
   



CAPÍTULO 1 
 
 

Se o povo da Terra compreendesse que a inexistência é          

melhor do que meio-viver, tentaria suicídio junto comigo. 

Uma meio-esposa, de um meio-marido, com meio-salário e        

um filho pela metade. Não “meio-filho”, apenas um filho pela          

metade. Não-vivo, não-morto, nem morto, nem vivo, toda        

sexta no bar mais próximo, só parando de cair aos domingos           

porque segunda tem aula de Relações Internacionais —        

faculdade que não escolheu porque o karma deveria se chamar          

Karmen, de tão vadia. 

De sábado ao primeiro dia da semana, meu namorado         

perfeito me buscava menos preocupado do que deveria, calado         

o suficiente para sufocar um cristão ansioso pela hóstia. No          

caso, o cristão da analogia sou eu. O sufocado. 

O filho pela metade. 

O Eduardo. 

Ele não me amava o suficiente para dar a mínima. Mesmo           

assim, era meu namorado. Quem não seria? Eu era um bom           

negócio, olha só: 

Cap Nike por R$ 129,90. 



Camisa Daslu GG cinza (não correspondente ao meu        

tamanho M) por R$ 290,00. 

Skinny jeans da Renner por R$ 70,00 (não que me          

orgulhasse disso). 

Tênis Nike Dunk preto e bege por R$ 399,90. 

Um monte de desconhecidos amigos numa mesa de bar: não          

tinha preço. 

Em média, minha personalidade custava R$ 889,80. Ou 12         

vezes sem juros de R$ 74,15 — não que garotos como nós,            

nesse mesmo bar careiro, precisássemos parcelar alguma       

coisa. 

Viu? Eu era o produto antirrebelde de uma rebeldia que só           

entendi de maneira subjetiva por me odiar por dentro.         

Gayzinho “cara de hétero”, raro de esbarrar, lindo de morrer,          

bem-vestido até vomitando os bofes (sem piadas com “bofes”)         

nas calçadas de fim de sábado, e extremamente educado para          

orgulhar o meio-pai de uma empresa meio-que-decadente. 

A razão pela qual meu namorado me namorava de volta era           

a mesma que a minha ao namorá-lo: fui ensinado que se tinha            

de ser gay, que fosse com um gay que parecesse homem. 

Hoje percebo que o único instante em que deixei de ser           



homem foi quando acovardei e escondi de meu pai quem eu           

realmente era. Não uma bailarina, dona de uma caminhonete         

rosa buscando trocar de sexo na Malásia ou em qualquer país           

do tipo. 

Eu era sensível. E questionador. E queria saber por que          

minha vida estava do jeito que estava. E por que não tinha            

coragem pra dizer que Relações Internacionais não era o curso          

pra mim, que Literatura era uma possibilidade viável.  

Só deixei de ser homem quando meu pai me ensinou que ser            

homem é se castrar pela vontade do mais forte. 

E, mesmo assim, eu jamais poderia culpá-lo de nada.  



CAPÍTULO 2 

 
Conseguir emprego em cidades pequenas contando uma       

pequena história triste da cidade grande, onde sua vida é          

pequena o suficiente para não valer muito nessa grande         

armadilha social, é ligeiramente mais fácil — não que,         

necessariamente, eu tivesse trabalhado antes. 

Ninguém pede currículo ou checa CPF. Ninguém se importa         

com formação, mas tá de olho no quanto suas roupas estão           

bem passadas, e é como cair de cara na rede após mergulhar,            

um mexilhão paulista capturado por pescadores inapetentes. 

Tô no RJ, mas não no Rio de Janeiro. E já é maio. Moro              

entre Porto Real e Resende, e a partir de agora sou           

empacotador de compras, varredor e removedor de pó das         

prateleiras no maior e único mercado da região, o Mercado          

Estrelas — que leva o mesmo nome da cidade (de Estrelas,           

não de Mercado). 

Sobre as roupas? Agora elas são assim: 

Cabelos comportadamente ensebados por dois dias sem       

tomar banho no lugar do Cap Nike (sem tomar banho, falei           

sério. Tinha algo errado com o encanamento da quitinete que          



aluguei, e por mais que Seu Lúcio tivesse insistido para que           

eu tomasse banho e jantasse na casa dele, não consegui dizer           

nada além de “não, não, obrigado, obrigado”,       

constrangedoramente nessa ordem. Não que a cidade grande        

fosse um mar de grosserias, mas meu corpo talvez — e só            

talvez — ainda não tivesse se acostumado à gentileza gratuita.          

Isso não tem preço, nem vou inserir na nota fiscal). 

A camisa Daslu GG cinza (não correspondente ao meu         

tamanho M) por R$ 290,00, e a skinny jeans da Renner por            

R$ 70,00 (não que me envergonhe disso), continuam no meu          

corpo ainda mais magro, entortável por um par de mãos          

firmes. 

O avental, do pescoço aos pés em verde-escuro e mais sujo           

que as rodas de todas as picapes que se aventuram nesse           

poeiral, tira o estilo classe média que eu, um dia, vesti feito            

nariz de palhaço num circo em que ninguém prestava atenção          

— a não ser que fosse pra assaltar (ou na vez em que gorfei              

batatas fritas e tequila na minha manga direita. Nesse dia, não           

me deixaram descansar: “Vomititas” foi meu apelido. E aquilo         

me magoou mais do que quaisquer coisas que meus “amigos”          

deixaram de fazer por mim). 



O Nike Dunk preto e bege, por R$ 399,90, tem mais barro            

que nas mãos da Demi Moore no filme Ghost. E esse é o             

menor dos meus problemas. 

Um monte de desconhecidos amigos numa mesa de bar teve          

preço, sim. Caro. É uma frase que pode ser substituída por           

“não conhecia ninguém, morri sem conhecer e, possivelmente,        

vou morrer (de novo, definitivamente) sem conhecer”. O que         

antes significava a mesma coisa. A diferença é que a solidão           

doía mais. 

Nunca gostei de “pareceres”. Ou conhecia ou não conhecia,         

ou tinha ou não tinha. Esse meio-ser, meio-parecer que me          

obriguei a engolir, foi o que me levou a tomar os dois            

primeiros comprimidos de gardenal com vodca antes de        

perceber que não seria tão ruim — e que mais dezoito não me             

fariam sangrar por todos os buracos antes de apagar para          

sempre. 

Então eu apaguei. 

Por três dias.  



CAPÍTULO 3 

 
Tudo bem, agora tem uma semana que trabalho aqui no          

Mercado Estrelas. As quatro mulheres dos caixas são        

simpáticas, três já adultas, então nos limitamos a sorrir         

sinceramente, darmos educados “bom dia”, “como foi o        

almoço?”, “boa noite, vai com Deus” e seguirmos nossos         

rumos separados para casa. 

Casa para qual posso voltar a pé. Tudo é perto de tudo em             

Estrelas, e nisso a cidade já ganha de São Paulo: nada como            

caminhar dez minutos pra ir e voltar de onde tiro o mísero            

sustento para pagar o aluguel da quitinete amarelinha, onde só          

gasto o uso de água (porque agora funciona). 

Lembro do meu pai acordando duas horas antes do horário          

da empresa pra pegar o carro e mofar por sessenta minutos ou            

mais, só pra contornar algumas ruas e chegar no prédio de           

vidro onde todo empresário idiota se reúne numa versão         

menos divertida de O Lobo de Wall Street {também não sou           

do tipo que passa o dia vendo filme. Só assisti esse turbilhão            

de drogas, sexo e glamurização do fútil disfarçado de crítica          

porque tinha muita maconha no apartamento do Pedro e meus          



desconhecidos amigos queriam ver peitos. Peitos, peitos,       

peitos, peitos. Não chegamos a terminar as três horas do filme,           

porque depois que as mulheres pararam de aparecer peladas         

com frequência e o drama dominou a tela, preferimos fumar          

mais alguns baseados, ligar no Cartoon Network, e pedirmos         

delivery no McDonald's [porque a gente tava muito, muito,         

muito chapado pra andar até a esquina (não que eu me orgulhe            

disso também)]}. 

Ok, agora você sabe como eu costumava ser babaca. Um          

babaca tão estupidamente babaca que tentou se matar e não          

conseguiu. Um babaca que agora tira o avental verde (agora          

muito bem lavado com xampu durante o banho, obrigado) e o           

joga na mochila com os tênis pra calçar o par de chinelinhos e             

voltar para casa a pé. E mesmo que essa visão de trabalhar            

num supermercado no meio de lugar nenhum possa soar         

terrivelmente entediante pra você, digo: é mais franca do que          

a vida que eu levava feito uma bandeira de como as pessoas            

podem ser idiotas. 

Idiotas a ponto de não se amarem o suficiente e se anularem            

por quererem se amar um pouco mais. Foi mais fácil fugir do            

que encarar: fosse meu pai, meu namorado, ou meus         



desconhecidos amigos (acostume-se com o termo, vou       

repeti-lo efervescidamente) que não sabiam nada sobre mim. 

Até o dia que parei de fugir e vim parar aqui. 

— Turista! — me viro para olhar, da cauda do caixa, para a             

voz anasalada que, sem dúvidas, se dirigiu a mim ao entrar no            

mercado. — É! Você! — se aproxima com passinhos         

apressados. Não deve ter mais de trinta anos, apesar de as           

olheiras tentarem envelhecê-lo. Ele sorri com um canino mais         

alto que os outros dentes amarelos e fuma um cigarro que           

parece alongá-lo (não pergunte o porquê). — Vai fazer o que           

amanhã? 

Ah, ele é gay, não é como se tentasse esconder. E se não for,              

estarei sendo um babaca pré-conceituoso. Pré-conceito não é a         

mesma coisa que preconceito, mas essa é outra discussão. O          

importante é: nunca o vi na vida. Em nenhuma delas. 

— Oi — é o que consigo responder, simpático. Dou uma           

olhada ao redor pra saber se é comigo mesmo que está           

falando, independentemente de estar parado na minha frente,        

me fazendo levantar o pescoço para encará-lo. 

As meninas parecem se recolher nos caixas e revirar os          

olhos. Basicamente, minha reação foi a mesma, mas pra         



dentro. Não estou acostumado a esbarrar com garotos        

“afetados”. E, mano, como odeio esse termo! 

— Vai fazer o que amanhã? Eu e alguns amigos vamos pra            

um bar em Penedo de carro, óbvio, e pensamos em te           

convidar. Não aceito “não” como resposta — me interrompe         

antes que eu possa agradecer o convite e, claro, dizer “não”. 

— Você nem me conhece, acabei de chegar na cidade — rio            

de leve, procurando uma desculpa para escapar do que deve          

ser um xaveco. 

Faço parte de uma casta em crescente número hoje em dia:           

dos que se apaixonam por fotos antes de bater papo          

pessoalmente, que correm pro smartphone antes de sentar com         

alguém para um café. Sou uma das raças epidêmicas do filo           

“talento zero para paquerar alguém na rua”, mas a maneira          

com que me olha não disfarça a pergunta que quer fazer (e vai             

fazer se eu aceitar o convite): “ei, você é gay? A gente pode,             

tipo assim, se pegar?”. E não sei até que ponto me sinto            

lisonjeado ou até onde consigo enterrar meu pescoço na terra. 

— A gente sabe que você chegou agora, por isso queremos           

que vá. Talvez pra conhecer umas garotas... — a indireta.          

Tento ser o mais simpático possível, pois ele meio que está           



sendo, e minha nova filosofia de vida é tratar os outros como            

eu gostaria de ser tratado. Tem feito bem. 

— Sério, agradeço muito o convite, mas não tô no clima de            

sair. Vim pra cá resolver uns problemas e não me sinto seguro            

pra fazer qualquer coisa antes disso. Mas, sério, obrigado. 

Entenda meu lado: não é por ele ser afetado (argh!) nem por            

eu estar com (só um pouquinho de) vergonha alheia pelos          

olhares escrotos que essas meninas lançam contra ele.        

Também sou gay, ué! Só estou me acostumando a admirar          

essa característica da personalidade através de uma lente mais         

ampla, menos odiosa, como meus pais, desconhecidos amigos        

e Grindr me ensinaram a fazer. 

Não vou porque, sei lá... Bar? Não quero bares na minha           

nova vida. Até descobrir o que quero de verdade, como me           

divertir de outras maneiras, melhor ficar em casa. 

— Tudo bem — ele sacode a mão na minha frente,           

assoprando fumaça pra cima. — Se mudar de ideia, sou o           

cabeleireiro ali do Ju's Coiffeur. Eu sou o Ju. 

O arquétipo não parece errado. Parece ser o que é, e nem sei             

o que tem nele para ser odiado. Não sei o que tem em mim              

para eu ser odiado e ensinado a me odiar do jeito que fui.  



— Ju — chamo, quando ele já deu as costas, interrompendo           

o caminhar rebolento de alguém com ego inflado. —         

Obrigado. 

— De nada. Você é lindo. 

Eu rio, ele vai embora e a fulaninha que não lembro o nome             

me aborda com cara de preocupação e nojo, apontando com o           

queixo o requebrado natural de alguém que está acostumado a          

ser apedrejado. Habilidade invejável essa de ser apedrejado e         

continuar rebolando como se estivesse na passarela. Coisa de         

gente segura e forte. Coisa de homem. 

— Cuidado com essas bicha — queria lembrar o nome dela,           

já tem uma semana que trabalho no mercado. Tento lembrar se           

alguém já a chamou de alguma coisa, mas não consigo          

resgatar conversas dos dias anteriores. Parece que estou        

sempre focado demais no que faço e perco enlaces das          

diversas fofocas acerca de pessoas que não conheço, mas que          

elas conhecem desde pequenas. 

Sei que, de todas, ela é a única que parece um botijão de gás              

tirado de uma animação cinematográfica: pescoço achatado,       

barriga pneuzuda e carinha de pão. Só não é fofa por causa da             

careta que amassa os olhinhos pretos com sobrancelhas ralas e          



queixo prensado por excesso de ranzinzice. 

— Hã? — mostro desinteresse de forma simpática, passando         

o braço pela alça da mochila. 

— Essas bichas, ele anda com um monte de bicha. Cuidado           

que eles não prestam, não. 

— Não acho que eu esteja em posição de julgar — e não             

estou: 

Gay. 

Suicida. 

Semialcoolatra. 

Tudo. Isso. Aos. Vinte e um anos. 

— Não, nem eu — ela faz o sinal da cruz com a mão e toca                

a testa. Nem ela. Não sei nada sobre a vida dela para listar             

(nem lembro o nome, por Cristo!), mas se soubesse, daria no           

mesmo: a gente não pode julgar ninguém. — Más-línguas         

dizem e repito como aviso porque você é novo na cidade.           

Soube que fazem bacanal, homem com homem e essas coisa. 

Eu gostaria de responder: “Hmm, olha só, acho que homem          

com homem é comum entre homens que, bem, gostam de          

trepar com outros homens. Talvez a surubada seja        

desnecessária mas, de novo, quem somos nós para julgar?” 



Mas aí penso que antes de morrer me forçava a ser como ela             

e como todos os ignorantes que me cercavam. Queria ser igual           

porque é, sem vergonha de admitir, mais fácil seguir a          

correnteza que nadar para a beirada contra as forças da          

natureza. Não posso julgá-la, tá vendo? Somos todos vítimas e          

assassinos de uma cultura perdida. 

E que o universo me ouça: a melhor coisa que fiz na vida foi              

morrer. Um Jesus em roupas de marca e comprimidos tarja          

preta voltando à consciência numa páscoa de preocupação e         

desespero. 

Com permissão do trocadilho, foi quando achei meus ovos. 

— Obrigado pelo aviso, vou ficar de olho. Mas também vou           

deixar que me surpreendam. As más-línguas são “más” por         

alguma razão. Ou até pela falta de alguma — digo, passando           

por ela e acenando de longe, pronto pra abrir a porta dupla de             

vidro e voltar pra casa, agora que o sol já morreu no            

horizonte. — Boa noite, meninas! — grito para todas e, bum,           

saio. 

Eu diria pra você que estou dançando na calçada com          

alguma música incrível no ouvido, fingindo que estou num         

musical e dando piruetas no cimento porque, quem diria, tô          



feliz! Só que não ouço música. Não tenho gosto musical          

estabelecido. Tive preferências quando mais novo, só que na         

rua eu me permitia ouvir tudo que meus desconhecidos         

amigos se permitiam ouvir dos desconhecidos amigos deles.        

Música era descartável pra gente. Não sei onde enfiei as          

bandas antigas que ouvia de uma ou outra série de TV, de            

quando navegava na internet por navegar, quando queria ir a          

shows para quais não tinha idade... 

Sem celular por vontade de experimentar uma vida diferente         

da que me fazia mal, entendo que música, por mais que se            

encaixe no momento, ainda seria apenas útil. Terei tempo para          

redescobrir meus gostos, achar minha necessidade de amparo        

emocional em canções. 

Tempo pra me reconhecer dentre todos. 

 

*** 

 

Não tenho fogão, então como pão com queijo e presunto no           

jantar. Acha que tô reclamando? Vai nessa, é perfeito!         

Também não tenho televisão e apesar de nunca assistir nada          

de verdade, na minha casa ou na casa de qualquer          



desconhecido amigo, TVs sempre estiveram ligadas, só pra        

fazer barulho. Sinto falta disso, do ruído. 

Porém, tenho sanduíches, chuveiro com água quente, um        

colchão inflável, uma luminária e a companhia de Clarice         

Lispector. 

De repente, me sinto descolado. De repente, me arrependo. 

Eu deveria ter aceitado o convite do Ju. Era Ju, não era?            

Deveria ter aceitado porque nunca tive um amigo como ele.          

Sinto curiosidade sobre as pessoas com as quais anda, o que           

garotos como ele fazem. Até com intenções antropológicas        

mesmo, saber como o homossexual do interior se vira sem          

prédios, sem cidade! Ele comentou de um bar em Penedo e,           

velho, sei que Penedo é uma cidade turística. Nunca fui, não           

tinha vontade, mas passei a ter agora. 

“Aprender a viver”, é o que repito vez ou outra para meu            

reflexo no espelho do tamanho da minha palma, pendurado         

num prego oxidado no banheiro de cerâmica caramelada. 

É isso que quero. Dizer “sim” para o que dizia “não”, dizer            

“não” para o que eu dizia “sim” sem querer dizer. Roubei do            

cofre dos meus pais, peguei uma mochila, algumas roupas,         

pedi carona e vim parar aqui! As coisas foram se acertando           



em tempo recorde porque decidi viver além da minha zona de           

conforto! Por que parar agora? Preciso ser bem-resolvido        

sobre esse lance de sexualidade, de comportamento,       

estereótipo. Dane-se. 

Foi isso o que fiz: no horário de almoço do dia seguinte            

passei no Ju's Coiffeur. A clientela, a manicure, a moça          

alisando o cabelão da outra, todas elas viraram para mim          

como que analisando o alienígena que aterrizou na cidade.         

Sem contar a exclamação um pouquinho soberba de Ju, por eu           

ter mudado de ideia só depois, e aqueles mesmos olhares          

famintos que me impediam de encará-lo. 

Marcamos às nove na minha casa. 

Aposto que você pensou que sou inocente a ponto de          

convidá-lo para ficar sozinho comigo. Nem sou. Nasci e fui          

criado em Sampa, não dou mole. Como Ju é o motorista, vai            

me buscar às nove, pois, segundo ele, todo mundo sabe onde é            

minha casa. Seu Lúcio é alguém famoso ou algo assim por ter            

várias quitinetes bonitinhas para locação. 

Quando volto ao mercado as mulheres julgam a mim.         

Sorrio. Quero sorrir sempre que tiver vontade. Ainda mais         

agora, porque estou muito orgulhoso de mim, nenhum olhar         



torto vai me acuar. Quero engolir a vergonha, não o orgulho           

de ser humano — o que, contraditoriamente, eu sou. 

— Oi, Seu Lúcio — ele aperta minha mão e segura meu            

ombro esquerdo com os dedos grossos, pesados, me        

surpreendendo enquanto ainda estou no horário de almoço        

(mas, como não tenho nada pra fazer e já comi meus           

sanduíches, caço poeira para limpar e matar o tempo): —          

Precisa de alguma coisa? 

— Não, não quero atrapalhar seu trabalho — o bigode reto e            

de pontas quadradas não mexe quando ele fala; a boca quase           

não abre e tem algo nordestino com carioca misturado no          

sotaque. — É que tô incomodado por você ser tão novo e            

morar sozinho naquela casa... Tem compromisso à noite? 

Fico meio tonto com a espontaneidade da pergunta e sacudo          

a cabeça negativamente, até lembrar que sim, eu tenho. 

— Combinei de sair com uns meninos pra Penedo... 

— Que horas? — me interrompe, incisivo. 

— Nove. 

— Que horas o Zé te libera? Às sete? 

— É, sete. 

— Então você vai jantar na minha casa dessa vez. Não           



aceito “não” como resposta. Depois te levo pra casa a tempo           

de aparecer no seu compromisso, tá bom? Sete horas? 

Sobre as pessoas nessa cidade: 

(1) ninguém aceita “não” como resposta. 

(2) todo mundo parece genuinamente generoso. 

(3) tá, nem todo mundo, porque a velhinha atarracada que          

não lembro o nome ainda me olha com cara de bunda. 

— Fechado — respondo com um sorriso e ele aperta minha           

mão livre com força enquanto termino de colocar compras no          

saco da senhorinha que sai sem agradecer. 

Claro que aceitaria o convite. Não significa que eu não ame           

meus sanduíches maravilhosos, mas é uma chance pra comer         

comida de verdade! Isso nem em São Paulo eu tinha. 

 

*** 

 

A apresentação da mesa começa do lado de fora da casa           

simples, mas muito arrumadinha do velho que, na minha         

cabeça, tem função de síndico. Gostaria de chamá-lo assim         

daqui pra frente, de Síndico. 

Antes que ele escancare a porta de madeira pintada de          



amarelo para contrastar com o jardim de rosas contra muros          

azuis e baixos, identifico minhas vítimas: batata-frita, bife e...         

tem mais alguma coisa...  

— Entre, não repare na bagunça — ele pede e eu faço, mas             

não tem bagunça nenhuma. Só uma menininha que não sei          

dizer se é uma garota ou uma boneca em tamanho real, fofa,            

com bochechas redondas e rosadas na pele mulata. Está         

parada feito um robô, me mapeando com a vista. 

Eu congelo, olhando pra ela em desafio cômico. Ela estreita          

os olhos e, caminhando desengonçada, faz sinal para que eu a           

acompanhe pelo corredor escuro. 

— Essa é a princesa da casa, Lucianinha. — Lúcio,          

Lucianinha: fácil de compreender. — Anda, siga a menina. 

Acho graça da ordem do Síndico e sigo a miniatura de gente            

com cabelinhos crespos amarrados em duas bolinhas dos        

lados da cabeça e pijaminha da Hello Kitty. 

— Essa é a dona da casa, Lúcia — Lúcio, Lúcia e            

Lucianinha: ok, cidades pequenas, vocês venceram na       

originalidade dos nomes em família. 

— Muito prazer, Eduardo — a mulher de lábios         

protuberantes e pele um pouco mais escura que a da filha           



aperta minha mão. A cozinha é verde-claro, com uma mesa          

redonda de madeira no meio, para quatro pessoas. Tá tudo          

pronto, esperando a gente. 

E então perguntam por que eu, tão novo, vim morar em           

lugar nenhum sozinho. Aí vejo no prato que o cheiro que não            

consegui identificar é purê. Depois de uma garfada, explico         

que tive problemas com o estilo de vida dos meus pais e            

amigos, pincelando os tormentos por cima. Ninguém pergunta        

mais, por sensibilidade. 

Depois do jantar, Lúcia diz que está contente por eu ter           

aparecido. Lucianinha, sem ninguém pedir pra fazer nada, me         

dá uma rosa desenhada numa folha de papel sulfite durante a           

sobremesa (sorvete de creme, que nem depois de ser pego de           

surpresa revelei a meus anfitriões ser meu favorito) e não          

tenho opção a não ser abraçá-la forte e estalar um beijo na            

bochecha gigante. 

O casal atesta que posso ligar quando precisar e digo que           

não tenho celular. Até eles, do interior, ficam chocados e eu só            

sei dar de ombros com bom humor. Logo, o Síndico quer me            

levar de volta para que eu não me atrase para o compromisso            

e, no Santana inteirinho, diz que vai me chamar pra almoçar           



mais vezes, que sente algo “bom” vindo de mim e que, se            

puder me ajudar, vai fazê-lo.  

Ok, eu disse que não julgaria e nem tô a fim de questionar a              

fonte de tanta gentileza, mas faço um teste: 

— Você conhece um cabeleireiro, o Ju do Ju's Coiffeur? O           

acha esquisito? 

— Ele é bicha, né? É meio esquisito mesmo. Por quê? 

— É com ele que vou sair hoje, ele e os amigos. Vamos para              

um bar em Penedo. Eu sou gay também. 

Sinto até pena de descarregar tudo em cima dele, mas é um            

separador de águas. Se disse sentir que uma coisa “boa” sai de            

mim, depois de oferecer me ajudar no necessário, vai retirar          

tudo o que disse por saber que prefiro beijar meninos na boca?            

Algo que nunca irá afetá-lo? 

Sinto dó. Quase me arrependo pela tirania do silêncio que          

estabeleci com o desconforto mútuo. Mas não. Foi necessário. 

— Hã... — ele perde as palavras, um pouco atordoado. —           

Tudo bem. 

E parece que estou saindo do armário pela segunda vez. 

 

   



VOCÊ CHEGOU AO FINAL DA AMOSTRA :( 

LEIA AQUI O LIVRO TODO  :D 

https://www.enriquecoimbra.com.br/livro-um-gay-suicida-em-shangri-la

