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Vamos
logo.
Disse Vic.
Vai ser
incrível.
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Não vai,
não.

Será
brilhante.

Garotas!
Garotas!!

Nós estudávamos num
colégio só para garotos
no sul de londres.
e Embora seja mentira dizer
que não tínhamos nenhuma
experiência com garotas…
… Vic parecia ter tido várias
namoradas, e eu havia beijado
três amigas da minha irmã…
… acho que seria perfeitamente
aceitável dizer que nós dois
basicamente falávamos com,
interagíamos com, e só nos
entendíamos
de verdade
com outros
garotos.

Bom, pelo
menos comigo
era assim.
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Vai ser
a mesma
coisa de
sempre.

Uma amiga falou de uma festa
para o Vic e ele estava decidido
a ir, eu achando bom ou não.
Eu não achava.

Depois de
uma hora, você
vai sumir, aos
amassos com
a garota mais
bonita da
festa…

… e eu vou
sobrar na cozinha,
escutando a mãe
de alguém falar de
política ou poesia
ou algo assim.

Você
só precisa
falar
com elas.

acho que
deve ser
naquela rua
lá no fundo.

Você
não sabe
onde é?
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Tudo bem,
eu consigo
achar o
lugar.

a Alison
me deu as
coordenadas,
e eu escrevi
num pedaço
de papel…

… que
deixei na
mesa da
sala.

Como?

A gente
segue rua
abaixo…

…e
procura
pela festa.

Fácil.
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…
pra
você é
fácil.

Elas te
curtem.
Você nem
precisa
conversar
mesmo
com elas.
Era um
fato.

É só
falar e
pronto.

Um sorriso
maroto do vic
e ele podia
escolher
qualquer uma.

Também
não é pra
tanto.

As vezes em que beijei as
amigas da minha irmã, eu
não conversei com elas.
Elas estavam por perto enquanto
minha irmã saía para fazer alguma
coisa em algum lugar, e elas
acabaram caindo na minha órbita,
e então eu as beijei.
Eu não me lembro
de ter falado nada.
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eu não
sei o que
dizer pras
garotas.

Elas são
apenas
garotas.

Elas
não vêm
de outro
planeta.

Ao dobrarmos a
rua, minha esperança
de que seria impossível
encontrar a festa
começou a desaparecer.
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eram oito da noite,
não muito cedo para
quem não tem nem
dezesseis anos, e
a gente não tinha.
Ainda não.

A-há!
Eu
sabia!

isso
vai ser
demais.

Garotas,
garotas,
ga…

… rotas.
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enchi um copo de plástico de coca-cola e nem
ousei dizer nada para as duas garotas que
estavam na cozinha.

Elas eram
animadas,
superadoráveis…

... e tinham
sotaque
estrangeiro.

Eram muita
areia pro meu
caminhãozinho.

Peguei a coca
e saí andando.

A casa era mais comprida
do que parecia, maior e
mais complexa do que o
sobrado de dois quartos
que eu imaginava.

Tinha gente em cada
sala em que eu entrava.

Na minha lembrança,
eram todas garotas.

Eu não subi
as escadas.
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