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           Foi no primeiro ano ginasial, como se chamava naquela 

época. Era um colégio particular de nível médio, mais para baixo, 

que existia no Cosme Velho. 

 A minha turma era da pesada. Super-bagunceiros causavam 

problemas com todos os professores. Eu, muito tímida, criei logo 

fama de bem comportada, o que irritou os mal educados que 

formavam noventa por cento da turma. 

 As meninas se dividiam em dois grupos rivais: o primeiro 

formado por Elizabeth, Sandra e Mônica. O segundo era maior 

formado por garotas mais velhas, atrevidas e vulgares. Ceres, 

Salete, Dolores, Rosilene, Olga e outras mais. 

 Escolhi o primeiro não só por elas me parecerem menos 

grossinhas, mas, principalmente por Elizabeth, Beth, pela qual me 

tomei de simpatias. Tentei me aproximar delas, mas, Sandra me 

odiou desde o primeiro instante e não me deixou entrar no grupo. 

 Para não ficar sozinha, tentei juntar-me ao outro, por falta de 

opção. Mas, Salete, a mais sacana, afirmou já ter me visto com a 

outra turminha e alegou que eu era uma espiã. Em vão argumentei 

que eu não era da patota delas, que elas não me aceitaram, mas, 

não acreditaram. Com o rabinho entre as pernas, me afastei. 

 Decidi, então, assumir a minha solidão. Ficava no recreio 

sentada, sozinha, no banco do quintal, comendo a minha merenda. 

 Não demorou muito para que percebessem o meu 

isolamento e viesse o bando todo, me agredir, acusando-me de 

besta, snob, porque não queria me aproximar de ninguém. Era o 

único momento em que os dois grupos se uniam: para me 

sacanear. Debochavam de tudo: da cor de minha pele, branca 

demais (naquela época eu estava anêmica), da minha magreza. 

Simularam um concurso e me elegeram a garota mais feia do 

colégio. Pegaram uma lata suja do fundo do quintal e botaram na 

minha cabeça. Todo recreio era isso. Acharam, numa revista, um 
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retrato de Frankenstein e trouxeram para me mostrar o único 

homem que me namoraria. 

 Uma tarde, durante o recreio, a turma da pesada cismou de 

saber por que eu era tão branca. Achavam impossível eu não 

pegar sol. Fiquei com vergonha de confessar que não tinha 

amigos para ir à praia, não podia freqüentar piscinas, pois não era 

sócia de clube nenhum. Lembrei-me de umas primas ricas, que 

eram sócias do Iate Club e mandei essa: 

 - Sou sócia do Iate Club. 

 Era óbvio que era mentira. Mas, Ceres deu uma de ingênua e 

perguntou: 

 - Mas, então? No Iate Club tem piscina. Você não pega sol 

lá? 

 Salete, impiedosa, matou a charada. 

 - É farol! 

 Agravou-se a situação. Além de branquela e feia passei a ser 

também faroleira e metida à besta, por ter escolhido um club da 

alta sociedade. 

 As coisas foram ficando tão escandalosas que chamaram a 

atenção da inspetora e dos diretores do colégio, que apareceram 

no recreio para me defender: 

 - A menina é só sossegadinha, não quer fazer pouco de 

ninguém. 

         Salete retrucava histérica: 

 - Ela se acha melhor do que a gente. Ela não é melhor do 

que ninguém. Pode ser pior, melhor não é. 

 Eu não respondia. Não me defendia, não lembrava a elas 

que foram elas que não quiseram se relacionar comigo. Não sei 

por que. Achava tudo de uma total inutilidade. 

 Existia, na nossa turma, uma pretinha, com dois rolinhos 

horríveis no alto da cabeça. Era órfã, criada por uma senhora, 

vizinha de um bordel. Ela também não pertencia a nenhum dos 

dois grupos. Passamos a ficar juntas no recreio. Agora, que eu 

arranjara uma companhia, deram-me uma trégua. Só ainda 

aproveitaram para sacanear as duas, perguntando a mim: 

 - Qual é a sua colega na escola? 

 - É a Lili. ( apontava para a pretinha ) 

         - Aí, Lili. Gargalhavam. 
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 E iam embora 

 As coisas se acalmaram. Curioso como essas pequenas 

gangues escolares parecem muito unidas, mas, com o correr dos 

dias, vão se dilacerando. Rosilene, Olga, não estavam tão 

adaptadas quanto pareciam na turma da pesada. Um dia, eu estava 

sentada sozinha, e Rosilene veio sentar comigo. Engraçado. Era 

uma das com que eu mais antipatizava. Começamos a falar sobre 

cinema. Ela era apaixonada por Rock Hudson, eu, por Tony 

Curtis. Falei que tinha um álbum de fotografias de galãs de 

Hollywood, cheia de fotos de Rock Hudson. Ela pediu para eu 

levar. Levei no dia seguinte. Ela adorou. Começamos a trocar: eu 

dava a ela as fotos de Rock e ela me dava as de Tony. Passamos a 

sentar juntas e irmos juntas para todos os lugares. Ficamos 

inseparáveis. Ceres ainda tentou nos afastar. Mas não conseguiu. 

 No segundo semestre, Elizabeth perdeu seu caderno de 

desenho geométrico com toda a matéria. Nenhuma das amigas de 

sua turminha se arriscou a emprestar-lhe o seu.  Emprestei o meu. 

No ano seguinte, ficamos grandes amigas. 

 E, assim, precisei da interferência involuntária de dois astros 

hollywoodianos para, da maneira mais ingênua possível, resolver 

o meu problema de bullying na primeira série ginasial de um 

colégio particular de nível médio na Zona Sul do Rio de Janeiro. 

 

  


