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Para todos, que assim como Drummond, sabem 
que “o amor, seja como for, é o amor.” 
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Prólogo 

 “Na vida, a única coisa que 
temos, de verdade,  

é o momento presente.”
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Eu sempre acreditei no amor. Parece clichê, 

eu sei. Mas quem é que nunca se imaginou com 

alguém do lado, sendo feliz e tudo mais? Eu não 

sou o único e não serei o último, tenho certeza. 

Mas muita coisa me incomoda, tipo: Porque o 

amor tem que ser enquadrado em uma norma de 

moral e bons costumes? Como assim, gente... 

quem foi que um dia levantou e disse “amor é x e 

y e tá acabado”? 

Pra mim, o amor são todas as letras do 

alfabeto.  

Até porque, para o amor não existe uma 

linguagem. 

Os amantes confirmam isso.  

Inventamos um vocabulário próprio, com 

uma gramática que só os apaixonados vão 

entender. E não, não adianta você tentar entender 

a do outro; quem está apaixonado é ele, e não 

você. E eu acho que é isso o que falta, as pessoas 

se apaixonarem mais, se doarem mais, ir sem 

medo. Mesmo. Se jogar de cabeça, como o tio 

patinhas se joga nas moedas. Se todo mundo se 
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jogasse e valorizasse, teríamos menos uso de 

Diazepam.  

Outra coisa: porque não posso amar quem 

eu quero?  Sempre me disseram que eu sou livre, 

mas quando faço uma escolha - que não é a 

escolha da maioria - eu sou perseguido, excluído, 

discriminado. Mas espera aí... cadê a minha 

liberdade? Será que a liberdade só existe para as 

escolhas que o outro acha que são certas pra 

mim? Será que não posso escolher o que eu 

quero? Com minhas pernas, braços, olhos e 

coração? Seria muito pedir para que me 

entregasse essa tal liberdade? Mas quero inteira e 

de verdade, nada de meios termos e nem de “só 

vou gostar de você se fizer assim, se fizer de outro 

jeito o gostar acaba.”.  

Sempre ouço: “Mas isso causa dor”; e se não 

causar? E se for só o que você pensa? “Mas todos 

que são assim, sofrem”... sofrem porque o respeito 

não lhes é dado, sofrem porque são vistos como 

errados, sofrem porque sabem amar de uma 

maneira que você, que tanto diz que esse jeito de 

amar causa dor, não sabe. E se causar dor, deixa 
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causar. Deixa que eu darei um jeito de viver bem 

com as dores. Me deixa sofrer para aprender. 

Deixa, que a vida de outrem não diz respeito a 

ninguém. 

Me deixa.  

Odeio quando as pessoas ficam colocando 

cargas sobre as minhas costas, sendo que isso é 

delas. Um exemplo: “não esperava isso para a sua 

vida”. Eu até entendo a preocupação e tudo mais. 

Mas alguém já parou para perguntar o que aquela 

pessoa espera?  

Pois bem...  

Isso nunca aconteceu comigo. Prazer, meu 

novo amigo ou amiga, pois ainda não sei quem 

você é, mas nas próximas páginas lhe contarei 

algumas das coisas que passei. Eu sempre vivi 

aqui em Belo Horizonte, e sempre estudei na 

mesma escola. Escola essa que todo o bairro 

frequentou. Durante o ensino médio tive que 

mudar de escola, para uma que, diga-se de 

passagem, tinha uma fama de maconha. Mas tive 

que ir pra lá, e foi lá que eu conheci o meu 
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primeiro amor. Mas sobre esse assunto eu falo 

daqui a pouco.  

Me chamo Gustavo, e moro com meus pais. 

Tenho um irmão, o Gabriel, que é uma boa 

pessoa, mas tem sofrido bastante com a sua 

namorada. Ela é daquele tipo de gente que nunca 

está satisfeita com nada. Que busca respostas 

para tudo. E o Biel já é diferente: ele quer a 

simplicidade, ele quer bom dia, ele curte jardins e 

serenidade. Mas faz uns dois anos que não mora 

mais conosco, porque depois de tantas brigas e 

choros com a Hannah - sua namorada - ele foi 

embora para Londres. Na verdade ele não foi 

apenas por causa das brigas, ele foi porque 

recebeu uma proposta de estudos e aproveitou o 

gancho. 

Durante muito tempo, ele tentou conversar 

com ela e explicar que aquela situação não estava 

boa. Que ele não estava se sentindo feliz, que não 

foi aquilo que ele planejou. Ela não deu ouvidos e 

tentou o manter em uma coleira. E meu irmão é 

do tipo decidido. Então, deixou uma carta e foi 

embora.   
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 Acabei de entrar na faculdade de Direito e 

não namoro. Depois de ser enganado, traído e 

abandonado você acaba não tendo muitos motivos 

para acreditar no amor. Mas, veja só, eu 

desacredito até aparecer um novo amor e eu me 

animar de novo.  

Mas, sabe... é muita gente falando que ama 

para pouco amor sendo libertado. Tem gente que 

diz que não é preciso demonstrar amor; mas eu 

acho o contrário. Eu gosto de gente que manda 

flores, que vive de gentileza, que emociona a 

criatura amada. É esse tipo de gente que falta no 

mundo de hoje, infelizmente... 

Temos, e muito, por aí um tipo de gente que 

eu acho totalmente descartável: o tipo 

preconceituosa. Pra todo lado tem, e certamente 

na sua família tem aquele tipinho que diz “não 

sou contra só acho que...” Não, você não acha 

nada e não tem que achar nada, até por que não é 

a sua vida. Comece a achar que você deve 

respeitar. Coloque isso em prática. Um desafio: 

Levante da cama e diga “HOJE SEREI MELHOR”. 

O mundo agradece.  
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Capítulo 1 
 “Oh, por que você não fica comigo? 

Pois você é tudo o que eu preciso. 
Isso não é amor, está bem claro. 

Mas, amor, fique comigo.”



 

 
11 

 

Sei que tudo começa pelo início, mas aqui 

vou começar pelo final. Conheci a Geovana na 

escola, eu com 17 e ela com 16 anos. Nos 

apaixonamos tipo aqueles amores de novela, onde 

as pessoas passam, os olhares se cruzam e, no 

meio de tantos, se apaixonam. Sim, esperado e 

planejado. Mas com a gente nada foi planejado.  

Depois de tantas traições, eu resolvi que 

não dava mais. Não mesmo. E então decidi 

terminar da pior maneira possível: no meio da 

escola e querendo tirar satisfações na frente de 

todos.  

Porque é mesmo que a gente tem que 

escolher sempre a babaca da história? Tantas ali, 

tantas opções, e você escolhe logo o que vai te 

fazer mal. Estou querendo a certinha, a humilde, 

que é inteligente e lutadora, mas meu imã puxa 

aquela que é toda errada. E o pior: o coração se 

apega e fode com tudo.  

Por mais que eu gostasse dela, e fazia de 

tudo para vê-la bem e feliz, ela resolveu que todo o 
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meu esforço não valia a pena. Foi lá e me traiu. 

De novo, e de novo e de novo.  

Durante um tempo ela começou a ficar 

estranha; mal conversava comigo. Quase todo dia 

a gente terminava após uma discussão.  

Mas um dia eu descobri o porquê ela estava 

estranha. Tinha outro menino na história; não sei 

da onde surgiu, mas o fato é que estava ali, 

incomodando bastante. Pelas amigas e primas, 

soube que se tratava de um antigo caso. Algumas 

disseram que eram coisas apenas de olhares, e as 

mais próximas confirmavam que existia um antigo 

caso que ficara pela metade quando ela resolveu 

me dar uma chance. Tiro certeiro: a criança 

queria o brinquedo de volta. E o babaca aqui seria 

descartado. Mas resolvi perdoar e dar chances. 

Pedi a um amigo para ver qual era a desse menino 

com a minha namorada. E a resposta foi a pior 

possível: eles eram íntimos. Íntimos até demais.  

Mas o babaca, de novo, resolveu ser trouxa 

e acreditar naquela ladainha de que “vou mudar e 

isso não vai acontecer de novo”, “Foi só um 

escorregão”, “Eu não sei onde estava com a 
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cabeça”. Até aquele momento eu já havia tomado 

vários tapas na cara. Havia feito muita coisa, 

construído um futuro, sonhos, desejos. Enquanto 

ela se propunha à vulgaridade do momento, das 

memórias, de outros temos.  

Eu sempre ouvi assim: 

 

“Quando é pra dar certo, 

até os ventos sopram a favor” 

 

E confesso que sempre achei ridículo e sem 

sentido. Como assim gente? Eu não vou esperar 

vento nenhum e nem o destino para nada. Eu vou 

atrás, eu vou pular no pescoço (claro que é modo 

de falar) de quem eu quero e pedir uma chance. 

Mas minha vontade é encontrar o meu cupido, 

sentar com ele no bar e compartilhar as bebidas. 

Porque, vou te falar viu... vai ter dedo podre assim 

lá nos confins. Esse povo que espera o vento 

trazer as coisas, fica um aviso: ou vem poeira, ou 

gripe. 

 Então, como eu disse eu conheci a Geovana 

quando me mudei de escola. Não queria trocar, 
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mas fui obrigado, e quando a vi eu sabia que 

aquela mudança seria para melhor. Não digo que 

não demos certo. Demos certo sim, até aquele 

momento. Dali pra frente foi que viramos duas 

pessoas erradas, mas antes éramos certos para 

ambos.  

Tudo aconteceu quando fui fazer a 

matrícula. Ela era do tipo popular e conhecia a 

escola inteira. Já namorava, e digamos que o 

namorado não era bonito. Eu não achava. Ele 

tinha uma voz irritante, tão irritante quanto 

aquela mulher que vende cogumelo do sol.  

E o pior, Brasil: ele se achava o fim do 

estrogonofe. Quando entreguei a documentação, 

ela me olhou e eu retribui. 

Normal.  

Me encara. Eu encaro.  

Eu descobri o nome dela porque, quando 

estava indo embora, o irritante do namoradinho 

apareceu no portão e a gritou. 

E daí para frente foi o maior rolo. Sabe 

quando você planeja, faz um mega esquema, 

arruma cúmplices e tudo mais? Foi bem isso. Eu 
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tinha algumas amigas em comum com ela e 

aproveite essa brecha para chegar mais perto, 

para puxar assunto. Mas ali na escola ela era 

muito tímida e eu respeitei.  

O que seriam dos casais tímidos se não 

fosse a internet para aproximar? E foi assim 

mesmo. Comecei a perceber que o nome dela 

aparecia na linha de “últimos visitantes do seu 

perfil”, em meu Orkut (sim, ainda era o orkut) e 

eu acompanhei esse fato durante semanas. 

Apenas calado e observando. Ou seja, ela também 

me queria. Então, resolvi chamar.  

Um dia na escola pedi o número do seu 

telefone e chegando em casa enviei uma 

mensagem pedindo o seu MSN (M-E-U-D-E-U-S, 

que coisa brega né? Eu sei. Mas era o que eu 

tinha para a época). Durante muito, muito tempo, 

conversamos por ali e na escola nada era dito. 

Mesmo que nos encontrássemos nos corredores, 

fingíamos que não nos conhecíamos. Sim, fomos 

ótimos atores. As conversas eram sobre tudo o 

que se podia imaginar, mas o assunto que 
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realmente importava não era dito. O assunto de 

que um queria o outro.  

Foi um jogo dos dois lados, confesso.  

 Teve um dia que a escola iria fazer um 

passeio para Ouro Preto e então a nossa conversa 

foi toda sobre isso.  

 

Geovana: Então você vai para Ouro Preto? 

 

 

 

Gustavo: Sim, como você sabe? 

 

 

 
Geovana: Ouvi sua conversa com as meninas. 
 

 
 

 
Gustavo: Sei. 

 

 
 

Geovana: Algum problema? 
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Gustavo: É claro que não. 

 
 

 

Geovana: Quer me visitar? 
 

 

 

Gustavo: Não posso. 
 
 

 
 

Geovana: Mas porque não pode me visitar? 
 

 

 
 

 
Gustavo: Porque estarei em Ouro Preto, ora essa. 

 

 
 
 

Geovana: Mas você pode depois. Outro dia.  

Não quer? 
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Gustavo: Não me leve a mal, mas não posso. 

 
 

 
 

Geovana: Por quê? 

 

 

Gustavo: Preciso dormir.  

Boa noite. 
  

 

Na verdade, eu não iria dormir. Eu fiquei foi 

sem saber o que falar. Fiquei sem entender toda 

aquela conversa. Mas a verdade era que ela me 

queria e eu aqui, me fazendo de bobo.  

Todo mundo faz isso, ou não faz?  

 

Fui me sentar na laje e fiquei ali pensando 

na vida, nos ensinamentos e no que eu faria. 

Quando voltei, percebi que ela ainda estava 

online. 

 

Gustavo: Eu vou. 
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Geovana: ? 

 

Gustavo: Fazer a visita. 

 

Geovana: Ai, sério? 

 

 

Gustavo: Sim, semana que vem 

combinamos certinho. 

 

E assim foi.  

 

Na outra semana nos encontramos na casa 

de sua irmã, que ficava a uns três quilômetros da 

minha casa. Foi lindo e maravilhoso.  

Por algumas horas ficamos conversando e 

nos conhecendo melhor. Rolou um longo beijo e 

nos entregamos um ao outro. E, naquele dia 

mesmo, resolvemos que iríamos namorar. Aqui 

um problema da nossa geração: queremos tudo 

para ontem.  

Já reparou?  
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Não nos damos a oportunidade de conhecer 

as pessoas a fundo. Olhamos nos rostos, 

convivemos uns dias e achamos que a pessoa já é 

para casar.  

Não gente.  

Não mesmo.  

É preciso demorar, é preciso a dúvida. É 

preciso saber mais que o nome, a comida que 

gosta, os sonhos que tem. É preciso saber se o 

outro é capaz de dividir o prato, os sonhos e 

principalmente as alegrias. Porque de tristeza já 

basta, né?  

Queira do seu lado pessoas que possam te 

promover, te fazer melhor, te mostrar que você é 

capaz, mesmo quando você já não acredita. 

Pessoas que te desafiem a ir mais longe, a fazer 

mais e melhor, a se doar ainda mais.  

Queira palavras de bem e saiba que as 

palavras amargas são necessárias, mas não 

eternas.  

Ouça, aprenda e apague.    

 O amado tem obrigação de promover 
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liberdades. Se é um amor sem futuro, ou se o 

futuro é só você quem pensa, cai fora.  

 

Depois de quatro meses de namoro 

resolvemos comprar uma aliança – que foi cara, 

bem cara, mas era linda.  

Ah, se arrependimento matasse... 

Dois meses depois, terminamos. Acredita 

que mesmo eu fazendo tudo por ela, ela me traiu? 

De novo. É isso mesmo... Primeiro ela traiu e eu 

perdoei. A gente perdoa porque ama, não por que 

é bobo. Perdoa porque pensa “foi um deslize, e ela 

se arrependeu”. Engano muito grande. Não estou 

dizendo que pessoas não mudam e não se 

arrependam; pessoas mudam sim. Mas é que 

duas semanas depois que a perdoei, ela me traiu 

de novo. Aí foi o fim.  

Eu juntei as minhas coisas que estavam na 

casa dela e fui embora. Não falei nada, não 

briguei. Só chorei as mágoas – porque ninguém e 

de ferro, né?  

Se você disser que não ficou magoado após 

ser traído, por favor me envia um e-mail e vamos 
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tomar um café para você me ensinar, porque 

olha... Você precisa ser estudado.  

Mas a verdade é que eu sou totalmente 

incompetente para esquecer. Sim, sou um 

desastre em arrancar de dentro do meu coração 

aquilo que um dia me fez respirar. Era tudo lindo. 

Dormia e acordava do lado de quem eu amava e, 

enquanto o meu mundo era de cores, o dela 

parecia apenas preto e branco. 

Não entendia. Eu feliz e ela apática. Eu, um 

profundo mar; ela, um rio que assoreou. Não sei e 

não aprendi a desapegar. Não sei se um dia vou 

encontrar outra pessoa. Na verdade, eu irei 

encontrar alguém que vai me fazer ainda mais 

feliz. Grande bobagem esse pensamento de “não 

vou encontrar ninguém que nem ela”. E, que bom, 

né! Imagine encontrar alguém babaca, idiota, sem 

noção como a ex? Que as boas energias me livrem 

disso.  

Realmente, não consigo esquecer. Na minha 

carteira ainda guardo a notinha da loja onde 

compramos as alianças. Também, pudera né: 

dividimos em 10 suaves prestações, que eu paguei 
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sozinho porque ela foi incapaz de dizer “vamos 

dividir.” 

O problema é reaprender a ser só, voltar a 

ser singular, voltar a enxergar as coisas como 

objetos e os dias como normais. O olhar aguçado 

parece que parte junto com a ausência do outro. É 

uma viajem sem avisos, sem companhia, sem 

passagens. É apenas o ir; a volta não vai existir e 

eu sei disso. Mas também sei que meu coração vai 

esperar aquela mensagem no final do dia, aquele 

olhar antes da aula, aquele abraço do final de 

semana sentados na escada da sua casa. Se não 

expulso da memória não é porque gosto de sofrer, 

é porque não consigo te esquecer.  

Naquele dia em que decide que iria ficar de 

frente para aquela babaca, eu estava muito 

gripado. Até então eu havia resolvido que ficaria 

de repouso, como me solicitou o médico. Mas fiz 

questão de ir para a aula.  

 Cheguei na escola mais cedo e sentei no 

pátio. Atrás de mim tinha uma cerca, e à direita 

um longo corredor sem saída. Pensei em colocar 

ela sentada ali do lado sem saída e bater um 
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papo. Na verdade, bater a palma da mão sem 

parar, dos dois lados da sua cara de pau. Todo 

mundo tem vontade de fazer isso, podem 

confessar. Não fazemos porque somos homens, e 

não moleques. E sabemos que devemos respeitar 

as mulheres, o que não quer dizer que não posso 

ter uma conversa mais dura. 

Sempre ouvi minha mãe dizer que “uma 

mulher, mesmo errada, está certa” e muitas se 

aproveitam disso. Se aproveitam de ser o “sexo 

frágil” para fazer o que bem entendem com os 

homens. Tem mulher que leva as coisas a sério. 

Tem mulher que valoriza o homem e suas 

atitudes. Tem mulher que não se importa de ter 

pouco e crescer com o rapaz. Mas tem mulher, 

que vou te falar viu; não merece o mínimo de 

atenção. Tem mulher que vive de interesse. E o 

pior: se você dizer que ela é assim, você é super 

atacado e dizem que você “faltou com respeito”. 

Em meio aos meus pensamentos ela apareceu, 

fiquei sem entender de qual buraco saiu. Veio me 

dar um beijo e eu a mandei sentar. 

- O que foi? 

- Sente-se, moça. 



 

25 

 

- Você está estranho. 

- Estou normal. 

 Normal? Será que eu conhecia mesmo essa 

palavra gente? Não, eu não estava normal, mas se 

eu falasse o que era ela iria correr. Minha vontade 

era a atravessar para o outro lado da grade, e 

depois varreria os cubos para o lixo, amarraria o 

saco e colocaria do lado de fora da escola. 

Quando comecei a falar, foi dito e feito: a 

pilantra correu da conversa dizendo que estava 

passando mal. Ah, por favor gente. Inventa outra, 

essa de passar mal é da época em que vovó, para 

ser sexy, mostrava os joelhos. Fale que está tendo 

um infarto, se jogue ao chão, mas acredito que no 

meu caso eu a arrastaria mais para o fundo do 

corredor e a deixaria lá até não ter mais o que 

tremer.  

Subi para ter aula normalmente e até hoje 

eu não sei como aquela história terminou. Acho 

que nunca teve um fim. Apesar de hoje não 

estarmos mais juntos, pelo menos não em corpo. 

Sei que de algum lugar ela ainda se lembra de 

mim, de tudo o que passamos e do tempo em que 
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juntos éramos apenas um. Eu não acho que fui 

um idiota, nunca brinquei com os sentimentos de 

ninguém. Eu disse que a amava, e não menti. Mas 

ela brincou demais com os meus sentimentos. Eu 

praticamente me humilhava ao falar e ela nem aí, 

sempre grossa e convencida de que se eu a 

quisesse teria de ser daquele jeito.  

Antes do fim derradeiro, muita coisa 

aconteceu. Depois de bater o primeiro sinal, eu 

corri pelos corredores da escola para conseguir 

conversar com ela. Os corredores foram fechados 

para que eu não passasse, e a ordem era me 

segurar dentro da sala até que ela fosse embora. 

Eu andava de um lado para o outro impaciente, 

nervoso e muito chateado. 

No dia anterior, durante uma conversa, em 

meio a fumaça de mais um cigarro ela fazia planos 

para uma vida ao meu lado. E agora ela joga tudo 

para o alto. Dormimos juntos, tivemos uma noite 

prazerosa, nos abraçamos e ela disse que me 

amava. Ela disse. Mas eu ainda não entendia que 

amar é mostrar e não falar.  
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Quando consegui descer e chegar até a sala 

da diretora a vi sendo escoltada como um 

presidiário, e eu parecia o algoz que queria dar fim 

à sua vida. Na verdade, naquele momento, era 

isso mesmo o que eu queria fazer. Eu aprendi 

desde muito cedo que amar é se doar, é estar com 

o outro, é falar sem sermão, é não cutucar a 

ferida, é aconselhar, é dançar a mesma melodia e, 

ao fim da música, continuar.  

Ela fez as escolhas, que para mim foram 

péssimas. Mas pode ser que para ela as escolhas 

valeram a pena. Acho que desde o início eu não 

era nada para ela, nada além de uma diversão do 

segundo tempo. Depois do apito final, cada um 

seguindo o seu caminho sem dizer tchau. Não 

tivemos tempo para despedidas, e jamais 

dissemos um adeus. Acho que é isso o que me 

incomoda, a falta de um ponto final onde as duas 

partes possam dizer “terminamos aqui.” Terminar 

sem isso para mim é dar um tempo.  

Engraçado é como seguimos um protocolo 

sem combinar nada. Não nos ligamos, 
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escrevemos, adicionamos em redes sociais, nem 

frequentamos os mesmos locais...  

Antes que ela saísse da escola, eu pulei o 

muro e fui correndo para a porta de sua casa. 

Mas não consegui chegar primeiro, já que sua 

família a colocou dentro de um carro e partiram. 

Aquele carro cinza de vidros pretos abrigava 

minha amada, e eu estava ciente de que seria 

impossível falar com ela.  

Sei, da boca de pessoas mais próximas, que 

hoje ela sofre. Ela me largou para ficar com um 

rapaz que tem carro e moto. Largou todos os 

sonhos que me disse que tinha, para viver ao lado 

de alguém que nem conhecia direito. Talvez eu 

esteja vivendo em uma ilusão achando que ela 

não o conhecia, e ouço de alguns colegas que o 

caso era antigo. Mas a verdade é que ninguém 

resolve partir de um dia para o outro. Ninguém 

levanta e diz “hoje eu vou deixá-lo”. No dia em que 

ela resolveu me deixar, certamente aquilo já 

estava na cabeça dela fazia tempos; o que faltava 

era coragem. Depois que eu resolvi não perdoar 

mais uma traição, ela se sentiu encorajada para 
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colocar pra fora o que estava resolvido por dentro. 

Mas a verdade é que a vida cobra, e hoje ela vive o 

luto de um caso. Largou o certo por uma aventura 

e chora o remorso de me perder e dor de ter ficado 

“viúva” no namoradinho.  

O que me indigna é que nunca mais ela quis 

falar comigo. Quando estive em sua casa, para 

saber o que havia acontecido para que ela me 

tratasse de tal maneira, ela pulou o muro e se 

escondeu na casa da sua tia. O que ela não sabia 

é que eu já tinha a visto pela janela antes que sua 

mãe viesse me atender e dizer que ela não estava. 

Qual o problema das pessoas em olhar nos olhos 

e confessar que não quer mais? 

A verdade é que muitos dos amigos 

tentaram me avisar que ela era uma babaca. 

Babaca que já tinha ficado com a metade dos 

meninos da escola. Sim, ela era linda. Loira, olhos 

castanhos, alta e de um sorriso maravilhoso. Acho 

que isso me fez não enxergar o que ela era. Criei 

um conceito sobre ela, e ela era um tremendo 

sapo. Queria ser princesa, mas já tinha pego 



30 
 

metade do reino. E eu era apenas mais um nessa 

extensa lista.  

O fim foi meu, mas o tchau era dela. 

Nenhum dos dois se olhou, se encarou. 

Escolhemos o mais fácil, sumimos sem rastros. 

Aquele dia fui correndo até a sua casa; estava 

tudo apagado. Permaneci ali sentado por algumas 

horas e nenhuma movimentação era vista na casa 

de três andares. O breu tomou conta do local, e 

agora do meu coração. A luz do poste acima de 

mim não era suficiente para me tirar da escuridão 

de meus pensamentos. A única coisa que eu 

pensava era de poder vê-la, abraçar e dizer... Vai, 

sua idiota. 

Mas eu não consegui fazer isso. Tinha um 

balanço que íamos sempre, e eu sempre volto lá, 

dessa vez sozinho, para lembrar dela. Que bobeira 

que fazemos né? Sabe que a pessoa não quer 

mais, que a pessoa seguiu, continuou o seu 

caminho, está feliz sem a gente e nós 

continuamos a alimentar uma dor. Porque isso é 

dor, não tem outra palavra não. 
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Depois que ela me deixou, o balanço nunca 

mais teve ninguém, o vento não soprou. Por dias 

me mantive assim, imóvel. Meus olhos ficaram 

tristes e a cor da vida se perdeu. Tudo era como 

um filme que repetia, repetia e repetia. Era a 

nossa história, a nossa vida, os nossos sonhos e 

desejos, tudo ficando embaçado, borrado, 

inelegível. Namoramos e terminamos. Vivemos um 

“semestre incrível”. Vivemos o amor de um tempo, 

de uma idealização, de uma realização. 
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Capítulo 2 

Não sofra mais  

que o necessário. 
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Eu tenho uma amiga super, hiper, mega 

louca. A Isabella é dessas malucas que grita no 

meio da rua, que dá bafão, que dá gargalhadas em 

alto e bom som. Apesar de animada, ela tem um 

sério problema: vive de drama. Pensa em uma 

pessoa dramática, daquele estilo novela 

mexicana...  

Chego em sua casa e, ao entrar no quarto, 

me deparo com uma frase no guarda-roupas. 

 

 

“Posso passar muitos dias sem te ver,  

muitos dias sem te abraçar, mas isso nunca me 

fará parar de te amar.” 

 

 

Puxo sua mão, sento calmamente na cama e 

falto dar uma chave de perna em seu pescoço pra 

ver se ela para com essas coisas. 

- Amiga, está acontecendo algo que não sei? 

- tento ser simpático 

 - Não gente, porque estaria? 
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Levanto e vou até a porta do lado esquerdo 

de seu armário e arranco o papel com a frase. 

Quando me viro, ela já está escondendo o rosto e 

rindo. 

 Eu acho interessante esse tipo de gente, que 

coloca papel para não esquecer o ex. Mas não 

esquecer o ex significa não esquecer a dor. Eu 

penso assim: a pessoa merece uma chance, no 

máximo a segunda, na terceira eu estou jogando 

suas coisas na rua, quebrando cabo de vassoura 

na cabeça e gritando. Esse negócio de ficar 

alimentando esperança sem futuro não dá, né? 

Fala sério... 

 - Estou esperando uma reposta, e não 

gargalhadas. – Insisto. 

 - É porque eu esqueci isso aí. 

 - Sei. 

 - Ó, é verdade Gu. É porque eu gostei da 

frase. Foi apenas isso. 

 - Mas amiga, isso é mais brega que ouvir 

Banda Djavú! 

Eu não tenho absolutamente nada contra a 

banda, mas não compartilho. E só ouço porque 
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sou obrigado por esse povo mal-educado que acha 

que tem que compartilhar o seu péssimo gosto 

musical com todo o bairro. E nem se fosse uma 

música que eu goste; afinal, o que é bom pra mim 

pode não ser bom para o outro. 

 Na minha rua mora um garoto desses, que 

vive com o carro no quarteirão e no último 

volume, ouvindo os últimos lançamentos 

pornográficos... Ops... os últimos lançamentos de 

funk. Ele não se toca que é ridículo; pior que isso 

é só aquele povo que entra no ônibus com o 

celular ouvindo baile de favela. Minha vontade é 

gritar pro motorista parar e mandar essa galera 

descer. Mas confesso que o ritmo é envolvente. Vai 

falar que nunca dançou até o chão ao som de MC 

Creu e companhia? Dá última vez que um menino 

entrou no ônibus ouvindo “vai taca, taca, taca, 

taca, taca, taca”, eu fiquei com uma vontade de 

tacar o celular dele pela janela.  

Eu estava com um péssimo senso de 

humor, tive que ir ao centro da cidade debaixo de 

um sol do meio-dia. Não bastasse entrar o menino 

ouvindo “bumbum granada”, me entra um senhor 
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que, pelo cheiro, comprou toda a saca de alho da 

cidade. Vou te falar, viu; satanás, quando atenta, 

ele não brinca. Aí você imagina como cheguei no 

centro da cidade, suado e parecendo um 

hortifrúti.  

Na volta do centro da cidade, quem me 

entra no ônibus? Ele mesmo. O menino “bumbum 

granada” O som e o humor eram os mesmos, dele 

e meu. 

 Gente, por favor... Coloquem mais músicas 

no cartão de memória de vocês. Dessa vez eu não 

apelei: segurei no cano do ônibus e dancei. 

Quando assustei, minha cara estava colado com o 

tênis do trocador. Sim, eu passei um mega 

vexame. Mas isso eu conto depois.  

A Isabella tem certo problema em largar o 

passado. Teve uma época em que ela achou que 

pessoas eram iguais objetivos, era só perseguir 

que seriam dela. Foi um custo tirar isso da sua 

cabeça. Ela gostava de um carinha que, no início, 

eu até achava legal, mas depois o menino era um 

pilantra de marca maior. Eu queria pegar ele pelo 

pescoço, mas a Isa não deixou.  
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Quando ela desapegou, o menino resolveu 

vir atrás; aí eu, carinhosamente, chutei o que ele 

tem no meio das pernas e avisei pra não chegar 

perto da minha amiga. Dito e feito: nunca mais o 

vimos. E foi melhor assim. Tenho pra mim que ex 

é um exu mal encarnado. 

  

Levantei cedo para resolver umas coisas e 

liguei o rádio no último volume; como estou 

sozinho em casa, resolvi aproveitar. Minhas 

músicas favoritas já estavam no ponto. É o povo 

sair de casa, eu abalo os alicerces com o som no 

talo.  

Então, eis que toca a primeira música da 

lista: 

 

“Venho lhe dizer se algo andou errado 

Eu fui o culpado, rogo o seu perdão 

Venho lhe seguir, lhe pedir desculpas 

Foi por minha culpa a separação” 

 

E sabe de uma coisa? A música tem 

verdades que esfregam em nossa cara. Quando 
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algo não dá certo, a culpa é nossa e não do outro. 

Confessar é o melhor caminho. Nos deixa leves e 

felizes. Se não deu certo foi porque não fomos 

capazes de enxergar a pessoa como ela era. Somos 

vítimas de uma idealização terrível. Consumidos 

por imaginários, acabamos por sofrer aquilo que 

estava em nossa cara o tempo todo. Imaginar nos 

faz ter uma venda nos olhos, uma venda 

transparente, uma venda de esperanças futuras 

alimentadas por idealização.  

Depois daquele fim, e de muito sofrimento, 

resolvi cuidar de mim. Na verdade, eu deveria ter 

feito isso desde o início. Mas temos a mania de 

esquecer de nós mesmos para cuidar do outro.  

Furada total.  

A senha mesmo é cuidar de si e aí o outro 

cuidar dele, e vocês dividem o cuidado no 

relacionamento.  

Sofri tanto, que muita gente ficou 

preocupada comigo – de verdade mesmo. 

Inúmeras vezes diziam que eu estava solitário. 

Mas eu não estava, porque solidão não é falta de 

companhia, e, sim, excesso. Eu tinha muitas 
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pessoas ao meu lado naquele momento de dor; até 

os meus inimigos se aproximaram.  

Não para ajudar, lógico. Mas para saber o 

que estava acontecendo.  

Aprendi, desde muito cedo, que, na hora da 

derrota, até quem te odeia te estende à mão. Às 

vezes por solidariedade em entender o sofrimento, 

porque ele também já sofreu. Mas diversas vezes 

ele quer apenas ficar perto quando tudo estiver 

ainda pior. 

Estava fazendo uma contagem de momentos 

legais, e cheguei à conclusão que tive muitos, 

muitos que não são possíveis de serem 

enumerados. Cheguei à conclusão também que 

poucos são os que permaneceram.  

Eu tive sorte de encontrar a Isabella. É uma 

amiga pra todas as horas, me acompanha desde 

as épocas da escola. Chorou, sorriu e caiu de 

bêbada comigo. Consolou meus lamentos, conteve 

meus pés nos chão em momentos em que minha 

mente estava nas nuvens. Foi, e é, minha 

confidente, minha fiel, minha base na amizade.  
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Fiz amigos na escola, mas ficaram no 

quadro negro após a formatura. Fiz amigos na 

academia, mas ficaram nos halteres após o treino. 

Fiz amigos no emprego, mas permaneceram lá 

depois do expediente.  Ninguém é amigo por 

acaso. Ninguém chega à nossa vida por acaso; 

mas eu prefiro que as pessoas, ao chegar, 

respeitem aquilo que eu sinto e aquilo que eu sou. 

Não é imposição, é uma regra. Se escolher não 

respeitar, eu escolho não deixar você ficar. A soma 

é simples, e para entender não precisa ser bom de 

matemática.  

Assim, compreendo que é impossível ser 

amigo sozinho. Igual ao relacionamento amoroso, 

a amizade também precisa ser dos dois lados. Os 

dois precisam investir, querer, fazer acontecer. 

Quando apenas um lado investe, tudo tende a dar 

errado. Esse negócio de “não respondi à 

mensagem no WhatsApp porque não tive tempo” 

ou “estou muito atarefado com estudos, trabalho, 

namoro...” Isso pra mim não cola. Até porque, 

quando a gente valoriza o outro, uma mensagem 

não custa nada. Não vai me fazer perder tempo; 



 

41 

 

pelo contrário. Às vezes, as pessoas precisam 

apenas de uma mensagem para saber que, mesmo 

atarefado, você está ali.  

Talvez os amigos, que eu achei que fossem 

amigos, eram apenas colegas circunstanciais. É... 

acredito que foram pela afinidade do momento. 

Permaneceram enquanto tinham interesses 

imediatos e, após os suprir, partiram por não ter 

mais motivos de ver e ouvir.  

O momento acabou e foi hora de deixar 

partir o que não tem mais sentido. Não lamento 

pelos conselhos que dei, pelas dores que ouvi ou 

pelos sorrisos que os fiz soltar... Lamento por não 

ter amigos insistentes como a falta de memória 

dos velhos. 

Mas ainda bem que a Isabella é resistente e 

permaneceu aqui, do meu lado, sendo a melhor 

coisa que a vida poderia me deixar. Perdi o amor, 

perdi muitos “amigos”, mas não perdi a pedra 

valiosa do baú. 

Chega uma hora que temos que levantar a 

cabeça, sacudir a poeira e falar pra gente mesmo 

“a vida não pode parar.” Ela foi só mais uma 
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idiota que passou por minha vida e me fez de 

bobo. Ela é só uma “zé ninguém” depois que de 

mim se separou. Ela é só ninguém no meio da 

multidão com tantos rostos. Então, chegou a hora 

de esquecer aquilo que me fez mal. Às vezes tenho 

umas recaídas, é claro. Minhas dores ficam ali me 

perturbando; mas, no fim, eu sempre fui capaz de 

esquecer. 

Eu nunca consegui entender muito bem o 

que se passa na cabeça das pessoas que praticam 

traição. Começa te oferecendo flores e termina 

fazendo uma sessão de acupuntura, te 

apunhalando até você não conseguir mais andar. 

Será mesmo que vale a pena machucar alguém só 

por conta de uma aventura? Será que quem está 

traindo não pensa no outro lado? Não pense que 

ao seu lado está alguém que tanto te ama, tanto 

te cuida e você sendo babaca. É fácil e simples: 

quer outra pessoa? Termine.  

Chegue e diga “olha, não dá mais. Não sinto 

mais algo tão forte por você, e o que eu sinto não é 

suficiente para continuar ao seu lado.” Simples 

assim.  

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1FNWS_enBR704BR704&q=sess%C3%A3o+se+acupuntura&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwii2qS3l8fOAhXEEZAKHRy-DDQQvwUIGygA
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Porque na hora de começar as pessoas se 

empenham tanto? No início têm coragem, 

disposição para mover o mundo, e, na hora de 

terminar, acham que é só não voltar mais, só 

trair, só afastar. Ah, para né! Olhe nos olhos igual 

olhou para começar. Seja adulto o suficiente para 

isso. Partir tem que ser tão bonito quanto chegar, 

lembre-se disso.  

Eu sou do tipo que não esqueço uma 

traição. Posso perdoar porque é ruim ficar 

guardando dores; mas, esquecer? 

Jamais!  

E sempre que posso, jogarei na cara do 

outro que ele é um completo idiota. Se você é do 

tipo que não consegue “não trair”, eu aconselho 

que não namore, porque isso é brincar com os 

outros.  

Depois daquela babaca, eu acabei me 

fechando e falando que nunca mais iria namorar. 

Quem nunca fez isso? Sofremos e dizemos “nunca 

mais quero isso”. É a mesma coisa no dia da 

ressaca: bebe demais, e no outro dia solta um 
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“nunca mais eu bebo”; na primeira resenha, chega 

antes de todos e sai carregado.  

Sim, eu sempre faço isso.  

E uma vez fiz isso com a Isabella do meu 

lado. Foi super, hiper, mega, blaster mico. Acho 

que merecíamos um troféu. Até cadeira de rodas 

teve, pra você ter ideia.  

Em uma das brigas que tive com ela por 

causa de traição (sim; eu tenho a mania de achar 

que a pessoa vai mudar, vai me amar. Mas isso 

não aconteceu) eu perguntei:  

- “Poxa, porque você me traiu?”  

Ela apenas disse “eu quero a pessoa ideal.” 

PARA O BRASIL GENTE... Não acredito que ela 

disse isso, e sei que você também não acredita. A 

verdade é que a pessoa ideal não existe, gente. Ou 

melhor: ela existe e é cheia de defeitos. Se você 

está procurando alguém sem defeitos, desista. 

Esse tipinho ideal nunca existiu e jamais vai 

existir. Acredite em mim! 

Mas eu sempre entendi que traição não é 

uma coisa só de jovens. Claro que os jovens, em 

uma necessidade de buscar, buscar e buscar – e, 
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às vezes, por sermos jovens – não temos 

maturidade o suficiente para enxergarmos certas 

coisas. E, quem sabe por isso, na época, ela não 

conseguiu enxergar que eu poderia ser o seu 

“parceiro ideal” para a vida toda?  

Mas o “parceiro ideal” existe! Sabe quem ele 

é? VOCÊ!  

Meu “parceiro ideal” é o meu; o seu é o seu 

e assim por diante! Se eu trocaria o meu por 

outro? Ele é o meu “parceiro ideal”! Então, por 

que o trocaria? A verdade é que eu não trocaria. 

Se está me fazendo bem eu não trocaria. Agora, se 

está me fazendo mal, não penso duas vezes: 

chamo a pessoa para conversar, coloco os pontos 

nos is, e vida que segue.  

Afinal... Não sou obrigado a ficar com aquilo 

que me faz mal. No início dói; mas, daqui a pouco, 

você entende que não valia a pena. 

Eu sonhava com o dia em que eu iria 

encontrar uma pessoa que supriria os meus 

desejos, principalmente a necessidade de carinho 

e companheirismo. E conheci alguém muito 
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bacana. Joana, minha amiga de muito tempo foi 

quem me apresentou. 

 A Joana é uma mulher de uns vinte e oito 

anos, formada em educação física e casada a 

cinco anos. Sua companheira, Marina, é uma 

médica respeitada aqui em Belo Horizonte. Tem 

trinta e dois anos e é muito gente boa. Um amor 

de pessoa. Parece que a amiga que elas vão me 

apresentar é prima da Marina, que mora lá no 

Maranhão. E está vindo estudar na UFMG. Mas, 

por enquanto, ainda é um sonho distante, já que 

mais de dois mil quilômetros nos separam, e ela 

ainda nem sabe como eu sou – nem eu sei o que 

ele realmente quer.  

A verdade é que vive em meu peito um 

tremendo medo; as marcas e as memórias me 

perseguem. Sei que é bobagem, e também sei que 

as pessoas são diferentes. Mas, quem sofre 

sempre vai lembrar; ao carrasco sobra o 

esquecimento dos atos.  

Mas não tenho o direito de dar ao passado o 

direito de sempre ser presente. Ele não tem direito 

de ter a minha personalidade, aquilo em que hoje 
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me transformei; se sou como sou é porque ele me 

ensinou. Preciso me abrir, dar a chance de 

conhecer alguém legal.  
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Capítulo 3 

Quem não é amado,  
às vezes, não sabe amar.
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Acredito que, muitas vezes, o nosso amor é 

o maior motivo para nos doar. Sim. Porque 

quando se é amado, sabemos amar ainda mais. 

Mas quando não amados a coisa fica tensa; 

mesmo assim, ainda somos capazes de ser para o 

outro aquilo que ninguém é para nós.  

Estava batendo um papo com a Isa e fiquei 

em choque total, tempos atrás. Vocês não 

imaginam o que ela fez. Sempre disse que amava 

o desapego e tudo mais. Mas eis que descubro que 

aquele bilhetinho no guarda-roupa tinha, sim, um 

dono, e não era apenas uma frase que tinha 

gostado, como ela mesma disse. Como eu 

descobri? Sua prima me contou. Sua prima 

Patrícia me chamou esses dias dizendo que a Isa 

andava meio melosa, ouvindo Ed Sheeran e cia. 

Logo vi que não tinha coisa boa ali. Não estou 

dizendo que eu não amo gente; eu até amo. Mas 

eu desacreditei de tudo. Pessoas gostam de 

brincar com o sentimento das outras; pessoas são 

filhas da p...a.   

É isso.  
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- Acho que você tem algo para me contar. – 

Falei, assim que nos encontramos no açaí. 

 - Ah, não tenho não, gato. – E bateu com a 

mão aberta em meu peito. 

 Quando nos sentamos, perguntei algo sobre 

o Rafael e ela ficou toda quadrada. Arregalou os 

olhos e me encarou com uma cara de “vou matar 

minha prima.”  

 - Sim, a sua prima já me contou. Então, 

solta.  

 - Então, sabe o aniversário da Júlia? 

- Sim. 

- Fui lá para prestigiá-la, e a festa foi em um 

barzinho. E foi uma pena você não ter ido, estava 

maravilhosa.  

- Hum... 

- Aí ela me convidou para ser madrinha do 

casamento dela junto com você. Disse que faz 

questão de nós dois.  

- Eu já sabia disso. Ando logo e conta desse 

menino. – A encarei como se fosse arrancar sua 

língua se ela não contasse logo. 
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- Foi quando Rafael chegou no bar 

acompanhado do noivo da Júlia. Aquele menino 

com o nome estranho que ninguém consegue 

falar. E o menino me chamou muita atenção pelo 

jeito de conversar, de vestir, de dar atenção para 

as pessoas. Mas o que mais me chamou atenção 

foi aquele sorriso... Trocamos Facebook, 

WhatsApp, e faz um tempo que estamos 

conversando, mas ainda não tínhamos marcado 

nada.  

- E isso faz quanto tempo? 

- Acho que uns 5 meses já.  

- E aí vocês se encontraram esses dias. 

Certo? 

- Naquele dia que você viu a frase no meu 

guarda-roupa. 

- Sabia, perua. – Falei, passando a colher 

em sua cara e a sujando. – Sabia. 

- Então. Sabe quando parece que você 

encontrou a sua alma gêmea? Inexplicável... 

Quando fui pra casa, eu já pensava no próximo 

encontro... Isso nunca havia me acontecido...  

- Fico feliz por você, amiga. 
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- Eu sei. - Ela me abraçou e apertou – Eu 

sei.   

- Mas vai com calma. 

- Não se preocupe. 

- Eu sempre me preocupo, e você sabe bem 

disso.  

- Mas dessa vez tenho certeza que vai ser 

tudo maravilhoso.  

- O verbo amar pode ser pura e plenamente 

conjugado quando vivemos nossas vidas em uma 

constante conjugação de outros dois verbos: 

DOAR e SERVIR. 

- Nossa, gente... tá filósofo, hein... 

- Que nada. Li no pacote do papel higiênico 

enquanto colocava tudo pra fora depois da 

feijoada da Dona Ana. – Rimos juntos. 

Sim, ela estava completamente apaixonada 

e eu muito feliz por ela. Mas isso é normal pra 

todo mundo, não é mesmo? Todo mundo, uma 

hora, quer se jogar na vida de alguém, quer amar 

e ser amado. Quer se doar ao som de Jorge e 

Matheus (eles têm a senha de mexer com a vida 

da gente). Enfim, eu queria compartilhar com 
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vocês o que eu dei de dicas para ela. Só quero 

abrir um parêntese e falar para vocês que ela está 

toda bobinha, voando com os pés no chão. 

Então, vamos lá... 

* Fique sempre pra cima. Você é linda; 

acredite. Se olha no espelho, passa um batom 

vermelho e arrase. Não fique preocupada se a 

fulaninha piranha da sua rua (ou da escola) 

também o quer. Acredite em você. Acredite que é 

capaz. Mas você sabe bem que o mundo é um 

capim e tem muita vaca nesse pasto. Então, fique 

sempre alerta e se inove, o provoque, o deixe sem 

palavras.  

* Comece a se interessar por aquilo que ele 

gosta. Se ele gosta de futebol e você odeia, se ele 

curte uma baladinha às vezes e você é mais 

caseira, ou se ele gosta de bater papo com os 

amigos e você odeia os amigos dele, meu conselho 

é para que repense. Afinal... Ninguém quer uma 

mala sem alça por perto. 

* Homens adoram mulheres divertidas, 

acreditem. Mas também não precisa ser o circo 

inteiro.  
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* Sobre ciúmes, eu acho que tem que ter na 

medida certa. Afinal, é pelo ciúme que detectamos 

quem nos ama de verdade. Mas não exagere e 

nem fique no pé; uma relação precisa de 

confiança.  

* Ah, é... outra coisa: procure ser amigo do 

seu parceiro. Eu, garoto que veste azul, entendo 

que, para toda e qualquer relação dar certo, o 

casal precisa ser amigo.  

* Quando ficarem a sós, aproveitem o 

momento. Não fale de problemas, apenas. Fale de 

sonhos, desejos e realizações. Isso mostra que 

você realmente é uma mulher – um homem - e 

não uma menina/menino que estava esperando o 

Ken ou a Barbie vir te buscar com um modelito de 

praia havaiana. Para, né. Que coisa mais 

broxante, gente... 

Depois da nossa conversa, eles ficaram 

juntos por mais dois meses, e, vocês acreditam 

que, mesmo com todas essas minhas dicas, a 

Isabela fez absolutamente tudo errado e deixou o 

rapaz escapar?  
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Falei do ciúme, ela fez em dobro. Falei para 

ser amiga dele, ela quis afastá-lo dos amigos e 

veja só a mala sem alça em que ela se tornou. E 

como toda mala que não tem utilidade, foi 

descartada e veio chorar no meu ombro. Ainda 

bem que eu troquei de camisa, porque se não ela 

estaria chorando e esfregando minha roupa com 

sabão de coco a essa hora.  

Galera, vamos ser mais inteligentes na hora 

de amar alguém. Não queira tudo de uma vez, isso 

é burrice. Acreditem. Deixa rolar como tem que 

ser, deixe as pessoas gostarem de você também. E 

não, não espere que elas gostem de você da 

mesma maneira que você gosta delas. Isso é 

ilusão. E ninguém aqui quer ficar sendo iludido, 

não é? Aceite que cada um gosta de uma maneira. 

Cada um ama de um jeito. E o segredo é não 

exigir do outro aquilo que nem nós somos capazes 

de fazer.  

Tá bem, eu também acho que as pessoas 

deveriam me amar como eu amo elas. E olha... Eu 

amo P-R-A-C-A-R-A-L-H-O. Mas a vida real não é 

assim. Na minha cabeça eu imagino mil situações, 
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mil tretas e sempre me pergunto: “Mas porque ela 

não me ama mesmo? Eu faço tudo, eu estou 

sempre ali, eu amo ela e já falei isso.” Mas eu 

tenho acreditado que o problema é esse; ESTAR 

SEMPRE ALI. Meu conselho é: NÃO SEJA TÃO 

DISPONÍVEL. Não crie expectativas, e quando falo 

de não criar eu digo para NÃO CRIAR MESMO! 

Estamos conversados?  

Por fim... Deixe acontecer e faça dar certo. 

Se em um determinado momento você ver que não 

vale a pena, vá embora. É o seu direito ser feliz; 

seja egoísta e pense em você. Seu coração sempre 

vai fazer merda quando o assunto for sentimento. 

Mas abuse do seu poder de ser racional. No início 

a gente sofre, chora ao som de Safadão. Mas se 

tem uma coisa que a vida me ensinou é que tudo 

passa.  

Até nós passaremos.  

Então, aproveite! 
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Capítulo 4 
Muitas vezes, o que se desdém é o 

que se deseja. 



 

58 

 

Não entendo muito bem esse povo que se faz 

de grosso, de pegador, de idiota e no fim... No fim 

queria era chamar a sua atenção e ficar com você. 

Foi justamente isso que o “S’ fez comigo na época 

da escola. Vou explicar. Era um garoto lindo - 

sim, ele era, porque hoje eu não faria o que fiz 

naquela época – branco, dos olhos castanhos, do 

cabelo pra cima e da boca rosa. Frequentador de 

academia e um pouco fortinho. Resumindo, as 

meninas da escola o desejavam. 

Ele vivia pendurado no pescoço de um 

menino, diziam que era apenas amizade. Mas os 

boatos na escola eram que eles mantinham um 

caso. O que não era do meu interesse, já que não 

visava ficar com nenhum dos dois. Não investia, 

mas se acontecesse é claro que eu não iria negar. 

Não namoro e não existe nada de errado nisso.  

Depois de muitas conversas no MSN (gente, 

o MSN juntou muito gente, né... Rs) ele ficava 

jogando indiretas ali, indiretas na escola até o dia 

em que pendurou no menu pescoço. 

Sabino - Você me pegaria? 

Gustavo - Porque não? 
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Sabino - Porque eu não te pegaria porque 

você é um menino. 

Gustavo - Entendi. Então porque você 

perguntou se eu te pegaria? 

Sabino - Só para saber mesmo. 

Ah, para né. Esse papo de “só pra saber 

mesmo” significa que, quando ele estiver com 

desejo ele vai te procurar. Tenha certeza. Uma vez 

ele me disse que iria viajar com a namorada e 

acabamos passando o final de semana todo 

trocando mensagens. Depois descobri que essa 

viagem nunca existiu. Verdade. Ele inventou mil 

histórias para ficar conversando comigo e sempre 

dizendo que o local onde estavam era chato, todo 

mundo chato.  

Depois disso ele começou a ficar diferente 

comigo, conversava mais, batia papo todo dia. 

Fazia questão de me abraçar sempre que me via. 

Dei corda para ver até onde ele iria com esse papo 

e com essas ações.  

Um dia resolvemos ir a um show da Cláudia 

Leitte, eu, ele, mais algumas meninas e uns 

meninos. Pulamos, bebemos, brincamos e tudo 
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mais. No fim, todo mundo exausto e deitado no 

chão, o show ainda não tinha terminado. Fui e 

deitei em seu colo, já que os outros meninos 

deitaram no colo dos meninos, das meninas e eu 

não vi maldade nisso. Ficamos ali um tempo 

apenas ouvindo a música, sem condições de 

pular. 

Ele começou a me fazer um cafuné e fechei 

os olhos. A música era “amor perfeito” – 

Claudinha arrasava como sempre. De repente, 

senti algo invadindo minha boca, abri os olhos e vi 

Sabino de olhos fechados e me beijando. A minha 

reação foi de espanto e me levantei depressa. A 

turma não tinha visto, já que com o meu 

repentino levantar, todos se assustaram.  

Clary - O que aconteceu? 

Gustavo - Nada. 

Clary - Porque você levantou assim? 

Gustavo – Atoa. Preciso dar uma volta. 

Sabino - Vou com você. 

Gustavo – Não! – Abrindo a mão em sinal de 

recusa, continuei – Fique aí.  

Clary - Eu vou então. 
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Sabino – Desculpa. 

Gustavo – Vamos Clary, preciso dar uma 

volta.  

Clary – Vamos. 

Sabino - Desculpa. 

Saí sem entender nada e desnorteado pelo 

acontecimento. Vaguei por entre as pessoas que 

estavam ali pulando e não conseguia ouvir a 

música que seguia. Apenas enxergava as pessoas 

animadas e eu ali, sem saber de mais nada.  

Clary – O que aconteceu? 

Gustavo – Nada. 

Clary – Pode falar, preto. 

Gustavo – O Sabino me beijou. 

Clary – Não acredito nisso. 

Gustavo - Pois acredite. 

Clary - Estou chocada. 

Gustavo - Estamos. 

Depois daquele dia, fiquei afastado. Ele 

chegava perto, mas o desconforto era muito 

grande; não esperava que ele fizesse aquilo. Não 

falo que foi ruim, mas eu não estava preparado. 

Não estava esperando. 
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Na semana seguinte surgiu, uma viagem 

com a mesma turma da micareta e eu me neguei a 

ir. No último momento, todos desanimaram e 

fizemos uma resenha na casa do Breno. Mesmo 

que sem graça, tive que ir. 

A Clay passou na minha casa e lá estava eu, 

olhando pela janela e sem saber como reagiria ao 

olhar para a cara do Sabino. Porque eu sabia que 

ele estaria lá.  

Assim que entrei, lá estava ele. Lindo como 

sempre. Aquela camisa social branca de gola 

aberta e uma correntinha prata no peito. O cabelo 

aparentava que tinha cortado naquele dia. Em 

uma mão um copo e na outra o microfone. 

Quando me viu, ele cantou olhando pra mim... 

“Eu digo, bem-vindo amor. Pequeno eu vou 

cair nos teus braços, quero enlouquecer. Deixa 

acontecer.” 

Minhas pernas bambearam ali mesmo, na 

entrada. Percebendo o meu desconforto, o Breno 

me trouxe um copo de vodka, que eu engoli de 

uma vez e cambaleei para trás; sorte que a mão 

dele estava em meu ombro. 
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Entrei e me sentei ali, ao lado do som e 

fiquei conversando com os demais. E observei que 

eles tramaram alguma coisa, porque só tinham 

casais, apenas eu e Sabino sozinhos.  

Sim. Eles planejaram aquilo. 

Apenas fitei a Clay e o Breno, que desviaram 

os olhares e entraram na casa para pegar bebida. 

Cada um com o seu casal, cantando e abraçados. 

Quando ele veio e sentou-se ao meu lado. 

Sabino – Me desculpa. 

Gustavo - Esquece isso. 

Sabino - Estou falando sério. 

Gustavo – Eu também. 

Sabino – Amigos? 

Gustavo – Sim.  

Quando falei o “sim”, todos olharam, porque 

a Clay e o Breno começaram a bater palma e a 

gritar.  

Clay - Parabéns. 

Gustavo – Pelo o que? 

Breno – Por ter aceito o pedido de namoro. 

Nós ouvimos um “sim” – E me entregou uma 

cerveja. 
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Clay - Ouvimos mesmo. – Disse, pulando 

em cima da gente.  

Gustavo - Vocês ouviram demais. – Falei, 

tentando tirar a Clay de cima de mim e evitando 

que a cerveja caísse.  

Sabino – Vocês ouviram demais, mesmo. 

Quando olhei pra frente, a turma toda 

estava nos encarando; o Sabino deixou de ser 

branquinho e ficou roxo de tanta vergonha. Mais 

tarde, todos já alterados e cantando Galopeira e 

Boate Azul, resolvi que era hora de ir dormir. Ou 

pelo menos tentar, porque eles não estavam com 

cara de que iriam deitar tão cedo.  

- Vou ao Banheiro. – Falei, deixando meu 

copo no banco. 

- Vou com você. 

- Fique aqui Sabino. Que coisa, rapaz. 

- Tá bem. 

Assim que entrei na casa, indo em direção 

ao banheiro, peguei a Thaís e o Breno aos agarros 

na parede da sala. Tentei passar direto, mas o 

Breno me chamou. 
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- Vem aqui, macaco. – me puxou me 

pescoço e me deu um abraço. 

- Fale. 

- Se solta com o Sabino. Deixa as coisas 

aconteceram. Eu percebi que quando você chegou 

ele cantou olhando pra você. 

- Você não deixa nada passar mesmo, hein. 

– Falei, me afastando e fazendo cara de bravo. 

- Deixa acontecer. – A Thaís falou, já 

puxando o pescoço do Breno. 

Enquanto esperava a porta do banheiro se 

abrir – certamente tinha outro casal lá dentro – 

fiquei olhando aqueles dois se amando como se o 

amanhã não existisse.  

E porque, muitas vezes, não podemos ser 

assim? Amar e esquecer o amanhã. Amar e 

apenas amar. Sem juras, sem sonhos, sem 

desejos. Viver o momento e só.  

Como ele é alto, bem alto mesmo, ela estava 

na ponta dos pés e seus braços entrelaçados na 

cintura dela. A mão dela em seu rosto e um pouco 

no cabelo fazia um carinho. A cena era linda.  
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- Finalmente. - Falei, quando a porta se 

abriu. 

- Desculpe. – A Clay disse, limpando a boca. 

Tinha vomitado a alma. 

Quando retornei, o Sabino estava no banco. 

Do mesmo modo. Quando me viu, estivou a mão e 

me entregou meu copo.    

Por uns segundos, fiquei pensando no 

conselho do Breno e da Thaís, e então resolvi 

devolver o que ele me fez na micareta.  

- Se levante. 

- Pra que? 

- Vamos, se levante. - falei, puxando sua 

mão. 

Assim que ficou de pé, eu passei a mão em 

seu pescoço, segurei na nuca e o puxei para perto 

de mim. Olhei profundamente em seus olhos 

castanhos. Depois olhei para a sua boca e falei: 

 – Você quer? 

 E então, ele sorriu. 

Aquele sorriso era a permissão.  

Nem tudo é preciso palavras, nem tudo é 

preciso ser ouvido. Depois daquele sorriso, me 
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derreti, e então o encostei na parede e lhe dei um 

beijo. Foi um beijo maravilhoso, leve. Nossas 

bocas deslizavam e ninguém mais se importava.  

Se alguém viu, não sei.  

Ele não estava preocupado; porque eu 

deveria estar?  

 

 

No outro dia, a ressaca da bebida; não havia 

a ressaca moral. Olhei para o lado e ele estava ali, 

lindo e todo descabelado. Me levantei e fui 

embora. Na parte da tarde, recebi uma 

mensagem. 

 

Sabino – Sobre ontem...  

 

 

Gustavo – Sobre ontem... Ficou por lá. Não 

temos comentários sobre. 

 

 

Sabino – Tudo bem. 
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Não tem o porquê ficar rendendo ou se 

desculpar. Não me culpo; não mesmo. Ele sabia o 

que queria e eu também. Ninguém da turma 

comentou nada sobre o assunto. Se alguém viu, 

teve o senso de não render. Na escola ninguém 

soube também. A vida continuou normal. 

Não o amei, e nem gostei. Foi apenas uma 

noite normal de dois adolescentes que estavam se 

descobrindo e se entregando. Não havia maldade, 

havia apenas o desejo. Depois disso, nos 

encontramos mais algumas vezes na minha casa, 

mas não passou penas de encontros. Às vezes, 

alguns beijos e só. Até o dia em que ele disse que 

iria namorar uma menina e acabou se afastando.  

Deixei ir; nunca fui de segurar ninguém.  

Não fique desdenhando, não fique falando 

mal, não fique excluindo ninguém. Porque, um 

dia, você pode estar do outro lado. Esconder o que 

se é não é legal. Pior ainda é esconder o que se é 

criando outra personalidade; isso ferra tudo.      
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Capítulo 5 
Seja Forte. 

Ou finja ser. 
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Minha amiga Carolzinha é do signo de 

Escorpião e, sempre que chega aos locais, é tida 

como “carne nova”. Por ser tão instável em grupos 

de amizade, se doa total no início; mas também, 

se vacilar com ela, perdeu totalmente! Na mesma 

hora que quer tudo, já desiste.  

Quando a conheci, ela já estava no segundo 

namoro. Se conheceram no show da Pitty, e 

durante a música “Na Sua Estante” ela ganhou 

uma rosa. A primeira flor de sua vida de mulher, 

apesar de ainda ser uma menina por dentro. 

Cheia de suas inseguranças e medos que cada 

idade pode nos proporcionar. E quem é que não 

tem medos? Medo de conhecer gente nova, de 

começar tudo de novo, de se entregar de novo, ou 

pela primeira vez.  

Mal sabia, tadinha, que dois meses depois a 

música faria todo sentido. Ela fez tudo para que 

ele a valorizasse. Dormiu fora de casa, saiu de 

madrugada, mudou seu estilo, suas músicas, sua 

vida.  
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Então, em um dia de domingo à tarde, ao 

verificar suas atualizações na rede social, ela viu o 

que tiraria seu chão, que desmontaria a sua 

estante, que faria cair a sua armadura.  

O status dele permaneceu namorando, mas 

a foto agora era outra. Não era da morena, de 

olhos contornados e cabelo até o ombro. Dos 

lábios fartos e do corpo trabalhado em suas 

perfeitas curvas. A nova foto era de uma menina, 

literalmente uma menina.  

O pior é que o nome da nova namorada era 

Carol. Triste destino. Mudou o endereço, as 

memórias, os sonhos de futuro e a necessidade de 

amar. Mas não o nome.  

Ela chorou por horas e horas. Lamentou por 

não ter feito isso ou aquilo. Olhava para as fotos 

grudadas na parede e se lembrava de cada 

segundo. Ali, permaneci calado e ouvindo. Não era 

o momento de dar conselhos ou argumentar sobre 

algo. Era o momento de estender o braço e 

aconchegar nos ombros. E assim eu fiz.  

Depois de tanto ressentimento colocado 

para fora, ela conseguiu dormir.  
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Quando estava indo embora, resolvi deixar 

uma carta.  

Simples, mas direta.  

 

Carol; 

 

Nos doamos demais, esperamos demais e, no fim, a dor também 

é demais. Sei como é carregar um trem por alguém, mas também sei 

jogar esse trem na cabeça do sacana. Ah, se sei. Sei tanto que já fiz. E 

você sabe bem disso. 

Amar é sempre complicado (digo por experiência própria); 

somos imaturos. Podemos crescer na idade, mas parece que o 

sentimento para no tempo. Para que crescemos no tamanho, nos anos e 

nas memórias. Mas quando se trata de coração a conversa é outra. 

Muito diferente.   

Digo que somos imaturos porque ainda não conhecemos as 

maldades e vamos de corpo e alma. Acredito que pessoas maduras em 

sentimento são pessoas que já passaram por alguma dor. Veja você 

hoje; certamente ainda sofre por amor, mas é um sofrimento mais 

maduro.  

Talvez nem sofra por amor, mas sofra pela falta de tudo 

aquilo que ele te oferecia. Não posso dizer muita coisa, até porque 

quem namorava com ele era você. Então, se estava feliz, eu apenas 
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posso ficar feliz. Mas aqui, deixa ir. Deixa ele partir. Não mendigue 

amor não. Dois meses nessa ladainha de ir e vir. Vi que ele é 

totalmente canalha de terminar assim, sem ao menos dizer que as 

coisas acabaram. Também enfrento o desafio de ser olhado pela metade, 

e isso é constrangedor. Ser olhado como objeto, como “carne nova”. 

Você é linda e eu sei que as pessoas, quando chegam perto de 

você, parecem abutres rodeado a presa. Parecem monstros que, no nosso 

primeiro deslize, nos levarão de nós mesmos.  

Sei que você é ciente daquilo que aceita. Se doa, mas também 

sabe que se vacilar será expulso de sua vida.  

Fantástico.  

Custei para aprender a ser assim; mas, uma vez entendido, 

jamais deixei de praticar.  

Dizemos que o passado não vive mais, mas vive sim. Observe 

bem quantas vezes você se pegou pensando que o agora, que o que você 

se transformou, foi porque alguém fez sacanagem com você. E é 

verdade.  

Acho que um dos seus erros foi de ficar comparando ele com o 

ex. Mesmo que essa comparação fosse para o bem, incomodava. Era 

possível ver isso nos olhos dele. Ele querendo viver o momento, e você 

sendo trouxa se lembrando do passado.  

Aprenda que cada pessoa é única, apenas isso.  
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Ficar falando de passado remete à saudade, e saudade é falta 

daquilo que ficou. Se sente saudade é porque ainda quer de volta. Se 

fala mal, ainda quer de volta.  

Se você quer realmente deixar o passado passar, aconselho que, 

ao fim, fale bem. Se você realmente não quer, comece a falar bem e aí 

outra pessoa vai querer e aquele peso vai, de vez, da sua vida.  

Agora, falar mal é sinal de insegurança. É tipo assim: “falo 

mal para que o outro não queira e eu ainda tenha uma chance.” Enfim, 

sábios são os que aproveitam o presente, o agora. 

Ser feliz é questão de olhar de uma maneira nova, uma 

maneira simples. O nosso olhar fala muito sobre nós e diz muito para o 

outro.  

Antes da fala, o olhar.  

É ele quem permite que o outro nos faça algo. Basta lembrar 

de uma criança inquieta. A mãe muitas vezes não precisa dizer nada: 

ela olha, e a criança já sabe. Assim também é com os adultos. Um olhar 

pode significar coragem ou repreensão. 

Amizade ou inimizade. 

Posse ou desejo. 

Tudo depende da imensidão deste olhar.  
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  Assim que cheguei em casa, meu celular 

apitou.  
 

 
Carol: Obrigado pela carta. 
 

 
 

Gustavo: Apenas fiz meu papel de amigo.  

Fique bem. Beijos. 

 

Depois da carta, ela se fechou por um bom 

tempo. Ali em seu mundo, dentro do seu quarto, e 

a vida aqui for gritando o seu nome.  

Respeitei. E entendi o seu tempo.  

Porque muitas vezes, tudo o que precisamos 

para continuar a vida, é de um tempo sozinho. 
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Capítulo 6 
 
 

“Ouça-me bem, amor. 

Preste atenção, o mundo é um moinho. 

Vai triturar teus sonhos tão 

mesquinhos. 

Vai reduzir as ilusões a pó.” 
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Enfim, depois de meses e meses 

conversando por MSM, Facebook, WhatsApp, e-

mail e tudo mais, a Marina chegou em Belo 

Horizonte.  

- Fica calmo menino, desse jeito você vai 

sair do aeroporto e vai direto para o hospital. – 

Joana disse comigo antes de descer do carro. – 

Tome essa água.  

- Até a hora do desembarque estarei muito 

calmo. 

- Espero. 

É claro que eu não estaria calmo; o meu 

amor estava vindo para perto de mim. Vir morar 

comigo. Sabe aquela sensação de felicidade 

extrema? De segurança? Assim que eu estava me 

sentindo. Quando o relógio bateu 13h, o avião 

aterrissou. Não demorou, e os passageiros foram 

saindo, muitos abraçando seus queridos, e eu 

aguardando minha anja chegar.  

 Lá estava, com uma mala e uma mochila. 

Vida inteira construída lá e agora abrigava aquela 

pequena bagagem de mão. Quando me viu abriu o 

sorriso largo e os olhos se fecharam. Era um 
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sorriso sincero, esperançoso, calmo. Ela abriu os 

olhos e me chamou. Todos do aeroporto pararam 

para nos olhar. Meus olhos eram um rio que 

escorria sem pensar em ser assoreado.  

 - Meu preto. – Ela disse, ao meu abraçar. 

 - Bem-vinda, meu amor. 

 - Você lembrou a nossa música? - Ela disse, 

enquanto aconchegava meus cabelos. 

 - Ouvi todos os dias. - conclui, sorrindo e a 

beijando. 

 - Crianças, vamos?  

Havia esquecido que a Joana estava ali, nos 

aguardando. Nosso anjo protetor nos chamou e 

caminhamos em sua direção.  

 - Deixa que eu levo, você está cansada. 

 - Obrigada. 

 Ela segurou em minha mão sem medo e 

sem vergonha. Aquilo significou muito pra mim. 

Depois de ser odiado por meus pais e 

praticamente expulso de casa, um carinho é 

sempre bom. Um respeito, uma consideração 

àquilo que somos é o que nos dá vida para resistir 
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nesse mundo, onde tem prevalecido a guerra de 

cada um por todos.  

- Está cansada? 

- Um pouco, mas não quero dormir. Já fiz 

isso no avião. 

- Se quiserem eu posso levar a malas e 

vocês podem sair. – Joana disse.  

- Topa Mariana? 

- Claro! 

- Podemos ir para a Lagoa da Pampulha, 

está mais rápido. 

- Sempre quis conhecê-la. 

- Então não terá mais vontade, vou te levar 

lá.  

- Então está combinado. – Joana falou 

olhando pelo retrovisor.  

Era muito bom a ter ao meu lado. Agora ali, 

de carne e osso. Meu sonho estava completo, 

sonhei e realizei. Tenho certeza de que seremos 

muito felizes. Deitei em seu ombro e fechei os 

olhos enquanto ela fazia um carinho em minha 

orelha.  
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- Aumente essa música, por favor. – 

Mariana pediu. 

- Também adoro. 

Mariana levantou o meu rosto e cantou 

olhando em meus olhos.   

- Hoje eu sei, eu te amei. No vento de um 

temporal. Mas fui mais. Muito além. Do tempo do 

vendaval. Nos desejos, em um beijo que eu jamais 

provei igual. - E me beijou, completando: - As 

estrelas dão um sinal.  

Era um momento mágico. Totalmente 

mágico. Ainda não éramos namorados, éramos 

apenas amantes da vida, do momento, do tempo. 

Mas eu sabia que ela seria a minha vida e eu a 

vida dela. Que ela me faria esquecer o que fui e 

me ajudar a construir o que quero ser. Em meio 

aos meus pensamentos, Joana nos interrompe. 

- Amados, deixarei vocês aqui na Igrejinha. 

- Tudo bem. 

- Não demorem a chegar, vamos esperar 

vocês.  

- Antes das dez horas. – Mariana encerrou a 

conversa saindo do carro.  
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Caminhamos até a igreja e nos sentamos na 

beirada da lagoa. O por do sol colocou início ao 

nosso namoro. Mariana me pediu em namoro ali 

mesmo. Tirou uma bala do bolso e fez de aliança. 

Sua pele branca ficava ainda mais clara diante 

daquele sol lindo das 18hs. Seus olhos castanhos 

estavam hiper iluminados e aquele sorriso me 

derreteu. Chorei tanto que a lagoa não passará 

por problemas de falta d’água durante anos.  

- Então, aceita?  

- Aceitei desde que disse que realmente 

viria.  

Caminhamos um pouco, conversamos 

bastante e fomos para casa. Ela estava cansada. 

Era nítido em seus olhos que desejavam ser 

fechados. Ela fez todo aquele esforço para me 

fazer ainda mais feliz. Chegamos, ela tomou 

banho e jantou. Conversou um pouco e fomos nos 

deitar.  

  *** 

 Acordei primeiro. Ela ainda dormia como 

um anjo. Passei a mão em seus cabelos, e fui até 

a sua orelha, onde parei para fazer carinho. Ela 
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acordou e me olhou. Deu um sorriso e voltou a 

dormir. Sei que é difícil isso tudo, ainda somos 

novos e talvez ela nem me queira mais daqui a 

alguns dias. Tenho consciência disso. Talvez eu 

esteja esperando e desejando demais, e posso me 

frustrar. Mas olho pra ela e sinto que não será 

mais uma babaca, mais um sentimento tolo. Não 

pense que já estou cogitando um fim, mas é bom 

pensar que, se tiver um final, a vida tem que 

continuar.  

Levantei e fui fazer o café. Joana havia saído 

cedo para correr e nos deixou mais a vontade; se 

não fosse ela, eu estarei totalmente ferrado. Essa 

é a verdade. Meus pais não me apoiam; o único 

apoio que eu tenho é do meu irmão, Gabriel, que, 

como vocês já sabem, se separou da namorada e 

está muito longe de mim. Quando resolveu ir para 

Londres, eu chorei bastante, mas ele disse que 

nunca iria me abandonar. E realmente não me 

deixou. Semana passada eu recebi uma carta. 
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Oi, meu querido irmão.  

Primaveras ou Outonos por aí? Por aqui, a vida tem sido 

apenas inverno e sem cor. O frio é intenso e a saudade também. Você 

acredita que aquela cabeça dura da Hannah ainda não aprendeu nada 

do que tenho tentado passar? 

Falo sobre a vida, sobre saber observar, sobre ser melhor e ela 

acha que estou querendo ser controlador. Mal sabe ela que, no fundo 

do meu coração, eu realmente estou sentindo falta daquela louca que 

dizia me amar. Que, ao me infernizar com o seu ciúme, só mostrava o 

quanto me amava e me queria. Sempre entendi isso, mas é porque 

cansa. Né, maninho? 

Me entreguei pra ela, mas não queria que essa atitude fosse 

tida como submissão. Não quero ser, e não quero que alguém seja 

submisso a mim. Quero um amor de verdade e sei que ela é a mulher da 

minha vida. Vou atrás disso, mesmo que, para que ela entenda, eu 

tenha que ficar por aqui por mais tempo. Pelo menos o curso ainda está 

no início; quem sabe até o fim ela não seja outra pessoa, né? Espero 
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que uma pessoa melhor, espero que consiga recuperar a essência dentro 

de si, e espero que volte pra mim.  

Todo mundo me perguntou porque, se eu amo tanto, eu resolvi 

ir embora. Ai, meu irmão; tudo o que eu precisava agora era de um 

abraço, um cafuné e uma conversa de maninhos. Eu dei muitas chances 

para ela, você sabe disso. Todos sabem. Mas ela ficou insuportável, 

poxa vida. E eu vim embora dizendo que não sentia mais nada.  

Eu estava em um momento em que a gente cansa de ser forte, 

cansa de dizer que não sente mais nada. E muitas vezes a gente 

realmente não sente, até ouvir falar, até ver uma foto, até o perfume de 

alguém te lembrar outro alguém; até a mensagem, que tanto esperou, 

chegar no celular 

Quando a gente termina, queremos, desejamos, sonhamos em 

esquecer a criatura. Por mais amor que exista, ou por mais que ela 

tenha te feito mal, custamos a esquecer. Porque, de tanto desejar e 

fazer força para esquecer, acabamos por lembrar, pra, só assim, lembrar 

que devemos esquecer. No canto do coração ficam as lembranças mais 

gostosas; e no meio, bem ao centro, as saudades. 
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Sinto falta, maninho, daquele sorriso perto da minha boca.  

Daquele abraço que me confortava e nos passava segurança. Às vezes 

deitado, penso porque ela ficou assim. E não consigo entender.  

 Chega de falar de mim, e quero saber de você. Joana me disse 

que você está namorando, hein... Fico muito feliz, meu amigo. Meu 

irmão. Espero que seja feliz e, um dia, quero conhecer meu cunhadinho, 

hein. Espero que ele esteja cuidando de você, se não ele terá sérios 

problemas comigo.  

Sou um rapaz de simplicidade e que vive a demora do olhar 

nos jardins da vida. Mas posso também ser um monstro que amassa 

todas essas plantas. 

Fique bem, se cuide e, sempre que precisar de mim, é só 

chamar!  

Não vou te abandonar. Você é e sempre será o meu maninho. 

Com saudades,  

Gabriel. 

 

 Joana nunca nos disse um não. Sempre 

esteve comigo e com o meu irmão. Nos últimos 
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tempos eu tenho ficado em sua casa, por que 

meus pais chegaram em um ponto que não dá 

mais para suportar.  

O Biel diz para eu ter calma, mas a verdade 

é que eles não vão mudar. A verdade é que eles 

preferem perder o filho do que o amar de verdade.  

Só porque aconteceu aquele fato com o 

Sabino eles acham que eu deixo de ser filho, deixo 

de merecer amor. Ah, é! E tem a parte que não 

posso ter amigos. Na verdade, eu posso, mas não 

posso levar ninguém em casa.  

Uma merda.  

Eu sei disso.  

Então eu resolvi vir morar com as meninas. 

Aqui não é “uma bagunça”; eu me sinto muito 

melhor.  

Me sinto em paz.  

Coloquei o fone e continuei preparando a 

mesa para o café. Joana chegou e foi direto tomar 

banho. Fui até o quarto acordar a Mariana e 

quando entrei, ela já havia dobrado a roupa de 

cama e estava sentada mexendo no celular. Fiquei 

na porta contemplando aquela criatura linda, do 
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cabelo bem cortado e dos olhos brilhantes. Da 

boca rosa e do sorriso branco. Um sorriso tão 

largo que transpira felicidade instantânea. Como é 

bom amar – penso, enquanto ela se levanta e vem 

me abraçar. Para de frente pra mim, olha em 

meus olhos e me beija. Um beijo livre de qualquer 

julgamento, um beijo de amor, de cuidado, de 

ternura. 

- O café está pronto? 

- Sim. – Respondi, enquanto a puxava em 

direção à mesa. – Venha, vamos aproveitar.  

Ela se sentou e ficou me olhando. O celular 

ficou no quarto; não temos segredos e nem 

dúvidas de que ficaremos juntos. Os desafios 

existem e vão continuar a existir. Eu quero 

apenas ser quem sou, sem o medo de andar na 

rua, sem ter que ficar me escondendo. Eu quero 

poder andar para todos os lados, tendo ao lado a 

pessoa que amo. Ser apenas eu, sem padrões. Não 

estou pedindo nada demais, estou pedindo apenas 

o que é direito de todo cidadão: o direito ao 

RESPEITO.  

 - Bom dia. Dormiram bem? 
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 - Dormimos. - Respondi, enquanto ia buscar 

o café na cozinha. 

 - Estávamos te esperando - Mariana falou, 

enquanto pegava no armário os pratos para 

colocar embaixo dos copos.  

 - Só um minuto que vou me trocar e já 

venho.  

 - Estamos te esperando. – Cheguei na porta 

e falei.  

Voltei, coloquei a garrafa em cima da mesa e 

me sentei ao lado da Mari. Encostei a cabeça em 

seu ombro e ficamos em silêncio. Enquanto isso 

eu estalava os seus dedos e ela passava a mão em 

meu rosto fazendo carinho. Já amei algumas 

vezes, e sempre, sempre me enganei.  

Com a Mari tem sido diferente. Estamos 

juntos faz um bom tempo, mesmo que apenas 

virtualmente. Mas, mesmo assim, eu tenho medo 

de perdê-la. Todos os dias eu penso como seria a 

minha caminhada sem ela ao meu lado. Sem uma 

palavra para me impulsionar de verdade. Sem um 

“gosto muito de você”, ou um “eu sempre estarei 

por perto, mesmo que de longe.”.  
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Meus dias, mesmo que corridos sempre, 

foram aliviados quando, no fim da noite, ela me 

mandava uma mensagem dizendo todas as coisas 

de que tinha medo e sempre pontuava o medo de 

me perder. Para eu não parar de ser idiota, porque 

são as minhas risadas que a fizeram se apaixonar 

cada vez mais.   

E quando eu ficava para baixo, achando que 

tudo ia desmoronar porque a sociedade padrão só 

tem um padrão de amor (que, se não for daquele 

jeito, você não ama), ela me lembrava do nosso 

amor, que a gente se gosta, e que vamos ficar 

juntos porque o padrão é o amor e nada, além 

disso.  E agora aqui, perto de mim, sei que temos 

tudo para dar certo. Para sermos felizes de 

verdade, para não termos mais medo de nada; e é 

isso o que estou sentindo. 
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Capítulo 7 
“O destino é meu de qualquer jeito, 

acertando ou falhando.” 
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Como contei da Isabela, acho justo contar 

da Júlia também. A Júlia eu conheci junto com a 

Isabella, só não lembro se éramos da mesma sala, 

mas acho que não. Eu e a Isabella somos doidos, 

e a Júlia é mais na dela. Um dia, eu estava 

navegando calmamente no Facebook e me deparo 

com a janelinha do chat se abrindo e a 

mensagem: 

 

 

VOU CASAR. 
 

 

Fiquei sem ar, de verdade.  

 

  
Gustavo: Que chique amiga.  

E quem é o sem noção? 

 

  

Júlia: Sem noção? 

 

  

Gustavo: Desculpe. Quem é o que vai te suportar? 
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Júlia: kkkk, Abusado. O nome dele é “c” 

 

 

Gustavo: Credo amiga, nome de desinfetante. 

 

 

Júlia: Menino, você não muda mesmo né? 

 

 

Gustavo: Nunca mudo 

. 

 

Júlia: kkkkkkkkkkk 

 

 

Gustavo: Mas é sério que você vai casar? 

 

 

Júlia: Vou sim, e quero você lá hein. 
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Gustavo: Claro que irei. 
 

Gente, para tudo. Minha amiga ia casar; 

isso mesmo, ela IA. Porque depois isso deu o 

maior bafafá. Explicarei. O príncipe encantado era 

um saco, na verdade. Fez a ela mil promessas de 

amor para sempre, que queria casar e tudo mais. 

Acho lindo isso de casar, mas não sei se consigo. 

Não por agora.  

 E ela ficou hiper feliz quando o pedido foi 

feito. E quem não ficaria, né? Ela amava o 

menino, mas o menino não a amava. Ixi... Olha aí, 

mais uma vez o amor ferrando com o psicológico 

das pessoas. E ela estava planejando tudo, fez um 

calendário de 300 dias e colocou em contagem 

regressiva. Olhou bolo, vestido, vestido das 

madrinhas, terno pros padrinhos, lembrancinhas, 

bem casados, pastor, igreja, salto, DJ... Mas 

durante esse tempo, esqueceu-se de olhar para a 

cara do amado.  

Morar junto não te faz família e não te faz 

amantes. O que faz isso é um morar dentro do 
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coração do outro. Não culpo o menino totalmente, 

mas o maior peso é dele. Sem dúvidas! Ele iludiu 

ela. Se não queria, pra quê deixou que ela fizesse 

aquilo tudo? Era simples, não acham? Chegasse e 

falasse: “olha, eu não estou preparado.”, ou “olha, 

eu não quero, desisti.” É um direito dele desistir, e 

um dever falar.  

 O erro dela foi não entender os sinais que o 

outro lado deu. Pode ser que fazia tempos que ele 

estava dizendo, com atitudes, que não queria. Mas 

ela estava tão empolgada que não foi capaz de 

entender. Foi egoísta. Porque, na verdade, o 

casamento é da mulher, já que ela quem resolve 

tudo. O homem está ali como convidado, e porque 

se precisa de um. Mas o casamento é dela, não 

dele. Acreditem. Um dia de madrugada ela me 

chamou... 

 

Júlia: Não vou mais me casar.  

 

 

Gustavo: Como assim? 
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Júlia: Você acredita que aquele pilantra me pediu 

um tempo? 

 

 

Gustavo: Oi? 

 

 

Júlia: É... Veio com papo de que precisa pensar, 

que não sabe se é isso mesmo o que quer. Disse 

que se precipitou... 

 

.  

Gustavo: Entendo... 

 

Júlia: Porque ele não me falou isso antes, 

Gustavo? Porque ele me fez de trouxa? Porque ele 

não chegou e disse que não queria e pronto? Eu 

entenderia. Agora ele chega e diz que quer um 

tempo? 
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Gustavo: E você? 

 

 

Júlia: Mandei ele pro inferno. Falei pra ele que 

isso de dar um tempo não é comigo. Que se ele 

quer pegar outras e depois voltar pra mim, isso 

não vai rolar. 

 

 

Gustavo: Fez o certo.  

 

 

Júlia: Ah, palhaçada viu. Me faz olhar tudo, correr 

atrás de muita coisa, me dá esperanças e vem 

com isso? Não cola Gu.  

 

 

Confesso que fiquei com dó dela. Mas todos 

somos vítimas das nossas idealizações. Todos nós 

nos esquecemos de olhar para o outro, olhar de 

verdade. Enxergamos tudo, menos o outro. E isso 

é perigoso. E se ela casa? Seria atoa, certamente.  
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É muito ruim saber que ainda tem muito 

homem com cabeça de moleque por aí. 

 

 

Júlia: Estava acompanhando algumas de suas 

postagens e vi que a sua amore está aqui, né? 

 

 

  

Gustavo: Está sim. Está aqui deitada.  
 

 
 
 

Júlia: Ai, que fofo, gente.  

Espero que sejam muito felizes! 

 

 

Gustavo: Obrigado, amiga. De coração mesmo.  

 

 

Júlia: Eu estava aqui lembrando daquela  

resenha em que fomos, você lembra? 
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Gustavo: Nossa, foram tantas. 

 

 

Júlia: Época boa. 

 

 

Gustavo: Ótima. Mas me diga, amiga, qual 

resenha? 

 

 

Júlia: Aquela que você pegou o Sabino. 

 

 

Gustavo: O que tem?  

 

Júlia: Você se lembra?  

 

 

Gustavo: Lembro apenas até o momento em que 

eu beijei ele. 
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Júlia: Pois é, mas não parou por aí. 

 

 

Gustavo: Nossa amiga, vai dar uma de trator? 

 

 

Júlia: Trator? 

 

 

Gustavo: Escavando as coisas.  

 

 

 

Júlia: Adorei essa. Kkkkkkkkkkk 

 

 

Gustavo: Agora fiquei curioso, me conta.  
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Júlia: Vocês ficaram. Depois, ele ficou grudado em 

você a resenha inteira. Você, puto com ele, encheu 

a cara. Ele foi te acompanhar e terminaram os 

dois no sofá vomitando. 

 

 

 

Gustavo: Gente, credo uai. 

 

 

Júlia: Sério. Você não sabia disso? 

 

 

Gustavo: Eu não. Depois daquela noite, ninguém 

comentou nada do que aconteceu naquela casa. 

Se você não me contasse, eu não ficaria sabendo. 

 

 

 

Júlia: Pois é. Seu passado te condena. 
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 Gustavo: Mas meu passado meu liberta.  

 

 

Júlia: Nooooooossaaa... tá que tá, hein... 

. 

 

 Gustavo: kkkkkk 

 

 

Júlia: Aqui, e seu irmão gato? Ainda está com 

aquela chata da Hannah? 

 

 

Gustavo: Olha, eu nem sei viu. Porque eles 

tiveram uma briga feia e ele foi embora para 

Londres já faz um tempo. 

 

 

Júlia: Gente, que tudo... 
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 Gustavo: Tudo o que? Ele estar em Londres 

ou ele estar longe dela? 

 

 

Júlia: Os dois. E a briga foi feia, Gu? 

 

   

Gustavo: Na verdade eu não sei. Mas acredito que 

sim. Meu irmão custa a cansar; e, se ele fez isso, 

certamente estava no limite. 

 

 

Júlia: Tadinho... Tão gato... Se ele quiser eu cuido 

dele.  

 

 

 Gustavo: Ele estava escrevendo um livro 

sobre essa história toda dele com ela.  

 

 

Júlia: Sério? Ai, que tudo, Gu. Além de lindo o seu 

irmão é inteligente. Quero pra mim.  
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Gustavo: Eu também preferiria você e não aquela 

vaca. 

 

 

Júlia: Dava tudo pra saber sobre essa briga.  

 

 

Gustavo: Então... quando ele foi embora, ele 

escreveu uma carta e me pediu para deixar na 

casa deles. E eu acabei ficando com a cópia, se 

você quiser ler. 

 

 

Júlia: Para... Sério isso? 

 

 

Gustavo: Sim, vou te mandar.  
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Para Hannah,  

“Sem mais, a vida vai passando no vazio. 
Estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta 

que chamo de amor.” 

  
Meu anjo, não fique brava. Leia sem ter o desejo de me odiar 

para sempre, mas assim foi o melhor. Pelo menos, o melhor para o 
momento. 

Apesar de eu ter tomado a iniciativa de partir, estou realmente 
bastante triste. Chorei muito durante a semana. Faz um tempo que 
estamos brigando sem pausas, e você sabe bem disso. Minhas amigas 
são apenas amigas e você não soube respeitar o meu espaço. Quando 
você chegou em minha vida, elas já estavam aqui. Quem tem que se 
adaptar é você, e não eu me afastar delas. Cortei muita coisa, muita 
balada e cinemas e, mesmo assim, nada estava bom para você. Até com 
os meus amigos você estava implicando. Você anda muito insegura, 
moça! Estamos juntos há dois anos, mas você ainda não confia em 
mim. O que mais me irritava era quando estava na faculdade e você me 
ligando. Eu tinha que sair da sala para te atender; se não, quando 
chegava em casa, você queria brigar.   

Nos conhecemos no parque, você se lembra? Acredito que não! 
Eu estava encostado na grade de proteção da roda gigante, enquanto 
meus amigos se divertiam com suas companheiras. Você se esbarrou em 
mim quando corria de seu amigo que queria esfregar sorvete em sua 
cara. Quando me virei, vi uma linda mulher. Cabelos longos e 
cacheados. Olhos contornados e brilhantes, que eram iluminados pela 
luz do refletor que vinha do carrossel. Você se desculpou e eu apenas 
balancei a cabeça. Conversamos um pouco e, no fim, trocamos 
telefones. E eu achei que não daria em nada.  

Na outra semana, saímos para um lounge, onde nos 
permitimos carinhos, rosas e uma cumplicidade enorme, mesmo que 
nunca havíamos nos conhecido. Depois de cinco meses, começamos a 
namorar, se lembra? Nos encontramos e nos perdemos muito fácil.  
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Faz um tempo eu comentei com você sobre uma proposta de 
trabalho fora do país. Você nem me deu tempo para explicar. Comecei a 
falar e um vaso foi arremessado na porta. A coitada da flor, que nada 
tinha a ver com a conversa, ficou grudada no olho mágico. Ali, cumpria 
a obrigação de ser particular, ainda que sem saber que participava do 
caos. Eu tentei continuar, mas não foi possível. Já não sinto mais o 
que sentia ontem. Você mudou, para pior. Nossa relação está sendo 
baseada em brigas, e não quero isso mais. Para que as coisas não 
fiquem piores, prefiro partir. Aceitei a proposta de ir trabalhar em 
Londres.  

Nossa relação já estava muito cansativa. Analisa comigo. Nos 
víamos uma vez na semana, que era sábado ou domingo, e isso quando 
a gente se via. Por que eu estava atarefado com o final da faculdade, e 
você ocupada demais no trabalho. Porém, quando a gente se via era 
maravilhoso, até o ponto em que você cismava em pegar o meu celular e 
ver coisa onde não existe. 

Durante a semana, você me chamava no WhatsApp, e mesmo 
assim conseguia encontrar motivos para brigar. Você sabe bem. Não 
estou mentindo. Quando te chamava para conversar, você fazia 
questão de não me ouvir, nunca admitia seus erros, e eu ainda te 
amando mais que me amava.  

Esses últimos dias foram os piores. Você estava me 
angustiando com sua cede de respostas para tudo. Entenda esse 
afastamento como um tempo de preparo, um tempo em que minha alma 
vai retornar aos confins do tempo para entender o que me move a te 
amar todos os dias.  

Quero entender se o que sinto ainda é amor, ou se é apego. 
Quero entender se o amor passou e ficou a paixão, ou se talvez o amor 
nunca existiu e o que existia era apenas o medo de viver esperando 
alguém que, também em solidão, seria capaz de amar livremente. Quero 
entender o que me fez levantar todos os dias e olhar para você, ainda 
enxergando, lá no fundo, aquela mulher maravilhosa que eu tenho 
certeza que você ainda abriga debaixo dessa máscara forte e cheia de 
respostas que deixa transparecer.  
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Quem sabe um dia a gente se reencontre. Quem sabe um dia 
sentaremos juntos e lembraremos disso tudo. Pegar as cartas e ler, na 
rua, debaixo de chuva para que as palavras aqui sejam manchadas e 
apagadas, nos dando, assim, outra oportunidade de sermos felizes. De 
nos encaixar.  

A porta não está trancada, não tenho raiva. Só resolvi cuidar 
de mim. 

Fique bem, e regue a plantinha da mesa de centro. 

Um abraço, Gabriel. 

 
 
 

Júlia: Nossa Gu, seu irmão escreve muito bem.  
E que ruim isso tudo o que ela fazia com ele. 

 
 
 

 
Gustavo: Pois é. Mas ele suportou muito. 

 

 

Júlia: Comigo ele não iria sofrer. 

 

 

Gustavo: Falarei pra ele, assanhada.  
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Júlia: Fala mesmo. 

 

 

Gustavo: Jú, vou deitar. Um beijo e até. 

 

 

 

Júlia: Também estou indo. Manda um beijo pra 

Mari. 

 

 

Gustavo: Mando sim. Boa noite 

 

 

Não é que eu não goste da Hannah... ela é 

legalzinha. Mas fez meu irmão sofrer bastante. Sei 

que a Júlia cuidaria muito bem dele. Afinal, dois 

coração quebrados, às vezes, se encaixam. 
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Capítulo 8 
 “O mundo vai acabar 

E ela só quer dançar. 

O mundo vai acabar 

E ela só quer 

Dançar, dançar, dançar...”
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Fomos comemorar o aniversário de um 

amigo em uma casa de shows. Nunca tinha ido lá, 

e nem curto muito este tipo de programa, ainda 

mais hoje que tudo é motivo para briga. Fico em 

choque toda vez que um amigo é discriminado, é 

colocado à margem. É um absurdo você deixar de 

respeitar alguém por causa da cor da pele, da 

religião ou orientação sexual. Mas a sociedade não 

enxerga isso, e os líderes, que deveriam nos 

prestar o serviço de esclarecimentos, têm usado a 

visibilidade para promover mais ódio.  

 - Está pronta? 

 - Quase. 

 Ela estava perfeita naquela noite. Um 

vestido vermelho com detalhes brancos. Brincos 

de argola e o cabelo muito bem feito, com alguns 

cachos caindo ao lado. E um perfume que 

identifico a quilômetros.  

 - Deixa que eu amarro. – Se abaixou na 

minha frente e adiantou o cadarço do tênis. 

 - Obrigado.  

 - De nada. – Disse, com um beijo. 
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 Meu celular toca em cima da cama e peço 

que ela atenda. Era o Tiago avisando que já estava 

na porta nos aguardando.  

 - Estamos indo. – Mari finalizou a ligação. 

 - Só falta escovar os dentes e já vamos. 

Cheguei ao carro e estava a tropa toda. Titi 

dirigindo, Júlia e Isa no banco de trás. 

 - Oi amores. – Júlia gritou. 

 - Opa. – Mari respondeu se ajeitando no 

banco traseiro. 

 - Meu pai de misericórdia. 

 - O que foi Isabella? 

 - Que perfume maravilhoso é esse que a 

Mari está usando? 

 - Dá para desgrudar do pescoço dela? - 

Falei, enquanto a fitava pelo retrovisor.  

 - Então vamos? - Tiago disse rindo e ligando 

o som. 

 - Vamos – Todos gritamos.  
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Quando chegamos, a casa de show ainda 

estava abrindo; como era aniversário do Titi, 

tínhamos o nome na lista e pagaríamos metade do 

valor. Ainda bem né, porque eu já não gosto de 

sair e ainda ter que ficar gastando demais não dá. 

Preferiria juntar o valor e feito algo em casa 

mesmo. Mas, para amigos a gente nunca nega 

nada. Entramos, e vou te contar uma coisa... 

aquele lugar estava tão gelado, mas tão gelado, 

que eu pensei que teríamos um show do Frozen 

no palco principal. 

 - Nossa, que frio. -  reclamei. 

 - É só agora, jajá enche e você nem vai 

sentir mais nada. – Titi respondeu, nos trazendo 

um combo.   

 - Vamos fazer um brinde! – Isabella 

cachaceira disse, abrindo uma garrafa de cerveja.  

 - À vida – Disse a Jú. 

 - À amizade – Disse o Titi 

 - À mais cachaça – Disse a Isa 

 - À novos tempos – Falei. 
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 - Ao amor – Mari completou, me abraçando 

e me beijado. 

 Levantamos as garrafas e fizemos tim-tim. 

Assim que batemos as garrafas ouvi alguns 

acordes. O palco ainda estava apagado. Quando 

me virei um rapaz veio correndo e começou a 

cantar... 

“O mundo vai acabar 

E ela só quer dançar 

O mundo vai acabar 

E ela só quer 

Dançar, dançar, dançar...” 

 Olhava para o lado e todos cantavam 

juntos. Pulavam e tudo se passava em câmera 

lenta. Era isto: a vida era simples e doce, apesar 

de tudo. Senti a Mari se pendurando em meu 

ombro e fizeram uma rodinha me colocando no 

centro e gritavam bem animados...  

“Pneus de carros cantam... 

Tchuru, Tchuru, Tchuru” 

 O show continuou e tudo estava muito, 

muito bom mesmo. Mari se divertia igual a uma 
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criança quando ganha um DVD da Xuxa só para 

baixinhos. Era lindo de se olhar. Me levantei e fui 

ao banheiro sem que a turma me visse, não queria 

atrapalhar a animação de ninguém. E o local era 

pequeno, não tinha como se perder. Fui 

cainhando e pensando nas maravilhas que a vida 

nos reserva. A gente sofre, chora, acha que vai 

morrer porque não foi valorizado. Desacredita do 

amor... Aí aparece uma pessoa que faz tudo valer 

a pena, dá força ao seu coração, te dá motivos 

para sorrir, alguém que cuida de você. Que não 

mente, não te abandona, não é egoísta. É 

estranho entender a vida, mas não é difícil. Basta 

calma; mas calma nesse mundo de imediações 

tem sido cada vez mais difíceis.  

 Voltando do banheiro, ouvi os acordes de 

uma música que amo, amo e amo. E, para a 

minha surpresa, aparece na minha frente alguém 

que compartilhou comigo várias estrofes dessa 

melodia. Chegou me abraçando e cantou. 

“E agora eu ando correndo tanto 

Procurando aquele novo lugar 

Aquela festa 
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O que me resta 

Encontrar alguém legal pra ficar.” 

 Apenas a abracei.  

Clary, minha fiel escudeira em tempos da 

Marina. Que me deu forças para encarar aquilo 

que vivia dentro de mim. Muito estranho saber 

que a gente ama e o outro lado não quer nada. 

Pior ainda é quando a pessoa te quer, fica com 

você, te dá esperanças e depois some do nada. 

Desaparece e te bloqueia de toda as redes sociais. 

Na época eu confesso que sofri não apenas por 

que eu gostava dela. E ela muito nem aí. Foi sem 

nem se despedir, sem explicar. Um dia comunicou 

aos amigos que no outro dia não iria na aula, e 

nunca mais apareceu na escola. Abracei forte a 

Clary e continuei a música. 

“E agora eu vejo 

Aquele beijo 

Era mesmo o fim 

Era o começo e o meu desejo 

Se e perdeu de mim” 
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Quando abri os olhos a turma estava ao 

nosso redor. Fiquei sem entender, mas também 

não rendi assunto. 

 - Tudo bem por aqui? - titi perguntou 

intrigado e sorrindo. 

 - Tudo - falei, olhando para a Mari que não 

sabia da Letícia.  

 - Então vamos dançar porque hoje eu quero 

andar é de Samu. – Completou a Isabella. 

Todos gargalhamos. Porque se tem alguém 

que sabe realmente aproveitar as coisas, esse 

alguém era a Isa.  

 - Gente, cadê a Júlia? 

 - Tá no banheiro, meu filho. – Isa bateu a 

mão em meu peito e me puxou pela nuca – Você 

estava lembrando da Marina né? 

 - Isa, você precisa diminuir a bebida. – 

respondi, tomando o copo de sua mão.  

 - Não faça isso, cara. – ela se esforçava para 

tomar o copo de mim. 

 - Voltei. – Júlia apareceu sorridente. 
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 - Então podemos ir para o local em que 

estávamos. – Falei. 

 - Sim. – Mari segurou minha mão e fomos 

caminhando. 

 - Clary, você vem conosco? 

 - Sim. Vou buscar meu boy. Onde vocês 

estão? 

 - Eu vou com você - Isa disse, puxando o 

braço da Clary. – E depois a gente os encontra. 

 - Tá bem. – Clary concordou segurando a 

minha mão. 

 De volta ao local em que estávamos desde 

que chegamos, alguém pediu uma música e sem 

saber, era a música minha e da Mari.  

“Porque eu sei que é amor 

Eu não peço nada em troca 

Porque eu sei que é amor 

Eu não peço nenhuma prova.” 

Ela puxou minha cintura e me abraçou 

firme. Meu porto seguro estava ali. Eliminei a 

turma da minha mente por algum tempo. E ela 
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cantava em meu ouvido, me puxou e me beijou. 

Um beijo ao som de Titãs tem tudo para a noite 

terminar perfeita. Não é mesmo? Embalados, nos 

deixamos levar. Afastei, segurando a sua mão, e 

completei... 

 

“Eu sei que é pra sempre 

Enquanto durar 

E eu peço somente  

O que eu puder dar” 

 

Mas não foi bem assim que a noite 

terminou. Clary e Isa voltaram mais bêbadas, a 

música ainda tocava e nos abraçamos. Fizemos 

uma rodinha e todos cantavam bem animados. 

Nem ligávamos para os demais ao redor. Era 

isso... Viver e não ter a vergonha de ser feliz.  

Então o ridículo aconteceu... 

 - Não sabia que aqui entrava viado. 

Fingi não ouvir. Até sentir um empurrão. 

 - Estou falando é com você mesmo.  
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Quando me virei, era nada mais, nada 

menos que a Letícia.  

 - Fala, Letícia.  

 - Aqui não é lugar para gays.  

 - E o que você está fazendo aqui mesmo? - 

Provoquei. 

 - Não sou gay. – falou com um sorriso de 

deboche.   

 - A sim... Então ok. – completei. – Faz 

assim, fica do lado de lá e nos deixa aqui. O que 

acha? 

 - Não mesmo. Não ficarei no mesmo 

ambiente que vocês. 

 - Então faz assim – Titi falava, enquanto se 

esforçava para olhar por cima da multidão - ali na 

frente está o caixa. Vai lá, paga e vaza. 

 - Vocês são muito folgados. – Letícia 

provocava, já que estava com alguns amigos. 

 - Letícia, para de ser ridícula. – Clary disse. 

 - Deixa eu falar uma coisa... pra que isso? 
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 - Porque eu não suporto isso, é uma pouca 

vergonha. 

 - Menos querida, menos. – Júlia entrou no 

meio da briga. 

 - Não entendo como esse idiota não quis 

ficar comigo. Eu sou linda e maravilhosa e ele me 

negou a me namorar. 

 - Pra mim, chega. Não sou obrigado a 

namorar ninguém não, Letícia. Se toca. – falei, me 

virando. 

 Ela se calou na mesma hora. Ah, para né. A 

pessoa te beija e já quer namorar?  Se mata né. Se 

ela não consegue se resolver, o problema é dela e 

não meu. Se ela tem raiva daquilo que fez, 

problema é dela. Se ela está com desejos e o outro 

não satistaz, o problema é dela.  

 - Sua bichinha. 

 Quando disse isso, Mari foi pra cima dela e 

lhe deu um soco que a fez cair. Os amigos não 

entraram no meio e apenas a levantaram dizendo 

“Deixa eles. A vida é deles.” 
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 - É isso mesmo, moleque. Ouça seus 

amigos. -  Titi completou. 

 - Resolvemos lá fora. – Letícia completou. 

 - Vamos resolver agora, sua merda. – Mari, 

Júlia e Isa foram pra cima dela.  

 Eu e o Titi entramos na frente para evitar 

mais problemas. Já que os seguranças nos 

olhavam.  

 - Acho melhor irmos embora. Acabou o 

clima. – Titi propôs e todos concordaram.  

 Dentro do carro, ninguém comentou nada 

sobre a confusão. Era como se a noite tivesse sido 

totalmente perfeita. E Letícia teve o que mereceu; 

não sou a favor de briga, mas tem horas que é 

preciso se impor. Quando o respeito não vem 

como deveria, temos que mostrar que não somos 

qualquer um, que merecemos respeito sim. Somos 

humanos.  

 Resolvi ligar o som do carro, e tudo estava 

colaborando para que aquela noite fosse a nossa 

noite. Aumentei até o último volume, coloquei a 

cara na janela e cantei junto com a rádio... 
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“Exagerado 

Jogado aos teus pés 

Eu sou mesmo exagerado 

Adoro um amor inventado.” 

*** 

- Que noite, heim. – Mari disse, se jogando 

na cama. 

- Sim. – Respondi, enquanto tirava a calça 

para me deitar. 

- Você está muito bêbado – Falou, me 

encarando. – Vai tomar um banho. 

- Vou não. Você já viu as horas? - apontei 

para o relógio.  

- Você vai sim. – tentou me puxar pelo 

braço. 

- Minha cabeça está rodando, calma. – 

Gritei, fazendo um movimento brusco para ela 

soltar minha mão. 

- Não grite, as meninas estão dormindo. 

 - É mesmo. – Gargalhei. – Então vamos. – 

estiquei os dois braços. 
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- Mas que pessoa pesada, gente. – Mari 

falou enquanto me ajudava a andar.  

Engraçado como a cachaça só faz um efeito 

maior quando a gente chega em casa e deita. É 

impressionante. Enquanto estamos curtindo, nos 

jogando e aproveitando, está tudo de boa. Agora, 

deita nem que seja um minuto. O mundo inteiro 

gira e te faz vomitar. 

- Isso, coloca pra fora. – ouvia a voz da Mari 

bem longe. 

*** 

 - Bom dia, cachaceiro. – Mari me acordou 

entregando uma caneca com café. 

 - Forte? - perguntei. 

 - Extra forte.  

 - Bom dia, amores. – Porre de novo? - Joana 

disse, me olhando e sorrindo. 

 - Outro. – Mari concordou.  

 - Estou bem e... 
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 - Não, você não está pronto para outra. – 

Mari conversava e me fazia tomar o restante do 

café. 

 - Ai, vocês são ótimos. – Joana gargalhava 

na cozinha. 

 - Não se preocupe, o banheiro está limpo. – 

falei. 

 - Ainda bem né. – Ela disse, sentando-se ao 

meu lado e atrapalhando o cabelo da Mari.  

- Agora preciso descansar. – Falei, 

caminhando para o quarto. 

- Espera que vou também. – Mari pegou a 

caneca que deixei na mesa e correu para a 

cozinha. - Depois eu lavo. – Falou, fechando a 

porta do quarto.  

- Tudo bem, bom descanso. – Joana disse, 

ligando a TV. 
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Capítulo 9 
Mariana 

  
“Tudo o que você ouvir, esteja 

certa, estarei vivendo.”
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Engraçado como são as coisas... Em um dia 

a gente se sente só e um lixo; no outro, estamos 

felizes e a fim de ir longe, caminhar, ser feliz. Em 

um dia queremos habitar apenas o quarto; e no 

outro, queremos desbravar o mundo. Um dia o 

isolamento; no outro, a necessidade de estar 

acompanhado.  

A solidão em que a gente está ausente não é 

solidão: é isolamento. Acredito que na nossa 

solidão cabe muita gente, cabe tudo o que a gente 

ama. Solidão não é falta de companhia; é excesso 

de companhia. É quando a gente não precisa 

mentir aquilo que sentimentos. Eu vejo pouca 

alegria e muita euforia. Porque alegria pode 

acontecer mesmo sofrendo. Eu vejo muita gente 

querendo ser feliz. Eu vejo poucas pessoas 

amando, e vejo muitas enfeitiçadas pelo orgulho. 

Eu realmente fiquei um tanto assustada 

ontem quando descobri que o Gu ficou com 

aquela idiota da Letícia. Mas vai que na época ela 

não era uma idiota, né? Quantos idiotas a gente 

acaba ficando e depois se arrepende?  
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Inúmeros.  

Certa vez eu me apaixonei por um carinha 

desses, foi a maior merda que eu fiz. Mas, até 

hoje, não sei se ele realmente queria algo e depois 

acabou desistindo, ou se ele realmente só queria 

brincar. Mas o fato é que eu fiquei como a 

retardada e otária da história.  

 Eu o conheci via Facebook. Na verdade, 

tudo aconteceu de uma maneira muito louca, e o 

desfecho ainda mais doido. Então, vamos lá. Eu 

conheci, primeiro, o primo dele – com quem eu 

também acabei ficando. Foram inúmeras con-

versas até o real encontro. Fui para a casa dele; a 

família era legal e acolheu a amiga para uma 

semana na cidadezinha no interior de Minas 

Gerais. Pra mim, que sou do Maranhão, tudo era 

muito novo; mas lá fui eu. Mala, alguns biscoitos, 

uma carta, um mp3 – e inúmeros sonhos.  

 Quando cheguei, fui extremamente bem 

recebida e fiquei no quarto desse meu amigo, o 

Ramon. Na primeira noite fomos para uma festa 

de 15 anos e ele me ajudou a subir o zíper do 



 

127 

 

vestido. Enquanto me ajudava, ele chegou bem 

perto da minha nuca, e eu conseguia sentir o 

vento quente que saía de sua boca. Me virei e 

olhei em seus olhos e ele sorriu. Me afastei, claro. 

Fiquei toda sem graça. Eu não sabia qual era a 

dele, porque todas as conversas que tivemos ele 

falava apenas de meninos.  

 Lá na festa eu conheci o primo dele, que é a 

história mais interessante. Não que a do Ramon 

não seja legal, mas o primo me conquistou. Foi 

uma conquista no primeiro olhar, no primeiro 

aperto de mãos, e, por fim, no primeiro contato no 

chão do seu quarto. Mas isso eu conto daqui a 

pouco. 

 Depois da festa, Ramon e eu deixamos o 

João em sua rua e fomos para casa. Chegando, eu 

tomei um banho, troquei de roupa e fui deitar. 

Ramon fez o mesmo. Só que veio se deitar comigo. 

Não entendi nada e também não recusei. Quando 

penso que não, ele me beija. Arregalei os olhos e 

só via o escuro intenso do quarto. Passei a mão 

em seu cabelo liso e o apertei, o puxando para 

perto de mim.  
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O primo tinha o sonho de ser padre. O que 

não era um problema pra mim, afinal... O sonho 

era dele. As conversas se estenderam via 

Facebook até o dia em que fui na casa dele e 

dormi por lá. Não teve outra: aquele mocinho 

branquinho dos olhos verdes se entregou pra 

mim. Não sei se estava confuso, se não se 

aceitava, ou se tinha os desejos e não tinha 

coragem. Sei que foi bom e legal. Dali para frente 

namoramos por oito longos meses. Nessa época, 

eu ia o ver pelo menos duas vezes no mês, e nas 

férias eu fiquei o mês inteiro em sua casa.  

Aprendi a tocar violão para cantar “Te 

Esperando” pra ele sentado na laje e vendo o resto 

das casas. Aprendi muita coisa religiosa para ficar 

mais próximo dele. Até o dia em que ele me disse 

que iria para o seminário.  

Meu chão caiu.  

Confesso que foram semanas de negação e 

tristeza por ele ter escolhido me lagar para viver 

uma vida que, claramente, não é para ele. Mas, no 

fim, resisti e não morri de amor.  
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Olhando para o Gu, eu acabo entendendo 

tudo o que ele passa e por isso não brigo, não 

grito, não xingo. Quero ser para ele o que um dia 

foram para mim. 
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Capítulo 10 

 

“A despedida não traz apenas 
tristeza, mas uma confusão de 

sentimentos.” 
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Um ano juntos; esse é o tempo que estou ao 

lado da Mari. Claro que vamos comemorar, 

afinal... em tempos como este, um relacionamento 

que dura tanto tempo é algo que pode-se colocar 

na história. Antes de sair, dou uma última olhada 

em meu facebook, respondo algumas mensagens 

dos amigos nos desejando felicidades, e ouço a 

Mariana gritar que estamos atrasados. Fecho tudo 

e saio correndo. Quando chego na sala, encontro 

a mulher mais linda do mundo, sem exageros. Ela 

estava maravilhosa: um vestido preto bem colado 

no corpo, com pedras que reflatiam a luz que 

vinha do teto. A sandália Prada dava ainda mais 

ênfase ao seu corpo bem trabalhado. O batom 

vermelho com uma sombra clara nos olhos 

deixava os olhos castanhos ainda mais castanhos.  

O perfume me fazia flutuar até os teus 

braços, que me aconchegaram junto ao teu peito. 

- Então vamos? 

- Vamos. 

- Boa noite, crianças - Márcia e Joana nos 

desejaram. – Divirtam-se. 
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- Pode deixar. – Falamos, ao fechar a porta.  

- Onde vamos? - Desejei saber. 

- Segredo. 

- Tudo bem. 

Pegamos um taxi e fomos em direção ao 

centro da cidade. Fiquei pensando durante todo o 

caminho. A Mari também permaneceu em silêncio 

e apenas me abraçando. 

- Neste restaurante? - Perguntei. 

- Sim. Algum problema? 

- É muito caro. 

- Não para hoje. – Disse, me puxando para 

perto do seu corpo e me beijando.   

 Ficamos conversando por um tempo até que 

a música ao vivo começou. Os primeiros acordes, 

e então a voz. Reconheceria aquele timbre até à 

quilômetros de distância. 

“Pensa em mim, 

que eu tô pensando em você.  

E me diz O que eu quero te dizer. 
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Vem prá cá, pra ver que juntos estamos 

E te falar Mais uma vez que te amo.” 

 Não queria me virar para olhar. Comecei a 

suar de nervoso, quando a Mari me perguntou o 

que era. Falei, porque não gosto de mentiras. Ela 

não se importou por saber que sou muito fiel. Mas 

me incomodava o fato da Geovana estar ali, 

cantando a música que um dia disse que era 

nossa. 

 Naquele momento abri um grande sorriso. 

Mari, com certeza, achou estranho, eu pude ver 

no seu olhar. Mas ela não quis perguntar. Eu 

sorri porque na minha cabeça me veio vários 

sentimentos e o tanto que aprendi nesse tempo 

longe daquela babaca. Engraçado como a gente 

aprende com os idiotas. 

  Olhei ao redor e era como se tudo estivesse 

em câmera lenta.  

Algo me invadiu.  

Felicidade.  

Uma boa sensação. Uma música nos  

ouvidos. Foi como recuperar a magia de viver. Mas 
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em meio a frações de segundos, questionei a mim 

mesmo sobre qual era a razão daquilo. Acho que 

encontrei a resposta quando a música chegou a 

um clímax bem tranquilo. Eu já havia corrido 

demais atrás da tal felicidade. Nesses últimos 

tempos, eu foquei tanto em buscá-la que acabei 

não a enxergando bem diante dos meus olhos.  

Mas agora essa tal felicidade está aqui. 

Sentada nessa mesa, me olhando e também 

sorrindo. Agora, essa felicidade tem nome e sobre-

nome. E eu não deixaria de correr. Eu apenas não 

me mataria para viver um amor que talvez nunca 

aconteça. Pode parecer até descrença nas minhas 

próprias palavras e promessas, mas não é. Eu 

apenas percebi que a vida é muito mais do que 

enxergamos diante dos nossos olhos, e que somos 

pequenos demais para tentar controlá-la. 

 - Vou ao palco. - Mari disse, me dando 

um beijo e me tirando dos meus pensamentos.   

 - Sem problemas. - retribuí o beijo. 
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Mariana 

 - Toca uma música pra mim? – Pedi para a 

Geovana.   

- Claro. - Geovana fitou o Gustavo com os 

olhos brilhando.  

 Consegui ler os lábios do Gustavo, que me 

diziam; “Mari, por favor. Desça daí” 

Ela deu os primeiros acordes e comecei a 

cantar. 

“Falando sério  

É bem melhor você parar com essas coisas 

De olhar pra mim com olhos de promessas 

E depois sorrir como quem nada quer 

 E tenho medo de fazer planos 

De tentar e sofrer outra vez” 

O Gustavo parou de comer e me olhou. Seus 

olhos escorriam lágrimas. Bebeu um gole de vinho 

e levantou a taça em minha direção. Apontei pra 

ele e continuei. 
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“Você não sabe, 

Mas é que eu tenho cicatrizes que a vida fez...  E 

tenho medo de fazer planos 

De tentar e sofrer outra vez.” 

Ele veio andando em minha direção, me 

pegou pelo colo e ali mesmo demos um lindo e 

longo beijo. Os gritos no restaurante eram 

intensos e acompanhados de aplausos. Eu sabia, 

sem nenhuma dúvida, que ele era o meu amor 

ideal. Porque nos encontramos, nos encaixamos. 

O ideal não é o sem erros, o maravilhoso. O ideal é 

o que te faz bem e não prejudica ninguém... 

 

Gustavo 

Ela se levantou e foi em direção ao palco, 

onde a Geovana se apresentava. Minha vontade 

era sair correndo dali, mas resolvi fingir que nada 

estava acontecendo. Me sentei na cadeira da Mari, 

agora ficando de frente para o palco. Ela disse 

algo para a Geovana, que me fitou com os olhos 

serrados, mas não dei bola e continuei comendo.  
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Mari pegou o microfone e eu apenas repetia 

para ela ler os meus lábios “Não. Por favor.” Mas 

não adiantou. Ela começou a cantar e a música 

foi ficando mais forte e invadindo a minha alma. 

Nada mais estava me importando. Levantei a taça 

de vinho com os olhos cheios de lágrimas de 

felicidade, acenei e ela retribuiu. Meus pés se 

soltaram do chão. Diante de mim, reflexos e 

memórias de um jovem garoto que se apaixonou. 

Reparei no seu sorriso tão singular. Um sorriso 

não com a boca, nem mesmo com os olhos. Era 

maior, era mais lindo.   

Me levantei e fui até o palco para buscá-la.  

O restaurante percebeu o nosso amor e 

assim que consegui chegar perto, a peguei no colo 

e nos beijamos. Ouvia, ao fundo, os assobios e 

palmas, junto aos gritos de “lindos!” e 

“felicidades!”. Nosso sorriso era com a alma.  

São esses momentos que valem a pena. São 

esses momentos que fazem tudo mudar e ter um 

sentido. E não devemos lamentar porque 

deixamos aqueles sorrisos para trás. Isso é um 

erro, sempre foi. Devemos sorrir ainda mais, pois 
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tudo aquilo fez parte da nossa história. Fez parte 

de nós, e não deixaria de ser uma parte vital nas 

nossas lembranças. O que vivemos, as perdas que 

tivemos, servem para nos lembrar que as coisas 

boas não são eternas, e por isso devemos 

aproveitá-las ao máximo e encontrar uma forma 

de eternizá-las. Pois nossa mente é o nosso lar. E, 

mesmo que sozinhos no mundo real, mesmo que 

desamparados, somos sempre a companhia de 

alguém.  

A Mari estava sempre comigo, por onde eu 

fosse. Todos os dias me fazendo lembrar, antes de 

dormir, que nossos olhares valeram a pena. Que 

nossos sorrisos foram verdadeiros, e que, só por 

aquele ano, a vida se mostrou uma grande amiga 

e aliada por fazer os nossos destinos se cruzarem.  

Eu era grato. E então, quando a música na minha 

mente se silenciou, abri os olhos, e a Geovana 

ainda estava na nossa frente. Tudo aquilo, toda 

aquela eternidade de reflexão, durou apenas 

alguns infinitésimos de segundos. Difícil de 

compreender, ainda mais difícil de explicar. Mas 

aquilo mudou o meu coração.  
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Soltei a Mari e dei um abraço na Geovana. 

Ela retribuiu de uma maneira linda. Não haviam 

mais mágoas, tudo passou.  

- Eu te perdôo. – Falei, me afastando e 

secando as lágrimas. 

- Muito obrigada. 

- Posso dedicar uma música para vocês? 

- Claro – Mari respondeu, me abraçando. 

 

“Depois de sonhar tantos anos 

De fazer tantos planos 

De um futuro pra nós 

Depois de tantos desenganos 

Nós nos abandonamos  

como tantos casais 

Quero que você seja feliz 

Hei de ser feliz também” 

 

 Enquanto a Geovana cantava resolvemos 

que já era a hora de ir embora. Acenamos com a 

cabeça e fomos retribuídos com o olhar. 

Resolvemos ir caminhando até um local muito 

bacana que dá para ver toda a cidade de Belo 
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Horizonte. Olhamos no relógio e já era quase 5hs 

da manhã. Olhava para a Mari, que transpirava 

felicidade, e eu me sentia muito leve em resolver 

essa questão com a Geovana e poder, de vez, 

esquecer essa história. 

 Sentamos ali, de frente para a cidade, de 

frente para o nascer do sol. As árvores 

balançavam com o vento. Eu olhava para a linha 

no horizonte e tentava entender qual o ponto onde 

o olhar da Mari estava fixado. Meu braço no seu 

ombro direito e minha cabeça no seu ombro 

esquerdo, ela apenas com as mãos no meio das 

pernas e encostado com a cabeça em minha 

cabeça.  

O sol nasceu. Foi lindo ver os raios de luz 

refletindo nos fios de seus cabelos. Foi bonito me 

ver refletido em seus olhos. Sem dizer nada ela 

apenas sorriu para mim, e inclinou suavemente a 

cabeça como quando não sabia o que dizer.  

Mas eu sabia o que ela queria. 

Ainda com os dedos entrelaçados, ousei 

quebrar o silêncio de nossas almas gritantes, e 

soltei... 
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“Mas talvez você não entenda essa coisa de fazer o 

mundo acreditar. 

Que o nosso amor, não será passageiro. 

Te amarei de janeiro a janeiro, 

até o mundo acabar...” 
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Posfácio 
“Prefira nada, 

Mas não aceite metades.” 
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Eu sempre busquei alguém que fosse capaz 

de me entender, entender de verdade, entender o 

meu jeito louco de amar. Confesso que procurei 

muito, mas acredito que agora eu consegui 

encontrar. Uma vez me apaixonei por um grande 

amigo, sei lá por que. Na verdade, a gente nunca 

consegue explicar a fundo porque nos 

apaixonamos por fulaninho, ou fulaninha, que 

todo mundo diz que é mil coisas, mas a gente 

acaba enxergando diferente; e foi isso o que me 

aconteceu.  

Ele não teve o mesmo sentimento por mim, 

mas acabamos virando grandes amigos. Por um 

tempo o sentimento ficou aqui dentro, querendo 

sair, querendo ser dito, ser vivido. Mas, em uma 

última conversa sobre o assunto, todas as 

possibilidades foram cortadas. Ele disse: “esquece 

isso e vamos ser amigos. Não consigo te enxergar 

sexualmente falando.” No primeiro momento, 

aquilo tirou o meu chão, porque eu me declarei e 

falei olhando em seus olhos o quanto eu o amava. 

Mas, depois de alguns dias, eu consegui entender 

que não dá para obrigar ninguém a sentir por nós 
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o que sentimos por eles. Nem um pouquinho que 

seja.  

 A vida tem maneiras estranhas de nos mostrar 

o que precisamos, e muitas vezes não precisamos 

daquilo que acreditamos precisar. O problema é 

que o coração e a mente insistem em brigar e nos 

deixar na mão. Tem vezes que a gente entende, 

tenta, faz de tudo para esquecer. Prepara o fim, o 

discurso, as defesas e aí é só a pessoa chegar 

perto que tudo o que planejamos vai por água 

abaixo. É um misto de decepção e alegria. Perdi 

minhas paredes que construí para me proteger – e 

eu estava bem, até o cheiro, o olhar, a presença 

aparecerem.  

 Mari tem sido muito compreensiva com tudo o 

que me ocorre, e não tenho planos de deixar com 

que ela me deixe. Não planejo um fim e não 

preciso usar máscaras ao lado dela. Sou eu, 

criança, adulto, chato, amoroso, doido. Às vezes, 

tudo junto e não necessariamente nessa ordem. 

E, às vezes, não sou absolutamente nada. A 

verdade é que minha vida tem sido um misto de 

decepção. As pessoas que eu mais gosto e admiro 
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têm mastigado a minha vida. Muitos me viraram 

as costas quando mais precisei, e isso vai te 

acontecer também. Acredite. Acontece com todo 

mundo.  

 Nesse mundo cão está cada vez mais difícil 

encontrar pessoas de verdade, pessoas que 

realmente querem o teu bem. Pessoas que 

abracem sem medo, que te olhem nos olhos e 

digam “estou aqui”; pessoas que sentem ao teu 

lado e não digam nada.  

Durante muito tempo eu mendiguei amor, 

confesso. Quem nunca fez isso, não é mesmo? A 

gente erra em insistir demais. Insiste que pode 

dar certo, insiste em fazer diferente, fazer de novo. 

Insiste em tentar apagar da mente aquilo que já 

está guardado no coração. Insiste em deixar partir 

aquilo que a memória já sacralizou.  

Quantas vezes você já mendigou uma 

amizade? Acredito que muitas. E um amor então? 

Acho que nem dá para contar né? a gente se 

anula e diz que vai ser diferente, que podemos nos 

adequar ao que o outro é... Mas aqui, um 

conselho do seu novo amigo: NUNCA MUDE POR 
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QUEM NÃO MUDA POR VOCÊ. Se o outro lado 

não é capaz de se adequar ao que você é, se não é 

capaz de abrir mão de costumes pra ficar com 

você, para se fazerem felizes, o meu conselho é 

direito: CAI FORA. Não devemos implorar 

sentimentos ou atenção; isso tem que vir de 

dentro, de forma espontânea... 

Prefira nada, mas não aceite metades. Não 

force situações. Quer que alguém se afaste de 

você? Vou ensinar uma simples receita: comece a 

insistir para que ela fique; não vai demorar e ela 

vai embora. Certamente isso já te ocorreu alguma 

vez. Você fez tanto para o outro ficar, implorou 

tanto que ele partiu. Certo? Não te conheço, mas 

creio que estou certíssimo.  

Entenda uma coisa: 

Todos somos crianças e adultos. Todos 

temos manias e desejos, sonhos e realizações, 

vontades e angústias. Todos choramos escondido, 

gritamos por uma mão amiga, por um amor. 

Todos olhamos para o céu, tentando entender o 

que é a vida, o que são os acontecimentos. E, na 
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moral? Acredito que a vida sempre será isso 

mesmo... Um monte de coisas que nos deixam 

sem sono e muitas vezes sem vontade de olhar pra 

frente, de ir à luta, de continuar existindo.  

Mas aí aparece alguém que nos oferece 

forças, mesmo sem falar nada. Aparece alguém 

que a gente se apaixona, se apega (mesmo que a 

regra tem sido não se apegar). Mas, aqui: se apega 

sim... Mas fique consciente e com os pés no chão. 

Se entregue, mas primeiro se ame. Abrace o outro, 

mas esteja bem com você. Fale olhando nos olhos, 

mas olhe no espelho e saiba que as palavras 

podem ferir. Lembre-se que a detração fala mais 

de nós do que do outro. Se considerar melhor ou 

superior que os outros não vele a pena.  

Pare de se achar um autor com autoridade; 

fale menos e observe mais. Seja para o outro, ame 

o outro e assim estará se amando. Ter uma conta 

na rede social não te faz um juiz, não te dá o 

direito de falar mal das pessoas, de julgar as 

atitudes delas. Lembre-se que apontar o dedo 

para alguém significa ter outros três apontados 

para vocês mesmo.  
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Todos teremos um prejuízo inevitável. Não 

sabemos quanto tempo ainda temos; então o meu 

conselho é que aproveite, aproveite de verdade. 

Não consigo imaginar o quanto você já perdeu. É 

uma pergunta difícil de responder, é uma 

pergunta que até você terá dificuldades para 

chegar a uma conclusão quando, depois de ser 

provocado por essa leitura, parar para pensar. 

Quanto tempo tem perdido sendo o que não é, 

fazendo o que não te agrada, amando quem não 

merece, dizendo o que não tem necessidade? Não 

sendo bom amigo, bom filho, bons pais, bons 

namorados...?  

O que eu quero com esses escritos?  

Mostrar que preconceito é coisa de gente burra. 

Vale a pena realmente deixar de ter alguém legal 

ao seu lado só porque ela não compartilha daquilo 

que você é ou acredita?  Eu, por outro lado, 

acredito que vale mais o que a pessoa é em 

questão de caráter.  

 Mas cada um sabe o que é melhor para si, 

não é mesmo?  Porém, uma certeza da qual 
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jamais terei dúvidas: o melhor para todos é o 

RESPEITO e o AMOR. 
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