
   



Um 
 

O que me incomoda é não saber como agir. Não sei se devo             

falar, não sei se devo calar. Não sei se tomo as decisões ou se              

o deixo me guiar. Não gosto de pessoas óbvias. Eu me           

interesso por quem não consigo ler. Mas, quando não tenho o           

controle da situação, logo o cara que está sempre mil passos à            

frente de todo mundo, fico desnorteado. 

Ele sorri com os olhos e eu fico tonto. Estou tonto.           

Jogamos dentro da coca sem gás o resto de vodca que tinha na             

geladeira depois que ele se vestiu como eu, all black . Se não            

fosse por meus pés de chinelos e minha pele mais amarelada           

do que a brancura manchada e os tênis de skate dele,           

estaríamos de uniforme. Dois ninjas num remake ferrado dos         

Goonies .  

– Essas ruas são muito lisas, olha só. – Ele dá as costas pra              

mim e finge deslizar a mão sobre o asfalto preto e perfeito. –             

Queria muito andar de skate agora. 

– Anda. – Ele não vê as coisas como eu vejo, mas entendo             

que está disposto. Então Ian começa a correr como se          

estivesse sobre o shape, imitando com a boca o atrito das           



rodas duras contra o composto de petróleo assentado.  

– Saca só – ele diz quando pula sobre os paralelepípedos da            

calçada e finge girar o skate no ar. – Mandei. 

É, mandou. É difícil encontrar alguém que surpreenda        

numa manhã de sexta. Ainda mais difícil encontrar quem         

surpreenda me convidando para fazer o que nunca convido         

ninguém pra fazer comigo. Porque ninguém em sã consciência         

aceitaria vir para a praia com uma garrafa de martini para           

beber enquanto anda. Enquanto anda de skate imaginário.        

“Quero fazer o que você faz, me mostra teu universo”, cheio           

de poesia, foi assim que ele me chamou no Facebook. Como           

eu diria não? Por que diria? Eu me senti menos sozinho. 

– Quero te mostrar a pedra – diz.  

Depois que o alcanço numa corrida que me faz transpirar          

álcool pela testa, ele passa o braço por cima de meus ombros e             

caminha mais rápido. Não sei de que pedra ele está falando e,            

sinceramente, nem estou muito curioso. Por mim, a gente só          

andaria e andaria, sem rota, sem ter de pensar. Pensar é           

maldição. Quanto mais você questiona, mais você sabe. Você         

sabe que o governo é corrupto. Você sabe que vai crescer.           

Você sabe que não nasceu do amor de duas pessoas, mas de            



uma transa safada no banco do carro. Saber faz mal.  

Sabendo que essa pedra no final da praia é tão incrível           

assim, me arrependo de não tê-la conhecido antes, de nunca          

ter ouvido falar dela. Fica bem atrás do condomínio de          

apartamentos baixos, saindo da calçada contornada por altas        

palmeiras e invadindo o mar vagamente agitado, que estoura         

na ponta mais afastada. O céu ilumina tanto os buracos que           

nem o martini nos faz tropeçar. O ar cheira a maconha e eu sei              

o que ele vai dizer antes de abrir a boca: “Quero fumar.” 

– Uau. – Demonstro minha surpresa com o hino magnífico          

da água contra as rochas e a visão privilegiada da Pedra do            

Pontal por um ângulo que nunca vi. Isso o satisfaz. Somos           

iguais. Gostamos de tirar as palavras das pessoas pelo que          

podemos apresentar. Mas a gente ri por coisas estúpidas e          

falamos com exagero cômico sobre expressões de arte que não          

ligamos ou sobre o que não sabemos, até ele pedir permissão           

pra mijar:  

– Posso mijar no mar? Não é desrespeito? 

– Acho que é menos pior do que mijar numa árvore. No            

mar o xixi vai embora.  

– Peixe também mija, né? 



– Acho que mija. 

– Se peixe mija, tá tudo bem. 

E ele se vira para o oceano, libertando a cascata de nossos            

exageros numa queda livre contra o azul-marinho escuro e         

cheio de espuma. Volta em dois segundos e eu fico surpreso           

de novo: como alguém faz xixi tão rápido? Não gosto de gente            

que faz xixi rápido, parece que bebeu pouco. Se for pra beber,            

gosto de gente que bebe muito. E mija muito. Gente que bebe            

com gosto.  



Dois 
 

– Saí com um americano uma vez. Carter, nova-iorquino.         

Ele nunca tinha tomado cachaça, e eu sou um péssimo          

exemplo de ser humano. Comprei uma 51 e um suco de uva à             

base de soja e obriguei o coitado a tomar comigo na suíte do             

hotel onde estava hospedado. A primeira dose foi pura, pra ele           

aprender a não ser estúpido como eu. Depois misturamos com          

o suco e tomamos. Nem fiz careta, só para deixá-lo          

impressionado, mas aquilo estava muito ruim. A gente se         

pegou assistindo aos Simpsons e ele quis fazer xixi. Só que           

antes de ir, parou no meio do quarto e disse: “Não faça o que              

eu faço! Don't break the seal ’, e depois foi. Quando voltou,           

perguntei o que significava esse ‘não remova o lacre, não          

quebre o selo”, e ele explicou que depois que você rompe o            

lacre, ou seja, mija pela primeira vez, você mija toda hora. E            

foi uma das maiores verdades da minha vida. 

Ele está rindo e a história nem tem tanta graça. Tenho           

vontade de rir dele. Não.  Com  ele. 

– Você e seus gringos – ele fala, como se soubesse de todas             

as histórias da época em que eu usava aplicativos de celular           



para trombar com turistas no Rio. Aí lembro que ele sabe das            

histórias. Leu meu blog de aventuras românticas. Ele sabe de          

tudo que gosto, o que não gosto e por que gosto. E foi por isso               

que me chamou pra sair hoje. Não só por causa do meu gosto             

particular por músicas que fazem transcender sem drogas. Não         

só por eu andar de skate e ele também. Muito menos por            

sermos parecidos. Ele me chamou porque quer me testar. E,          

depois das últimas semanas, quero testá-lo também. 

Eu tinha reparado na lua nascendo amarela por trás da          

Pedra do Pontal há alguns minutos, mas só agora meu corpo           

recebe o comando de falar pro Ian sobre aquele sorriso do           

Gato de Cheshire iluminando o topo da ilha a metros e metros            

de altura. Dá pra ver o movimento da lua, sabe? Não dá pra             

percebê-la mexer, mas há dois segundos ela estava menos         

distante da pedra do que agora. E agora. E agora. Alcança a            

parte mais alta do céu e parece estacar. Ou não, já que não             

temos mais como medir. E quando descemos os olhos,         

encontramos nossos rostos. É magnético. Sem querer. 

– Vamos andar? – ele corta meu barato, levantando sem          

esperar. Ian ainda sorri. Ele é pior que eu. 

– Aonde vamos? – Sei esconder decepções. Mas talvez ele          



esteja certo: o momento não é  esse .  

– Vamos só... andar. – Ele pula a pedra pela esquerda,           

descendo alguns metros comigo até a areia. Não estamos mais          

no Recreio. Agora é a Praia da Macumba. Praia do Pontal de            

Sernambetiba, se tiver fetiche por nomes oficiais. – Põe         

música aí. 

Deslizo o dedo no celular e deixo a playlist com remixes           

chillwave para trás porque quero ouvir uma canção específica.         

Esqueço que estou acompanhado até dar play. Ele canta “Dig”          

comigo.  

– Incubus! Porra, eu ouvia quando era mais novo. – É, eu            

também. E gostava de chorar com ela. Hoje a gente sorri e            

berra junto, chamando a atenção de alguns bêbados no         

quiosque que está fechando. A gente senta numa mureta que          

circunda um retorno, mas quero ir pra areia. Ele é chato e            

pergunta se trouxe algo pra não “sujar” a calça. Maricas. Vim           

de mochila, trouxe um cobertor. Serve? Tá bom. Tem um          

guindaste na beirada da areia. À nossa direita tem um canal           

com água suja e um monte de ratos debaixo da ponte que leva             

ao morro que contorna a Prainha, uma das orlas         

semisselvagens do Rio. Aqui não está tão escuro. De tão          



bêbados, nossas quatro mãos são necessárias para esticar o         

cobertor. Fica torto mesmo assim. Estamos sentados.       

Deitados. Nem quero saber que horas são. Nem ele. Ponho a           

playlist pra tocar e a primeira música é um remix de “Me &             

U”, da Cassie. “ViLLAGE Bootleg Remix.”  

– Caraaalho – Ele tapa o rosto e se contorce, comemorando           

–, ouvi essa música a semana toda. 

Eu sei. 

Depois veio “Boss” (Ryan Hemsworth Remix), Stwo com        

“Lovin U”, Cyril Hahn com “Perfect Form”, e acho que é           

agora, em “Stay High” da dupla Hippie Sabotage, que ele          

segura minha nuca. Ele me olha sem conseguir parar os olhos           

alcoolizados. Beija apenas meu lábio superior. Ian está me         

olhando de novo, esperando reação. Essa playlist é tudo,         

menos sem querer. O momento é esse . Eu o puxo pela gola da             

camisa e lustro a boca dele com a minha. Ele não usa língua e              

eu gosto disso. Gente que cisca os lábios. Gente que não te            

engole. Que não baba. 

Sei que ele é hetero. Sei que é meu colega. Mas acho que             

foi aqui que me apaixonei por ele. Somos muito parecidos, até           

no beijo. Não me deixa enjoado. E faz essas coisas, como           



levantar do nada e seguir na direção do guindaste.  

– Vem – ele diz. E eu vou. A gente quer ir pro topo da               

máquina, mas não tem escada. Colocamos o pé no puxador da           

portinha enferrujada e nos esforçamos mais do que podemos.         

Não somos fortes. Somos comuns. Comuns e sem graça. Mas          

estamos bêbados. Bêbados são imortais. Estamos no topo. Ele         

me beija de novo. Eu não esperava por essa. Tiramos uma           

foto. – Essa é só nossa – ele completa com um selinho. Eu me              

encho de orgulho por ter um segredo gigante com ele.          

Ninguém o conhece por esse ângulo. Ele é como a Pedra do            

Pontal: eu não conhecia pelo ângulo que vi hoje.  

Só que assim como a lua que se afastou da pedra sem que a              

gente pudesse perceber até estar distante, ele já está lá          

embaixo e eu estou aqui em cima.  

– Desce – ele grita. Sou maluco, eu pulo. É areia, não é?             

Não vou morrer. Mas dói nas pernas. Também consigo         

disfarçar dor com sorrisos, da mesma maneira que fiz com a           

decepção de alguns minut... Minutos? Horas? Droga, já nem         

sei. Agora quem o agarra sou eu. Ele bate a garrafa de martíni             

nas minhas costas sem querer e interrompe o beijo com uma           

risada. Pede desculpas. 



Paro o beijo e digo:  

– Vou pra casa. 

Ian responde:  

– Dorme na minha. Fica comigo. 

Preciso levar na boa. Sou só uma experiência. Nada aqui é           

natural, é só experiência. Preciso acreditar nisso pra não sentir          

nada. É assim que faço com todo mundo. 

– Tá bom. 

Estamos indo pra casa dele a pé. Alterados e curiosos.  



Três 
 

Pelo menos tem uma fogueira. Se ninguém estivesse        

chapado, achariam que eu estou mais chapado por encarar o          

fogo, imóvel, com a caipirinha na mão. Eu que fiz. Sou muito            

bom quando se trata de misturar álcool com açúcar. Na real,           

sou o único nessa social que faz bebida. Quem não quis virar            

tequila na garganta, sentou ali no jardim pra fumar maconha.          

Quem não quis nem um nem outro, já foi embora. Não é festa             

pra careta, a galera perde a linha aqui. Eu só continuo porque            

não consigo me mexer. Não consigo deixar de olhar pro fogo           

estalando em frente à minha cara. Esse calor é gostoso. Parece           

que tô dormindo de olhos abertos. Será que o inferno é assim,            

como um piquenique de psicopatas e estupradores ao redor de          

uma fogueira, assando carne de anjo? Não parece legal. Ao          

meu redor, há um monte de diabinhos drogados. Não que eu           

seja santo. Não sou. Apenas não sou como eles. 

– Esse é o Enzo – Amanda me apresenta para os           

chapadinhos agora, me carregando pelo braço, dizendo pra eu         

deixar de ser antissocial. Não é isso. Só acho que são todos            

um monte de cópias das mesmas pessoas, uns dos outros. –           



Ele é meu melhor amigo – ela diz, mas não me sinto como             

melhor amigo dela. Sabe o que a Amanda mais gosta de           

fazer? Falar de si. Ouço os problemas dos outros porque          

gostaria que fizessem o mesmo comigo. Ela não chega perto          

disso: toda vez que tento falar, usa o que eu disse como            

gancho pra voltar para os problemas dela. Surda. Cega. Às          

vezes, eu a quero muda. 

Sei que ela não é assim por maldade, da mesma maneira           

que esses garotos calçando Vans só me olham com julgamento          

por eu não estar fumando: eles só aceitam o que conhecem. 

Eu fumo às vezes. Eles fumam o dia inteiro, todos os dias.            

Sei que tenho a atenção das meninas que falam das férias em            

Toronto ou da última viagem à Disney, mas é só pela cor dos             

meus olhos. São comuns, mas adoram babar ovo de gente de           

olhos claros. Eu só quero ficar na minha. O que é mentira,            

porque se eu quisesse mesmo, não teria vindo pra essa festa.           

Só que gosto da Amanda. E gosto de álcool. Com açúcar. E            

gosto de festas em casas espaçosas, com jardim e quintal. E           

gosto de fogueiras. E não queria ficar sozinho numa noite de           

sábado. Era isso ou Grindr, aplicativo para celular onde         

homens se colocam em vitrines esperando que outros homens         



os levem para casa. 

Do nada, Ian chega bêbado e agarrado com o melhor          

amigo. Não lembro o nome do moleque, mas a gente se           

esbarrou outras vezes. O chato de morar no Rio é que todo            

mundo se conhece. Se não é amigo, já cruzou as mesmas           

baladas, as mesmas festas, e se drogou com os mesmos          

conhecidos. Então a gente se lembra dos rostos, esquece os          

nomes, mas sabe que já se falou antes. Com isso, você nunca            

pode “começar do zero”. Se cansar das pessoas, não pode          

conhecer novas, porque as novas terão de dois a doze amigos           

em comum no Facebook. E, se perguntar como se         

conheceram, a resposta vai ser: “Por aí.” Sempre “por aí”.  

Amanda e Ian estão saindo, mas ela é grudenta, não sabe           

jogar, não sabe fazer um cara esperar. Ela se joga em cima            

dele e o beija de maneira feia. Não gosto de vê-los juntos, mas             

fico feliz por ela. Lembra que eu disse que não saber das            

coisas é melhor do que saber? Amanda sabe que ele já ficou            

com a melhor amiga dela. Ela não sabe que ele continua           

saindo com outras garotas. E ela não sabe que não passa de            

experiência. Em quê, exatamente, eu não sei. Mas é. Todo          

mundo sabe. Por isso ela é feliz: não sabe de nada. 



– Cara, li teu blog – Ian me diz. Estamos em roda, tem             

muita gente conversando ao redor da fogueira. Minigrupos        

nascem e acho um saco falar de política. Eu gosto de falar de             

política, mas não com gente chapada. Gente chapada falando         

de política vira pedra: é o que eles acham e ponto. Não            

existem perspectivas. E eu sou apaixonado por perspectivas. 

– É? O que achou? – Houve um silêncio constrangedor          

antes de eu perguntar. Achei que diria o que achou assim que            

começou a falar, mas a fogueira parece ter roubado a atenção           

dele também.  

– Você é honesto. E, tipo, não é pornô. Suas histórias são            

eróticas, mas não são apelativas, são sinceras. Você conta uma          

experiência e... Sabe? Parecia um filme quando li.        

Cinematográfico e essas merdas. 

– Não te incomoda o fato de ser um blog sobre minhas            

experiências homossexuais? – Sempre que pergunto isso, me        

sinto preconceituoso. Mas será que não incomoda mesmo? 

– Não. É honesto. Tô repetindo isso direto, não tô? 

Legal ele dizer isso. Acho que a gente nunca conversou de           

verdade. Não que essa seja uma conversa, mas é a coisa mais            

próxima de diálogo que já tivemos. De novo, se lembra          



daquele negócio que falei sobre as pessoas babarem em cima          

de pessoas de olhos claros que não são nada especiais?          

Mesmo tendo os meus, os dele parecem muito mais bonitos. E           

mais interessantes do que a fogueira. 

Não sei se é uma intuição que partiu da evolução da           

espécie ou se é conquistada sobrenaturalmente depois de se         

reunir coragem e se expor fora do armário, mas o “gaydar” é            

quase sempre infalível quando você se torna gay. Não, não, sei           

que nascemos homossexuais, mas não é só porque o homem          

beija outro homem que ele tem esse detector. É apenas quando           

você se assume pra si mesmo que se torna gay, ou seja lá             

como se chama. Assim, é desbloqueada essa recompensa pela         

coragem: você pode dizer, sem pôr nem tirar, quem seria um           

potencial parceiro para a perpetuação da cultura. Não da         

espécie. Por isso, acho que não é só um joguinho de dedução            

qualquer: é a genética mostrando que os criacionistas podem         

estar muito errados quanto a muitas coisas. E meu radar          

apontou pra ele. Não sei explicar como, e ele nem sequer           

chega perto do tipo de cara com quem costumo me envolver,           

mas minha curiosidade imediata sobre Ian mostrou ali, nos         

olhos, que ele é o tipo de cara que me beijaria hoje. Com mais              



algumas cervejas no organismo, óbvio. Saber é ruim, não é?          

Eu me sinto incomodado por achar que sei disso. Melhor          

nunca descobrir. Por isso, eu quase sabia o tamanho da merda           

em que estava me metendo. 

O amigo dele aperta minha mão, mas estou mais pra lá do            

que pra cá. Eu e Ian nos escondemos da Amanda pra falar um             

monte de baboseira. Especialmente pra eu caçoar dele por         

andar de longboard. Nada de errado em andar de long, mas           

nunca experimentar vertical é estúpido pra quem gosta de         

skate. Tem a ver com adrenalina. Tesão. Aliás, preciso tirar a           

poeira do meu.  

Ele não sabe o que quer da vida e isso não parece            

incomodá-lo. Faz parte desses montes de garotos e garotas         

que ignoro por serem iguais em tudo: passaram dos vinte,          

estão na faculdade há mais tempo do que deveriam, moram          

sozinhos em apartamentos alugados pelos pais e só andam de          

carro. Playboys, pode-se dizer. Eu também sou.       

Presunçosamente, me acho mais divertido. Não gosto do falso         

conforto. Não gosto de fazer o que todo mundo está fazendo.           

Não que eu tenha prazer em ser do contra, mas meus gostos            

são contra tudo.  



Odeio obviedade. 

– Ele tá indo embora? – Assisto ao amigo dele sair com            

uma menina pelo portão automático da garagem. O cara se          

despediu de todo mundo e ainda não lembro o nome dele. 

– Ele era minha carona. Agora vou ter de dormir aqui. 

Ele está pensando o mesmo que eu: dormir com a Amanda           

pendurada no pescoço é dose. Lembro que a gente se          

encontrou na social de alguém semanas atrás. Esbarrei com         

ele na cozinha, enquanto caçava uma aspirina para o garoto          

com quem eu estava ficando. Ian sentou à mesa, suspirou,          

descolou os cabelos da testa suada. Não perguntei se estava          

bem. Não ligava. Mas ele disse mesmo assim: “Grude.” E eu           

soube do que estava falando.  

– Pode dormir na minha casa, se quiser. Diz que já tinha            

acertado comigo antes – dei a ideia. – Só acho sacanagem teu            

amigo te largar aqui. 

– Cauã é gente boa. Não ia impedir a diversão dele. 

– Vai querer, então? 

– O quê? 

– Dormir na minha casa? 

– Achei que já tivesse dito sim. Sim. 



 

VOCÊ CHEGOU AO FINAL DA AMOSTRA :( 

LEIA AQUI O LIVRO TODO  :D 

https://www.enriquecoimbra.com.br/sobre-garotos-que-beijam-garotos

