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O amor dos homens avulsos 

 

Quarta-feira. Na rua, o tapete da calçada estava esticado para nós, eu e o Cosme, lado a lado. 

Lá na frente, um altar nos esperava, feito só de moleques, uns sentados, outros escorados na 

fachada da ex-senzala, o Nó fumando pelo buraco que um dia foi janela. Meu noivo tentou me 

dar a mão, mas as minhas estavam ocupadas em caminhar, muletas, uniforme da escola, a pele 

cheirando a manhã rançosa — aulas de matemática, português, prova de geografia no último 

tempo. Levei bomba. 

Sol a pino, mas não tanto calor. Cosmim estava mais confiante do que eu. Sabia 

direitinho o que fazer. Eu só intuía. Também de uniforme, caminhava lento junto comigo, meio 

valsante, como se de fraque e gravata dourada, sapatos novos, peito estufado. Acenou de longe, 

acenaram de volta. (Onde é que estava o assassino nessa hora?) Ele também tinha feito prova, 

de história. Cosmim era bom em história. Não chegou a saber a nota que tirou. (Também não 

sei. A diretora da escola devolve seu boletim para o meu pai, mas os professores não lançaram 

as notas. Só estão as dos dois primeiros bimestres.) 

Meu rosto não é feio. Tenho uns traços romanos, macios e meio arredondados pelo bom 

trato, lábios grossos em boca pequena, narizinho que parece reto, mas de perto não é. Sempre 

fui ao dentista com regularidade. Sobrancelhas curvas e cabelo encaracolado, hoje quase todo 

branco. A pele, branco-mármore com veias verdes, já não é muito lisa. Fui uma criança bonita, 

éramos uma família bonita. Eu com Cosmim daríamos um filho com cara de deus egípcio. 

Chegamos os dois ao pé dos moleques (nenhuma menina). Ele apertou meus dedos com 

as duas mãos e me deu um beijo de pode beijar a noiva. 

Ficaram sem reação por muito tempo, as caras travadas como se tivessem visto um 

homem com cabeça preta de cachorro. Imagino, em pânico, que um deles pula e chuta o meu 

joelho esquerdo, quebra minha perna aleijada; outro soca o nariz do Cosme, manda abrir a boca 

e esfrega os dentes dele na parede chapiscada. Imagino que nos prendem e despejam óleo 

fervendo na nossa pele. Que atravessam um vergalhão nas nossas coxas, unindo os dois feito 

um brinquedo de plástico. Que 

se levantam sem dizer nada, tão decepcionados, e vão embora cheios de nojo. Ou que tentam 

argumentar, por amizade: mas e se todo mundo fosse assim, igual a vocês, a espécie humana 

não 

se reproduziria mais! Ou que começam a rir, rirrirrir, rerrerrir, rarrarrir. Imagino todo o antigo 

caldo de horrores no qual boiam cabeças decepadas e carne de veado queimada na fogueira. 

Sopa 

velha, requentada e ressalgada a cada geração de meninos, desde que o primeiro imperador de 

Roma achou que para ser limpo o homem devia ser virgem de mulher e duplamente imundo 

era o 

macho que se deitava com outro macho. 

As caras amoleceram do primeiro espanto, voltaram a se mexer e a olhar umas para as 

outras. Tinham a obrigação da raiva, do asco e da piada, mas ninguém queria começar. Olharam 

para nós. Não rimos. Encaramos. 

 



Aí o Nó pulou a janela de volta para a rua, atirando o cigarro longe (a brasinha faiscou no 

asfalto). O coração geral se preparou: era agora. Minha vista escureceu nas bordas e foi 

escurecendo até que só sobraram dois furinhos, escopeta cano duplo. Eles iam atirar primeiro, 

eu não tinha visto filmes de bangue-bangue o suficiente. Os moleques fincaram pés, o sangue 

inteiro nas pernas, pronto para atacar. Vou cair. Cosmim me segurou, me reequilibrei nas 

muletas, vou cair. O Nó veio vindo. 

Parou na frente da turma. Sorriu para apaziguar. Agora eu já conseguia enxergar 

melhor, mas meus joelhos bambinhos. Os meninos atrás sem saber do sorriso do Nó. (Pausa) 

O Iguatemi olhou para o Zetimó e eu vi: o braço do Zetimó pegou impulse e virou-lhe um soco 

de peito de mão bem no pescoço do Iguatemi. E a cara do Zetimó ficou toda desnorteada, e o 

Iguatemi 

caiu tossindo no chão. 

Puxava ar como se acabasse de ser salvo de um afogamento, as mãos tentando rasgar o 

peito. Ar. 

O Zetimó ficou observando o próprio braço, o braço e os meninos, os meninos e o 

Iguatemi, que agora estava rodeado, Cosmim lá no meio, de joelhos. O Baleião pôs as duas 

mãos no peito do amigo caído e começou a empurrar, como tinha visto fazerem na tv. Vai fazer 

respiração boca a boca? Você vai quebrar ele, filho da puta!, e o Tiziu deu um chega-pra-lá 

com o ombro. O Baleião caiu de ladinho. 

Gordo filho da puta! 

Já dava para ver que o Iguatemi estava tossindo-rindo. 

Uma pausa e avançaram no Zetimó para tirar satisfação. Cosmim inclusive. Uma 

rasteira, ele caiu bem perto do Iguatemi. Um chute, dois nas costelas. O Zetimó aceitou, 

levantou a mão da trégua, fez sim com a cabeça, sim. O Nó desceu-lhe um tapa na orelha, 

Cosmim deu um empurrão no Nó para dizer chega. 

Todos se entreolharam, adivinhando a possibilidade da porradaria generalizada. O 

Iguatemi se sentou e ficou respirando. Zetimó enfiou os dedos na boca, a ver se tinha perdido 

algum dente. O Baleião disse parou, caralha, parou! 

 

Depois, pra dizer qualquer coisa, o Nó fez um comentário sobre eu ser branco e ele marrom, 

eu rico e ele pobre. Golpe do baú. E riu, porque também não podia só mudar de assunto e seguir 

em frente. 

Foi isso. 

Em poucas horas, eles se recuperaram das porradas e se acostumaram com a ideia de 

que seus dois amiguinhos viraram namorados. Vai ficar um roxo só e tudo bem. Quando a 

gente se beijava eles faziam eca e pronto, de vez em quando tacavam coisas: terra, tufos de 

mato. Não faziam piada, mas pararam de xingar e empurrar o Cosme. Durante duas semanas, 

eles respeitaram. 

No dia seguinte ou no outro, sei lá, a irmã do Tiziu pariu, em casa mesmo. Gêmeos, um 

menino e uma menina, sem pai, só mãe. Eles fizeram eca também quando ouviram falar de 

placenta, 

e tacaram tufos de mato, chamaram de filho da puta. É provável que tivessem mais nojo da 

irmã do que de nós. Ainda nem tinham perdido o medo de menina direito. 

 


