nem é tanta traição          

assim…” 

Mas é claro que o que fiz foi um ato de traição. E se ela               

tivesse beijado o peito de um cara? Ou, e por que não, de uma              

garota? Eu não me sentiria traído? 

Essa “festa” deveria ter sido a reunião de organização de          

outra festa que ia parar o colégio: a Verão Explosivo . Tudo           

bem que o nome não era lá dos super originais, só que estar no              

comitê de organização valia mais do que qualquer outra         

atitude que poderia ser feita no colégio pra conseguir respeito          

rapidamente. 

Foi por esse tal respeito que Roberto e Aline se          



aproximaram de mim: eu chamava a atenção, mesmo sem         

querer. Disseram que eu tinha futuro, que tinha brilho, que          

merecia estar com eles. 

Ainda me pergunto o motivo que me levou a andar com           

pessoas tão diferentes do que eu costumava ser. 

O medo, possivelmente, de voltar a ser o alvo das gozações           

do primário, de ser chamado de nomes feios por ser mais           

aplicado nos estudos ou por querer ser um orgulho pros meus           

pais, pela solidão com meus videogames, e pela aparente         

inveja dos rapazes por eu ter sido o ideal de príncipe para            

muitas meninas da escola. 

Eu não queria ser uma vítima. 

Eu tinha o direito de ganhar. 

Me levantei da cama devagar para que não sentissem meu          

afastamento e saí do quarto para o comprido corredor com          

mais três portas de madeira. 

Uma dessas portas foi onde entrei, do outro lado da parede:           

apenas um dos três quartos de hóspedes do apartamento de          

Roberto. 

As paredes amarelas decoradas com pinturas abstratas, cama        

e rack brancos, e um computador preto, deveriam dar         



sensação de aconchego, mas eu não estava confortável ali. 

Eu não estava confortável por estar comigo. 

Só que pensar em nunca mais ser o CDF, outra vítima da            

pressão psicológica de adolescentes sem afirmativa de       

personalidade, e sim um dos modelos de estilo e         

comportamento entre garotos e garotas de caráter fraco, me         

forçava a continuar naquele ambiente com aquelas pessoas. 

Acabei me vendendo para Roberto e Aline no quarto dia de           

aula sem me dar o luxo de considerá-los amigos. 

A única pessoa que realmente pude chamar de amigo no          

colégio foi uma menina especial e singular — a garota que se            

tornou minha melhor amiga logo na primeira semana: Helen         

Baptista. 

Ela foi a primeira pessoa a falar comigo, pedindo         

emprestados meus fones de ouvido na aula de biologia.         

Situação de vida ou morte: quem aguenta biologia no primeiro          

ano? Ou na vida? E daí nos vimos discutindo para saber se            

Franz Ferdinand era melhor que Cobra Starship, banda que ela          

adorava. 

A cada dia ficávamos mais unidos; até o terceiro, quando          

comecei a andar com Roberto e Aline. Helen se tornou          



agressiva e se mostrava distante. Às vezes, quando eu ia para           

o Bob’s com os dois — point de encontro dos “mais mais” de             

frente para o colégio — e chamava Helen, ela ficava uma fera,            

dizendo que preferia morrer a andar com eles. 

Eu não cansava de dizer que andar com os dois nem era tão             

ruim e que nossa amizade, por mais recente que fosse, não           

seria abalada — que eu não a deixaria por nenhum deles.           

Nunca .  

Mais segura de minhas palavras, prometeu na sexta, no         

mesmo dia em que fui parar em Niterói, que na segunda           

estaria melhor. 

Já minha história com Mirla foi menos complicada: nos         

conhecemos na quarta e ela acabou me beijando. Eu nunca          

tinha dado em cima de ninguém porque tinha medo de passar           

vergonha. No colégio, depois de ver do que eu seria capaz,           

resolvi arriscar e mostrei que estava super a fim. 

Ela era do segundo ano, mega excêntrica, meio louca,         

amarrada a uma pequena má fama de piranha para os poucos           

que a conheciam por nome — o que não me intimidou.           

Porventura, essa fama me encorajou a pedi-la em namoro na          

quinta. Achei que a amava. O primeiro amor é bem por aí, né?  



Nosso beijo rolou num píer da praia de Dourado: eu,          

totalmente tímido e travado, e ela aproximando a boca coberta          

de gloss com cheiro e gosto de chocolate, com o cintilar dos            

negros cabelos à luz do pôr do sol, os olhos caramelados se            

fechando… 

Foi maravilhoso e, na época,  inacreditável . 

Voltando à realidade, me sentei na ponta da cama de solteiro           

e contemplei o vazio da parede. Era sexta-feira e eu precisava           

sobreviver — ou fazer com que os outros não morressem de           

overdose — até o final de sábado, quando voltaríamos para          

casa, em Dourado. 

Ah, sim,  Dourado ? 

Cidade próxima à cidade do Rio de Janeiro em que, olhando           

das casas das colinas, o pôr do sol deixava tudo dourado —            

daí o nome do lugar. 

A praia era conhecida pelo luxo, com apenas dois         

quilômetros de mar calmo, cercada por colinas repletas de         

lotes e condomínios residenciais milionários. Era uma cidade        

pequena, mas extremamente linda. 

Tínhamos supermercados, lojas de roupas, delegacia,      

escolas e principalmente um shopping chamado Solar, lugar        



de encontro de todas as maiores lojas e lanchonetes do mundo. 

Dourado poderia ser o paraíso se não fossem as escolas, os           

casais gays gringos e os velhos ricos em fase terminal que           

escolhiam a linda cidade como escada para o céu. 

Ou para o Inferno. Tinha de tudo. 

O essencial e mais importante era tentar me divertir um          

pouco no meio de tanta gente drogada. Tinha que exorcizar o           

CDF do meu corpo de uma vez. Um novo Éron precisava           

nascer. Caretão, mas tinha que nascer. 

Me levantei da cama num pulo e voei para a sala. Música é             

essencial para quem quer animar uma festa e 30 Seconds to           

Mars tocando baixinho não estava ajudando. Busquei a        

música Electric Feel , tocada pela louca dupla MGMT, e         

aumentei o volume no hiper aparelho de som. 

Voltei pro quarto onde jogamos e segurei um soluço de          

choque: rolando na cama com beijos eróticos e barulhentos,         

Roberto e Jason trocavam caricias picantes. Os dois estavam         

sem camisa e muito —  muito mesmo  — excitados. 

No chão, Jones, também sem camisa, agarrava a bunda nua,          

branca e magrela de Aidée, sem sutiã. 

Mas o incômodo eram os gays. 



Eu poderia tirar a mão da boca e vomitar o Campari que            

ingeri em cima do casal de veados, mas naquele dia aprendi           

uma coisinha extra: saquei meu celular do bolso como um          

pistoleiro e iniciei uma gravação. 

Não, não era qualquer gravação. Aquilo poderia não ser útil          

nos meus rompantes de solidão, mas eu tinha que possuir          

alguma garantia caso alguém ali tentasse me trair no futuro.  

Após quatro longos e enjoativos minutos de pegação        

ilimitada, Roberto se rendeu na cama, ofegante, parecendo        

dormir. Antes que Jason pudesse me perceber com os olhos          

embaçados de bagulho, voltei pra sala tentando não rir de          

nervosismo. 

O que eu estava fazendo ali? 

— O que houve? — perguntou Aline, de sutiã e saia curta            

cor-de-rosa. Grande avanço. 

— Parece que aconteceu alguma coisa? — devolvi, tentando         

fazer meu estranho sorriso sumir, calando o misto de triunfo e           

nojo que forçava meus lábios a se arreganharem. 

— Você tá… — ela engoliu um arroto: — todo risonho —            

Aline estava parada, mas o corpo queria cambalear. 

— Sabe quando você se sente invencível? 



— Sei sim. Fico assim quando cheiro — ela sorriu. —           

Merda, sou uma drogada. Vou pro banho. 

Ela foi até a mala rosa ao lado do sofá da enorme sala             

verde-abacate com uma TV de plasma de quarenta e duas          

polegadas apoiada num rack repleto de DVDs de filmes         

antigos. 

Ao lado da imensa porta de vidro que dava para a varanda            

do apartamento estava o aparelho de som para mil CDs, com           

duas entradas USB e conexão via Bluetooth. O lugar parecia          

ainda mais opulente com o tapete de pêlos sintéticos verdes e           

altos no chão branco, entre a TV e o sofá. 

Aline se inclinou, empinando a pequenina      

bunda-de-minissaia-rosa, e pegou uma toalha salmão, uma       

regata verde decotada, e um short branco que mais lembrava          

uma cueca boxer. 

— Vai usar o banheiro? — ela quase caiu quando me           

perguntou isso. 

— Não, pode ir. Qualquer coisa o pessoal vai na suíte. 

— Ok. Não quer tomar banho comigo? — as bebidas e as            

drogas ajudaram a certificar que Aline estava na minha. 

— Você é uma drogada, cai fora — brinquei, segurando o           



riso. 

— Tem razão. Vou pro banho — ela pareceu não ter           

entendido. 

Assisti a magreza da Aline balançar até o banheiro no final           

do corredor, antes da cozinha. Eu ainda estava digerindo o que           

tinha acontecido no quarto e minha própria reação. 

Será que sempre fui assim mas nunca tive a oportunidade de           

mostrar? Será que por ser tímido e intimidado pelos outros          

“guardei” meu pior lado no fundo do peito? Eu não conseguia           

saber, mas tinha certeza de que essa parte de mim se divertia e             

estava doida para que Roberto pisasse na bola, para que          

houvesse motivo pra me fazer de vítima e derrubá-lo, catando          

a vaga de dono do colégio. 

“Quer conhecer um homem? Dê poder a ele”. Quer que          

reconheçam um perdedor? Publique um vídeo dele no estilo         

Brokeback Mountain , com um beijo gay nojento e sem camisa          

numa cama coberta de seda. 

De repente, me despertando dos meus pensamentos, o refrão         

da música Cath , da banda Death Cab For Cutie, começou a           

tocar do meu celular. 

— Oi, Helen. O que houve? — atendi. Helen nunca poderia           



ligar apenas para bater papo, os pais dela eram controladores          

demais. A mãe era dona de casa, do tipo que obedecia           

cegamente todas as ordens do marido. Já o pai era um monstro            

machista que tratava a esposa e a filha como lixo. Pelo que            

Helen me contava, ele era violento e insensível. Uma vez          

bateu na Helen com um cinto de couro porque ela havia           

conversado com uma vizinha na porta de casa. O que ele fazia            

era motivo pra revolta. 

— Éron! — ela estava apavorada, com a voz ofegante e           

chorosa: — Éron, você atendeu! 

— Helen, calma! 

— Não dá, Éron! Preciso de ajuda! 

— O que aconteceu? — eu estava para ficar desesperado          

também. Fosse o que fosse, parecia sério. 

— Não dá tempo de explicar, você tem que me buscar! 

— Helen, eu — 

— Éron, tenho… — ela engoliu seco. — Vou desligar! Por           

favor, passe aqui às cinco em ponto! Nem mais cedo nem           

mais tarde! Te amo! Por favor! 

Helen desligou com um último suspiro de choro antes de me           

explicar o que estava acontecendo. 



Olhei no celular e ainda eram duas e cinquenta. Se quisesse           

chegar em Dourado a tempo teria de sair imediatamente. O          

problema maior era que eu não poderia dirigir, por mais que           

soubesse. 

Corri para o quarto de Roberto e os quatro estavam          

deitados: casal gay na cama, casal  Brasileirinhas  no chão. 

— Acorda aí! — gritei, batendo palmas estrondosamente:        

— Preciso de alguém pra dirigir! 

— Cala a boca, maldito! — gemeu Aidée, jogando em mim           

a calça jeans largada. 

— Tá em condição de dirigir? — indaguei, ignorando a          

grosseria. 

—  Pareço  em condição de dirigir? 

— Esquece — vi a chave do carro em cima da mesinha de             

madeira. 

Voei e peguei-a com agressividade, correndo de volta para a          

sala, onde esbarrei em Lilian, que parecia o demônio de          

Atividade Paranormal , parada no meio do caminho com os         

cabelos desgrenhados e os olhos vazios. 

— Aonde você vai? — ela perguntou com a voz fraca,           

trêmula. 



— Lugar nenhum, espírito — menti. 

— Aonde você vai? — era Aline dessa vez, secando os           

cabelos com a toalha e vestida com as roupas que pegou na            

mala. Que banho rápido foi aquele? Isso  se  foi um banho. 

— Não dá tempo de explicar. 

— Por que tá com a chave na mão, Éron? Não pretende usar             

o carro alugado, né? 

— É muito importante! — justifiquei. 

— Então vou contigo. Tenho dezoito, sei dirigir e estou bem           

menos doida. 

— Não interessa, vem rápido! Temos que estar em Dourado          

às cinco em ponto! 

— Tá, só não enche. 

Pegamos o elevador e descemos para o estacionamento.        

Avistamos o Citröen   e partimos às três. 

— Éron — eu não sabia dizer se era paranoia minha, mas            

sentia que Aline ainda estava com voz de chapada —, veja se            

os documentos do carro estão no porta-luvas. 

— Estão — respondi, depois de verificar — Valeu por vir           

comigo. 

— E sem saber o motivo — ela citou, sem tirar os olhos da              



estrada. 

Contei a ela sobre a ligação, mas não entrei em detalhes           

sobre a vida de Helen, pois era uma coisa totalmente          

particular e que ela decidiu dividir apenas comigo. E Aline          

não parecia ouvir o que eu falava. 

O resto da viagem foi ziguezagueante e quieto, e às quatro e            

cinquenta e oito, estávamos estacionados na rua onde Helen         

morava. Eu não sabia o número da casa dela, então tive de            

esperá-la na rua. 

Não muito tempo depois, Helen saiu da casa 505 olhando          

para todos os lados, meio que me procurando. Pulei do carro e            

acenei com as mãos para ela. Quando me viu, veio correndo,           

balançando os compridos cabelos loiros por cima do corpo         

magro e branco coberto apenas por uma calça skinny,         

Havaianas   e uma camisa púrpura. 

— Que bom! Que bom! — ela exclamou, se jogando nos           

meus braços com força. — Temos que ir, rápido! 

Olhei no rosto dela quando nos soltamos e os olhos          

castanhos estavam tão vermelhos quanto o pequenino nariz,        

indicando que Helen havia chorado muito . Um sentimento        

forte de raiva e sede de justiça tomou meu corpo e minha            



mente. Só entenderia esse sentimento quem tivesse de        

conviver com a dor de alguém que ama sendo maltratado por           

pais doentes e idiotas, e não podendo fazer nada para salvá-la,           

tendo que suportar tudo num tipo de silêncio torturante,         

imaginando que ela devia se sentir muito, mas  muito  pior. 

— Vamos. Você está comigo agora — a acalmei. Entramos          

no carro pelas portas traseiras. Eu a segurava num abraço de           

consolo quando disse à Aline: — Nos leve até a M&D. De lá             

você pode voltar para o apartamento. 

— Você vai voltar comigo? — perguntou Aline, com o carro           

em movimento. 

— Assim que eu puder. 

Nos três minutos que levamos para chegar até a orla, Helen           

ficou calada, ofegante, com a cabeça sobre meu peito. 

A Pizzaria M&D era a maior da orla comercial da praia de            

Dourado, com toda a fachada de vidro esverdeado. Descemos         

do carro acelerados. Agradeci à Aline com um movimento de          

cabeça antes de entrarmos no gigantesco espaço de paredes         

vermelhas, temperatura agradável e mesas de madeira       

cobertas com toalhas verdes. Logo um atendente nos guiou até          

uma mesa mais ao fundo, com duas cadeiras onde nos          



sentamos. 

— Uma maracanã, por favor, de mussarela. Só isso — pedi,           

antes que o garçom me desse o menu. Ele confirmou,          

anotando alguma coisa num bloquinho, e nos deixou a sós.          

Dirigi meu olhar para Helen logo depois: — O que houve? 

— Não estou mais aguentando, Éron, não tô! — o rosto dela            

se mantinha vermelho e inchado por causa do choro. — Meus           

pais, cara… eles estão me matando aos poucos! Hoje cheguei          

mais tarde em casa após o colégio e minha mãe não parou de             

gritar no meu ouvido! Ainda disse que meu pai me daria uma            

surra! O que eu fiz pra merecer? Não existe motivo pra eles            

fazerem isso comigo! 

Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu não estava no           

lugar da Helen, mas sentia a chama da vida se apagando por            

dentro dela. Eu a sentia morrer e me sentia um zero. 

— Como você saiu de casa naquela hora? 

— Minha mãe me deixou trancada para ir ao supermercado.          

Meu pai só vai chegar às sete, então aproveitei. 

— O que você pretende fazer agora? — perguntei,         

preocupado. 

— Estava pensando em ficar na sua casa por alguns dias. 



— Por mim tudo bem, mas é que — 

— Éron, eles nunca desconfiariam! — ela soltou, se         

explicando: — Eles não sabem que você existe! 

— Helen, isso é muito sério. Se seus pais descobrirem, irão           

atacar os meus, e acho que seu pai iria acabar totalmente           

contigo, ficaria mais irado ainda. Você deveria… ei, tá         

chorando? 

Levantei da minha cadeira e a abracei durante uma crise de           

choro silenciosa. Eu podia sentir as lágrimas penetrando e         

molhando o tecido da minha camisa. Podia sentir a respiração          

acelerada e o coração palpitando violentamente dentro do        

peito dela. A sentia segurar os soluços dolorosos e os gritos de            

desespero, e a admirava, pois achava surpreendente a maneira         

com que ela conseguia sobreviver a todo aquele inferno         

calada . 

— Você é minha melhor amiga, Helen — apertei-a contra          

meus braços. — Eu te amo demais. Você é a melhor pessoa            

que já conheci e a única a quem me apeguei com tanta            

vontade. Se eu disse o que disse agora é pro nosso bem. Não             

sei como é passar por isso sozinha, sem ninguém pra te           

escutar, mas tenho certeza de que não é fácil. Você só precisa            



aguentar mais um tempo. Precisa entrar no jogo deles, fingir          

que os obedece e, daqui a três anos, você vem morar comigo,            

pois já estaremos com dezoito. Só aguente mais um pouco.          

Estarei com você nas manhãs de segunda à sexta, excluindo          

feriados, te apoiando, te segurando e te amando.  Para sempre . 

Ficamos abraçados até a pizza chegar. Ela estava um pouco          

mais calma, mas os olhos molhados e inflamados exibiam as          

piores cicatrizes de Helen. Me sentei de frente para ela, peguei           

um dos quadradinhos da pizza cortada e enfiei na boca,          

buscando curar o amargo instalado em minha língua. Ela fez o           

mesmo e, após engolir, me disse a frase que afetaria toda a            

minha vida: 

— Pra sempre, juntos.  Pra sempre . 

Por um segundo achei que choraria, mas não, eu sorri. Sorri           

de completa felicidade, satisfação e gratidão a alguma coisa         

do destino por tê-la colocado em meu caminho. 

Helen Baptista era o nome da pessoa que mais amei. Mais           

do que à minha própria família. Mais do que a mim mesmo.            

Era reconfortante pensar que, uma hora, quando crescesse        

mais um pouco, os pais dela parariam de agir feito soldados           

do Bush e entenderiam que aquele saco de porrada de boxe           



tailandês era a  filha  deles. 

E minha irmã de alma e coração. 

Comemos a pizza num clima mais relaxado, com risadas         

sobre piadas sem nexo que eu contava. Acabamos        

concordando que ela deveria voltar para a “gaiola de         

espinhos” e pegamos um táxi na Avenida Marítima. 

Na porta da casa dela havia um carro da polícia estacionado.           

Helen me abraçou forte e desceu do táxi sem dizer uma           

palavra, indo na direção dos policiais, que conversavam com         

uma mulher muito parecida com Helen — a mãe dela. 

Quando vi a expressão da ira materna ao reparar em Helen,           

saí do carro e corri para defendê-la da mãe por impulso. 

— Quem é você? — a mãe perguntou com o olhar mais feio             

e sofrido do mundo, pegando Helen pelo braço sutilmente. 

— Amigo da Helen, Éron — respondi da mais simpática          

maneira que pude, sem esconder a revolta que sentia ao          

encarar a vadia velha. 

— Tá envolvido com o sumiço dela? — perguntou um dos           

policiais. 

— Não — disse Helen, tentando se impor. — Só saí pra            

respirar. 



Em Dourado as coisas aconteciam rápido demais. Até a         

polícia funcionava. 

— Você entra — disse a mãe dela, severamente. — Já me            

envergonhou demais por hoje. 

— Não discuta, Helen — pedi, quando percebi que ela iria           

retrucar. Esperava do fundo de minha alma que Helen ao          

menos se lembrasse de nossa conversa e tentasse se manter          

“dentro das regras”. Ela me mirou com olhos caídos e eu           

acenei com a cabeça, fazendo-a entrar em seguida. 

— Obrigada, senhores — a mãe dela agradeceu com um          

sorriso amarelo, esticando as olheiras escuras. — E você,         

pode ir embora. 

— Eu só gostaria de — 

— Ouviu a moça? — indagou o policial. — Vá embora. 

Arrastando meus pesados punhos cerrados com toda a raiva         

que contive, concordei com os olhos de forma feia e voltei           

para o táxi, preferindo evitar discussão. 

Antes que eu engolisse o sapo completamente, me vi no          

caminho de casa ao som de Still Around da dupla 3OH!3, que            

preencheu todo o espaço vazio da noite solitária e conturbada. 

A volta para Niterói seria adiada. 



A volta para casa, estranha. 

— Ué? — minha mãe me recebeu na porta balançando os           

cachos negros sobre os ombros cobertos apenas pelo        

vestidinho de dormir. — Não ia pra casa de um amigo seu? 

— Eu fui — afirmei, caminhando pro meu quarto. Ela me           

acompanhou. — Tive que voltar pra resolver o problema de          

outra amiga. 

— Que bom que chegou cedo, porque eu ia preparar o jantar            

apenas para mim e pro seu pai. 

— Tranquilo, já comi na rua — respondi sentando na cama           

e jogando meu par de All Star pretos no chão. 

— Comeu pizza? 

— Arrã — tirei a camisa pólo verde que estava por cima da             

camiseta branca. 

— Só podia… — sussurrou ela carinhosamente, se        

apoiando no portal. — Vai dormir, então? 

— Vou escovar os dentes antes. Tomo um banho amanhã. 

Me levantei da cama e dei um beijo no rosto de minha mãe.             

Eu não tinha esse costume, mas senti a necessidade de fazê-lo.           

Costumava reclamar bastante da falta que ela fazia e, às vezes,           

a culpava por problemas da minha vida. Reclamava de barriga          



cheia, pois ela era melhor do que muitas mães por aí. 

— Eu te amo, tá? — falei. 

Ela, meio sem entender, replicou: 

— Pra sempre, querido.  Pra sempre . 

 

VOCÊ CHEGOU AO FINAL DA AMOSTRA :( 

LEIA AQUI O LIVRO TODO  :D 
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