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DEZ (QUASE) AMORES

Quase amor 1

No início eu sou jovem o bastante para ter certeza de 
 tudo, principalmente que jamais vou olhar para 

alguém chamado Vanderley ou Dejair. 
No sábado, como sempre, saio com a mesma 

roupa e as mesmas amigas para outra festa igual a 
todas. Sei que logo estarei dançando com o cara mais 
gordo ou o que se apresentar com mais espinhas, dois 
recordes que consigo manter sem nenhum esforço.

O Rogerinho da turma 2B, aquele conheci-
do por Baleia Assassina, o Rogerinho famoso por 
nunca conseguir mulher, parece disposto a quebrar 
a maldição hoje. Pior: comigo. Pelo jeito, antes o 
Rogerinho vai quebrar todos os meus ossos, me 
espremendo como agora contra uma parede. Feliz-
mente alguém pára sorrindo ao meu lado. Tenho 
miopia desde os nove anos, mas você não quer que 
eu esteja de óculos aos dezesseis, num sábado à noite. 
Sem enxer gar se conheço o indivíduo ou não, mas 
vendo nele a possibilidade de escapar do Rogerinho 
com vida, sorrio também. O ser pergunta meu nome 
e se apresenta.

– Prazer, Bejair.
No instante seguinte eu reviso mentalmente to-

das as minhas convicções morais, éticas e espirituais e 
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considero que este nome não se enquadra na categoria 
dos proibidos. Até porque nunca havia me passado 
pela cabeça que existisse um nome assim, Bejair.

Então me vejo com Bejair no portão da casa. 
Ele conta que o avô tem um avião, que a família 
planta alguma coisa que eu esqueci em uma cidade 
que eu não lembro, que está no segundo ano do 
colegial e quer ser engenheiro, que usa bombacha 
nos fi nais de semana.

É um sensível, penso eu, embriagada pelo 
hálito de cachorrinho-folhado dele. Bejair tenta 
me beijar, eu acho meio cabalístico, mas não deixo. 
Trocamos os telefones e antes de dormir eu ainda 
encho o rosto de creme Nívea, caso vá precisar de 
uma pele macia nos próximos dias.

2

– É o Bejair para você.
Tento ignorar a ironia sutil na voz da minha 

mãe. Ensaio rapidamente como vou atender.
– Oi, Beja, tudo legal?
– Daí, Bejair, que que manda?
– Fala, Bebê!
Finalmente me decido pelo clássico.
– Alô, Bejair, que surpresa!
Ele me convida para ir ao cinema. Se eu aceitar, 

será a primeira vez que faço isso com alguém do 
outro sexo. Dizer com um homem seria um pouco 
precipitado da minha parte. 
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Aceito. Minha mãe deixa. Às quatro da tarde 
do outro dia, encontro Bejair na frente do cinema. 
Ele escolhe o fi lme, uma versão da Branca de Neve 
com a mulata Adele Fátima, o tchan que deu origem 
à série. 

O fi lme é um pornô familiar com sete anões 
tarados e a mulata de neve querendo dar para eles 
o tempo inteiro. Emocionado com o roteiro, Bejair 
pega a minha mão. Eu deixo. Bejair beija a minha 
mão. Eu deixo. Bejair quebra o meu pescoço, vira 
a minha cabeça na direção dele, enfi a a língua pela 
minha boca e me dá o que, alguns homens mais 
tarde, eu descobriria ser um beijo.

Não sei como o fi lme terminou. Bejair e eu 
pegamos o ônibus para voltar, um sem coragem de 
olhar para o outro. No portão, Bejair pergunta se 
pode repetir a experiência. Realmente, aquilo parecia 
mais uma expe riên cia que um beijo. Eu deixo.

Entro em casa e olho tudo diferente. Minhas 
irmãs me parecem infantis demais, agora que eu já 
sei beijar. Não tenho fome, mas de qualquer jeito 
a louça do jantar é minha. Acabo comendo uma 
montanha de pão e antes de dormir ainda penso que 
não passei o creme Nívea e posso precisar da minha 
pele macia amanhã.

3

Bejair não liga.
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4

Bejair não manda um telegrama.

5

Colo cartazes com a foto do Bejair pela cidade.

6

O sábado chega, como sempre. Minha mãe, 
que cismou de me achar muito quieta de uns dias 
para cá, compra uma blusa nova para eu usar com a 
mesma saia e as mesmas amigas na festinha da noite. 
Estou dançando com um gordo cheio de espinhas 
quando a dona da casa fala que um amigo dela quer 
me conhecer. Peço licença ao gordo e um magro com 
uma violenta crise de acne se apresenta para mim.

– Prazer, Vanderley.
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Fim.


