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SÓ PARA CONSTAR AQUI, 

MEU PRIMEIRO BEIJO 

ACONTECEU, FINALMENTE, 

COM QUINZE ANOS. POR INCRÍVEL QUE 

PAREÇA, ESTE CAPÍTULO VAI SE JUNTAR COM O 

TEMA “AMOR PLATÔNICO”. POR SER PLATÔNICO, 
GERALMENTE NÃO CONSEGUIMOS FICAR COM 

ESSA GAROTA QUE IDEALIZAMOS DEMAIS, NOS 

APAIXONAMOS PELA IMAGEM QUE CONSTRUÍMOS 

DELA NA NOSSA CABEÇA E NÃO POR ELA DE 

FATO. NORMALMENTE ACABAMOS NUNCA 

CONSEGUINDO TER ALGO COM A MENINA...
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Tenho certeza que todos vocês já tiveram um amor platôni-

co, não é mesmo? Os garotos, as garotas, todos!

Com as garotas a coisa sempre se repete, e 

eu, por ter tido uma irmã oito anos mais velha, com sete anos 

já ouvia por baixo da porta as histórias que ela, com quinze, 

contava para as amigas dela. Era sempre a mesma reclamação:

– Garoto é tudo igual!

– Vou desistir dele. Achava que ele era uma coisa e era outra!

– Ele só queria me pegar e depois sumiu. Babaca!

Enfim, as garotas na adolescência se iludem com a imagem 

do príncipe encantado, o cara perfeito, o homem que apare-

ce nos filmes de romance. Até eu me apaixonava por eles, de 

tão absurdas e fora da realidade que eram as coisas que esses 

homens faziam pra conquistar uma mulher. Como eu sempre 

falei: “Só em filme mesmo”. 

MAS O TEMPO PASSA, AS GAROTAS FICAM 
MAIS VELHAS E, DE TANTO QUEBRAR A CARA, 
ELAS VIRAM MULHERES FORTES E UM POU-
QUINHO MAIS DESCONFIADAS DAS INTENÇÕES 
DOS HOMENS, NÃO É MESMO?

Já os homens têm uma forma menos clichê de quebrar a 

cara. Nós idealizamos a garota por quem somos apaixonadi-

nhos na escola, ficamos meses e meses pensando em formas 

de tentar chegar nela e, quando chegamos, se é que chegamos, 
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o padrão é nunca dar certo e tomarmos um fora. Pelo menos 

comigo era assim. Então simplesmente tiramos todas aquelas 

idealizações que tínhamos na cabeça de como essa garota era, 

e, com a cabeça livre de pensamentos iludidos sobre amor pla-

tônico, já conseguimos idealizar as próximas.

Nesse ponto homem é menos sofredor.  

Se ele toma um fora, parte pra outra, vai pra balada, pega 

todas pra esquecer a garota e fim de papo. Temos uma forma 

prática de resolver assuntos amorosos. 

JÁ AS GAROTAS, VEJO QUE, ÀS VEZES, PERDEM MUITO TEMPO 

EM UM SÓ CARA, INSISTEM NO MESMO, OU MELHOR, INSISTEM 

NO ERRADO. ENTÃO, A MINHA DICA É: QUANDO VOCÊS PARAREM 

DE OLHAR PRA UM SÓ E PERCEBEREM QUE EXISTEM OUTROS, 

VOCÊS VÃO SER FELIZES. SE DEU ERRADO UMA 

VEZ, NÃO INSISTA. VOCÊ SÓ ESTARÁ INSISTIN-

DO NO QUE JÁ ACABOU, E OS HOMENS, COMO 

VOCÊS DIZEM, SÃO IGUAIS. POR MAIS QUE A 

GENTE DESISTA DE UMA GAROTA, SE ELA VOLTA,  

A GENTE TENTA DE NOVO E, DEPOIS DE FAZER 

O QUE QUEREMOS, DESISTIMOS NOVAMENTE. ENTÃO NÃO SE-

JAM PINGUE-PONGUE NA MÃO DOS HOMENS, PORQUE, SE O 

GAROTO PERCEBE QUE VOCÊ ESTÁ NA MÃO DELE, VOCÊ ESTÁ 

FERRADA. SIMPLES ASSIM.
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Para os homens a dica é a mesma, digo por experiência 

própria. Quando uma garota percebe que pode ter você na 

hora em que ela quiser, que você faz exatamente o que ela 

manda e como manda, meu caro, você está danado.

EU PODERIA RESUMIR ESTE CAPÍTULO COM 

UMA SIMPLES FRASE, QUE VOCÊS DEVERIAM 

LEVAR PRA VIDA: “A ARTE DA CONQUISTA É 

UM JOGO”.

Mas, como eu era totalmente iludido na adolescência, pre-

ciso contar como eu quebrava a cara, assim vocês, que tam-

bém se iludem em assuntos amorosos, vão ver que não são os 

únicos que se ferram.

Voltando ao assunto  
primeiro beijo e amor 

platônico. Tinha uma garota 

na minha classe por quem 

eu era completamente 

apaixonado. Todos os ca-

ras da sala já haviam 

tentado ficar com ela, 

e querem saber? Ela 

dava fora em todos. 

Mas existia uma van-

tagem do meu lado: 
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eu era amigo dela, conversávamos todo dia, e aquilo só me 

deixava mais apaixonado. Eu achava que isso de sermos ami-

gos ajudaria no dia em que eu tentasse ficar com ela, mas a 

realidade é que, se ser amigo pode ajudar muito, pode ferrar 

muito mais.

NÃO VOU DIZER QUE EU ESTAVA NA FRIENDZONE, 

MAIS CONHECIDA COMO ZONA DA AMIZADE, QUE 

É BASICAMENTE QUANDO VOCÊ QUER FICAR COM 

UMA GAROTA QUE É SUA AMIGA, PORÉM, MESMO 

VOCÊ DEMONSTRANDO QUE QUER FICAR COM ELA 

E TENTANDO ALGO SEMPRE QUE DER, ELA VAI TE 

JOGAR NESSA ZONA DA AMIZADE, POIS NÃO QUER 

TER NADA MAIS QUE AMIZADE COM VOCÊ.

Lembro até hoje que meus amigos sempre falavam:

– Pô, cara, ela dispensa todo mundo e você é o único que 

é amiguinho da garota. Chega nela!

Eu ouvia essa frase todo dia, só que havia dois problemas: 

um, eu não sabia chegar numa garota; dois, eu ainda era BV.

Enrolei quase um ano pra tentar algo com ela! Minha pai-

xãozinha pela menina vinha desde a sétima série, mas só vi 

que tinha chance de conseguir algo com quinze anos. Foram 

quase dois anos de espera.
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Lembro até hoje da ocasião perfeita que tive para tentar 

chegar nela. Um garoto de um ano acima do nosso da escola 

estava chamando todos pra festa de aniversário dele. A festa 

seria na casa do menino e, cá entre nós, sem contar para os 

pais, hein? Festa de adolescente antes dos 18 sempre tem mais 

bebida do que festa. Parece que a vontade de beber é insana 

nessa idade.

Meu plano era basicamente deixar a 
menina bêbada e pegar sem precisar falar nada pra 

depois me vangloriar de ter ficado com a garota que tinha o 

maior índice de foras em meninos na história da escola. Cá 

entre nós, eu queria festejar internamente que o meu primeiro 

beijo teria sido com essa menina.

TUDO BEM QUE ESSE PLANO DE EMBEBEDAR 

UMA GAROTA PRA CONSEGUIR FICAR COM ELA 

É TOTALMENTE MANJADO, IDIOTA E BABACA. 

MAS FALANDO PARA OS HOMENS AGORA... 

VÃO DIZER QUE NUNCA NA VIDA PENSARAM 

EM DAR UNS DRINQUES A MAIS A UMA MENINA 

PRA CONSEGUIR FICAR COM ELA?

No desespero, eu ia usar esse plano da bebida mesmo, não 

julguem um garoto de quinze anos que nunca tinha beijado e 
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estava loucamente no cio. O dia da festa já tinha chegado, era 

uma sexta-feira, aquele dia em que você vai pra escola já pen-

sando no final de semana. Acho que os professores de sexta-

-feira já sabem que não vão conseguir dar uma aula decente, 

afinal, ninguém está prestando atenção neles.

EU NÃO VIA A HORA DE O SINAL TOCAR, QUERIA 

VOLTAR LOGO PRA CASA. Minha sexta-feira seria basica-

mente arquitetar como eu executaria o plano de pegar a 

garota à noite, sim, galera, tudo comigo era minimamen-

te planejado e pensado. Sempre tive uma cabeça meio de 

psicopata, sabe? Aqueles que planejam toda a ação antes 

de executar o crime, tudo planejado meticulosamente, sem 

gafes, sem brechas para erro, mas, como eu não era um 

serial killer, meu plano obviamente estava lotado de gafes e 

totalmente propenso a dar errado.

A festa começaria às onze da noite, o que pra mim já é de 

madrugada. Nunca entendi por que essa necessidade de co-

meçar tão tarde as festas hoje em dia. Você já jantou, já tomou 

banho, se trocou, mexeu no computador, assistiu televisão e, 

quando vai ver a hora, ainda são nove horas. Então você repete 

tudo de novo mais duas vezes e finalmente chegam as onze. 

Mas sempre tem aquele negócio de “não seja o primeiro da 

festa porque parece que você está desesperado”.
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Querem saber a real? Estou desesperado 

mesmo! Odeio esperar, odeio sair de casa tarde e odeio fes-

tas. Mas essa festa tinha o melhor motivo pra eu esquecer 

tudo que odiava e partir para o suposto dia mais foda da 

minha vida.

Cheguei na festa à meia-noite. Estava supervazia, lembro 

até hoje que fui até o aniversariante e falei:

– E AÍ, CARA, PARABÉNS! GALERA JÁ TÁ 
VINDO?

Ele deu risada e respondeu que mudou o horário do even-

to pra meia-noite. Me deu uma leve vontade de reclamar, 

mas fiquei quieto e esperei alguém que eu conhecia chegar. 

Está aí outra coisa que eu odeio: ir a lugares onde não conhe-

ço ninguém e ter que ficar esperando alguém que conheço 

para socializar. Nesse meio-tempo de espera, nunca consigo 

me entrosar com pessoas que não conheço, então fico em um 

canto fingindo que estou mexendo no celular, mas na verda-

de estou encarando o plano de fundo do aparelho pensan-

do em uma única coisa: “CADÊ ESSES FILHOS DA 
PUTA QUE NÃO CHEGAM?!”.

À uma da manhã chegou meu melhor amigo. Ele cum-

primentou todo mundo e foi me dar um “oi”. Fui meio seco 

com ele, pois já estava lá moscando há uma hora. Depois de 
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conversarmos um pouco, ele me perguntou da garota com 

quem eu ia tentar ficar.

Falar “garota” dá menos intimidade, não é 
mesmo? Mas não podemos expor nomes aqui, então vou 

criar um nome fictício pra ela: Gildirene, que tal? Assim não 

tem erro de usar um nome bonito e alguma menina que me 

conhece achar que é ela. Apesar de Gildirene ser um nome 

feio, a garota era MUITO bonita, então não imaginem aí um 

gremlin numa versão humana, ok?

A GILDIRENE AINDA NÃO HAVIA CHEGADO, 

EU JÁ ESTAVA ANGUSTIADO, ACHANDO QUE 

ELA NÃO IRIA NA FESTA, O QUE FARIA TODO O 

MEU PLANO IR PRO SACO. 

A festa estava lotada, música alta e cada vez mais pessoas 

chegando. A casa do menino já estava nojenta. Tinha cadeira 

jogada no banheiro, sofá com bebida derramada em cima, 

meninas golfando na cozinha. Estava um caos! Era uma clássica 

festa de adolescentes que não sabem beber direito e terminam 

todos vomitando e desmaiados em algum canto da casa.

JÁ DESMOTIVADO E QUASE INDO EMBORA, VEJO 

TRÊS GAROTAS CHEGANDO. Era a Gildirene com duas ami-

gas. Elas estavam perfeitas. Sabe quando uma garota mui-
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to linda entra em um ambiente e todos olham, inclusive as 

mulheres? Então, essa foi a cena naquele momento. As três 

pararam a festa, e obviamente que, até eu tomar coragem pra 

executar meu plano, vários moleques estavam se entrosando 

com elas com segundas intenções.

ELAS FORAM PARA O JARDIM DA CASA 
PEGAR UMA BEBIDA, O QUE PRA MIM FOI UMA 
FELICIDADE. A GILDIRENE JÁ CHEGOU BEBENDO, 
FACILITANDO O MEU SUPERPLANO DE EMBEBE-
DÁ-LA. Depois de quarenta minutos esperando e enrolando 

pra ir dar apenas um “oi”, mesmo sendo amigo dela, eu es-

tava com aquele frio na barriga, pois não daria um “oi” de 

amigo... Eu chegaria já seduzindo, jogando todo o charme 

de um menino inseguro e que gaguejava quando tentava 

chegar em uma garota.

Ela estava no jardim, conversando 
com umas cinco meninas. Para a minha 

sorte, não eram homens. Quando vejo uma garota 

conversando com um cara, já perco toda a confiança e 

desisto de ir até ela. Sempre acho que o cara já está no maior 

clima com ela e com certeza vai beijá-la, mesmo às vezes sendo 

totalmente o contrário. Fui até o jardim, fingi que não tinha 

visto a menina e logo entrei na roda falando o seguinte:
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– OI, GILDIRENE! NÃO TINHA TE VISTO. 
ACHEI QUE VOCÊ NÃO VINHA HOJE!!!

Soltei isso com um ar de empolgação e fingindo que estava 

meio bêbado, pra mostrar descontração, o que era mentira. 

Afinal, durante todo esse tempo lá eu tinha bebido apenas um 

copo de refrigerante. 

Ela me cumprimentou, me deu um abraço que eu não es-

queço até hoje e falou no meu ouvido: 

– Chris, me tira daqui! Não aguento mais falar disso com elas...

Não lembro qual era o assunto da roda, mas ela realmente 

queria sair dali, e aquele pedido me fez gaguejar. Isso não 

estava no meu plano. 

MEU PLANO ESTAVA DIVIDIDO EM DUAS ETAPAS: 

DEIXÁ-LA BÊBADA E DEPOIS PEGAR . ELE NÃO 

CONTINHA O TÓPICO TIRÁ-LA DE UMA RODA 

DE MENINAS E DAR ATENÇÃO PRA ELA ANTES 

DE ESTAR BÊBADA.

Logo ela me puxou pra longe dali e fomos pra baixo de 

uma arvorezinha que tinha no jardim, acho que era uma pi-

tangueira. Eu estava suando frio, louco para avançar nela e dar 

um beijo naquela boca que me fazia sonhar todos os dias.

Nós estávamos mudos, um olhando para o outro. Acho 

que essa era a hora exata para beijá-la, mas o idiota aqui resol-

veu seguir o plano da bebida e estragou tudo. Por isso falo pra 
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você agora: acabou o assunto e você está mudo na frente da 

garota dos seus sonhos? Avança e beija, não enrola!

Antes de ficarmos mudos por completo, ela disse:

– E aí, Chris?

QUANDO UMA GAROTA FALA “E AÍ...”, ELA CLARAMENTE 

QUER PUXAR UM ASSUNTO COM VOCÊ. MAS FOI LOGO DE-

POIS DESSA FRASE QUE EU FIQUEI MUDO, GAGUEJEI E FALEI:

– O que você está bebendo? Vou ali pegar mais uma bebi-

da pra gente!

Ela achou ótima a ideia da bebida, o que me motivou a 

continuar o plano, que na verdade eu já poderia ter abortado e 

beijado naquele momento, mas, quando estamos frente a frente 

com uma paixão platônica, não sei o que acontece... O corpo 

trava, as mãos começam a suar, começamos a gaguejar e a pri-

meira coisa que falamos é sempre algo totalmente nada a ver.

FUI BUSCAR AS BEBIDAS, CHEGUEI NO BALDE 
DE GELO E NÃO TINHA MAIS NADA. ENTREI NA 
CASA E FUI ATÉ A COZINHA VER SE HAVIA ALGO 
BEM FORTE PRA EMBEBEDAR DE VEZ. ESTAVA 
TOCANDO UMBRELLA, DA RIHANNA. A MÚSICA 
TINHA ACABADO DE COMEÇAR , ESTAVA TUDO 
COM UM MEGACLIMA PARA ROLAR UM BEIJO, 

MEU PRIMEIRO BEIJO! 
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Eu estava tão confiante que nada mais importava. Meu 

objetivo era apenas beijar aquela garota por quem eu estava 

completamente apaixonado. Chegando na cozinha, o dono 

da festa, muito bêbado, me falou:

– Cara, acabou tudo. Geral chapou!
Virei as costas, voltei pra sala da casa e fiquei parado du-

rante um tempo fazendo uma reflexão interna: “Eu não preciso 

de bebida pra conseguir uma garota. Vou lá agora e vou dar o 

beijo da minha vida!”.

TOMEI CORAGEM, RESPIREI FUNDO E 
LEMBRO ATÉ HOJE DA PARTE DA MÚSICA 
QUE ESTAVA TOCANDO QUANDO PENSEI: 
“AGORA EU VOU!”. 

Era assim: “When the sun shines, we’ll 

shine together, told you I’ll be here forever”. 

Que, traduzindo, seria: “Quando o sol brilhar, 

brilharemos juntos. Eu te disse que estaria 

aqui para sempre”. Acho que foi a sincronia 

mais romântica e mais incentivadora que tive pra ir até ela e, 

sem falar nada, roubar aquele beijo de filme.

Andei rapidamente pela casa, abri a porta da varanda e fui 

andando até a pitangueira em que ela estava comigo. Eu esta-

va com um sorriso que ia de orelha a orelha, era um sorriso de 
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confiança e felicidade de que tudo parecia estar conspirando 

a meu favor: a situação, a música, ela ter me chamado para 

conversar a sós, tudo! 

Quando cheguei na pitangueira, ela não estava mais lá. 

Meu coração foi a mil. 

– CADÊ ELA?! 
Perguntei pra um pessoal que estava ali no jardim e eles 

nem falaram nada, só me apontaram. Imaginem agora a músi-

ca acabando, eu virando em câmera lenta a cabeça ainda com 

um sorriso na cara e, de repente, toda a minha confiança, toda 

a minha vontade, todo o meu carisma do momento se resu-

miram numa simples frase: “Vontade de gritar para o mundo 

inteiro ouvir como eu sou idiota!”.

ELA ESTAVA BEIJANDO UM CARA QUE EU 

NUNCA VI NA VIDA, CLARAMENTE MAIS VELHO 

E MUITO FORTE. ELE ESTAVA BEIJANDO ELA 

COM TANTA VONTADE QUE JÁ ESTAVA ATÉ TI-

RANDO A BOCA DA MENINA DO ROSTO.

Eu fiquei durante um minuto encarando a cena. Não sabia 

como agir, o que pensar, meu mundo desabou. Sabe o 

que é ver a garota dos seus 

sonhos beijando outra pessoa 

na sua frente? Eu tinha certe-

za que ela estava na minha no 
CADÊ 

ELA?
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momento em que ela pediu pra eu a tirar da roda de meninas, 

mas pelo visto tinha me enganado.

Minha raiva era tanta que eu voltei pra festa, vi a pri-

meira garota quase morta de bêbada no sofá, sentei do lado 

dela e falei:

– E aí, tudo bem? Vou te beijar, beleza?
A garota deu um sorriso de bêbado e respondeu: 

– ME BEIJA GOSTOSO, MENINO, VEM CÁ.
Ela me puxou e beijou minha boca. Assim foi 

meu primeiro e completamente horrível beijo. Ela 

estava com gosto de vômito, cerveja e cigarro. 

A língua dela dentro da minha boca me deu ân-

sia, ela me devorou e cortou todo o meu lábio. Acho que 

ela estava com fome e não com vontade de beijar. Naquele 

momento, senti que minha boca era um X-búrguer duplo 

com fritas, porque a vontade da garota não dá pra descrever. 

Depois de uns dois minutos, cortei o beijo e falei que tinha 

que ir embora.

SAÍ DA FESTA PENSANDO EM UMA SÓ COISA: A 

GAROTA DOS MEUS SONHOS BEIJANDO OUTRO 

CARA. PRA MIM NÃO IMPORTAVA SE EU TINHA 

CONSEGUIDO DAR O MEU PRIMEIRO BEIJO NEM 

A QUALIDADE DESSE BEIJO... 
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EU NÃO TIRAVA DA CABEÇA AQUELA CENA 

DA FESTA. MEU CORAÇÃO ESTAVA LITERAL-

MENTE EM PEDAÇOS.
No dia seguinte fiquei em casa vendo televisão o dia todo e 

ouvindo a música que tocou na festa durante a minha primeira 

frustração amorosa. Dois dias depois, segunda-feira, nem quis 

olhar na cara dela. Ela até perguntou o que estava acontecen-

do, mas eu simplesmente ignorei a pergunta, dei um sorriso e 

continuei a fazer o que estava fazendo. 

Meu amigo que tinha me ajudado na ideia de embebedá-

-la pra depois beijar foi até ela, em algum momento do dia, 

pra contar o motivo pelo qual eu a estava ignorando.

No final do dia ele veio e me contou tudo o que ela falou. Ela 

havia dito que eu estava louco, que nunca tinha rolado clima ne-

nhum e que eu era superamigo dela e ela nunca ficaria com um 

cara por quem tinha uma amizade assim, pois estragaria tudo.

Papo clichê de garotas que não querem te 
pegar. Tenho certeza que vocês já ouviram isso 
em algum momento da vida, não é mesmo?
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DEPOIS DISSO TUDO, EU ME DISTANCIEI 

TOTALMENTE DELA, E A CONCLUSÃO É: ME 

FODI. AGORA MEU CONSELHO PRA VOCÊS: NÃO 

ALIMENTEM UMA PAIXÃO PLATÔNICA POR AL-

GUÉM NEM FIQUEM NA ZONA DA AMIZADE. SE 

VOCÊS ESTÃO A FIM DE UMA PESSOA, CHEGUEM 

NELA O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL. QUANTO MAIS 

VOCÊS ENROLAM, MAIS VÃO QUEBRAR A CARA.
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