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Dedico esse livro aqueles que deram 

uma chance para que essa história 

nascesse e florescesse. Cada um de vocês 

são especiais em meu coração de uma forma 

que nem em todas as palavras existentes 

poderão simplificar o que sinto.  

Larissa Escuer  

 

 

Para todos que buscam se encontrar,  

e para os que se encontraram depois da 

tempestade. 

Glauco Stauffenberg 

 

 

Nossos mais sinceros agradecimentos a 

cada um dos blogueiros que, gentilmente, 

nos ofereceram seu tempo. 

Larissa Escuer e Glauco Stauffenberg 
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Primeiro E-mail 

Querida Larissa, inúmeras dúvidas me 

ocorrem e às vezes não sei como agir. E 

quando consigo agir, não sei se fiz certo ou 

errado. Como uma mulher age com relação a 

traição? 

Engraçado é que muitas vezes somos 

avisados por amigos, por familiares e por sinais 

dados pela própria pessoa que amamos. 

Temos provas disso e insistimos em não ouvir. 

Por que não ouvimos?  

Você acha que mulheres perdoam uma 

traição ou elas apenas deixam o fato de lado 

para não se machucarem ainda mais? Mas se 

escolher fazer isso e permanecer com o traidor, 

como ela consegue zerar e continuar uma vida 

a dois com o seu algoz? 

Vejo muita gente que, ao perder para 

uma terceira pessoa, se aprofunda numa 

grande depressão. Você, como mulher, quais 
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atitudes aconselha para que uma pessoa traída 

possa tomar? Caso opte por deixar partir o que 

deseja ir, qual a melhor postura que se deve 

tomar em uma vida singular? Como conviver 

com os olhares que a acusaram de não ter 

cuidado da relação? 

Eu sei que são muitas dúvidas, depois de 

tanta conversa que tivemos, e sei que você 

será paciente com este que vos escreve. 

Acredito que ainda seja só início de uma 

jornada de dúvidas, sentimentos, ausências e 

posicionamentos.  

Certo de sua ajuda e amizade, 

Glauco 
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Resposta 

Olá, Glauco, 

Que honra poder responder tuas 

profundas perguntas. Sinto certa angústia em 

meio às palavras ditas e digo que cada mulher 

tem sua reação diante da traição, cada uma de 

nós somos seres únicos, porém o sentimento 

causado pela traição é praticamente unânime. 

Muitas vezes ao nos depararmos com as 

provas da realidade preferimos nos iludir, pois 

é mais conveniente viver com aquilo que 

achamos que é real do que aquilo que 

realmente é real; mas não invalido tal atitude, 

afinal, nenhuma pessoa deve aguentar a dor de 

uma traição. A dor corrói e transpõe a pele, 

onde fica visível aos olhos de qualquer um o 

sentimento agonizante que se encontra dentro 

do indivíduo.  

Nem sempre somos capazes de perdoar 

algo, e isso, se não trabalhado dentro de cada 
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um, causa uma grande mágoa, pois em muitos 

casos a pessoa culpa a si mesma pelo erro do 

outro e não é assim que deve acontecer. Se você 

comete o erro, sinta-se responsável e o assuma, 

pois o traído não merece sentir o peso da culpa 

causado pelo outro. Se o ser for perdoado, a 

confiança é praticamente reiniciada, porque 

nunca se sabe se isso pode voltar a acontecer. 

Confiança é como uma taça de cristal, bela 

quando bem cuidada, mas ao primeiro deslize 

ela se desfaz em pedaços e não é uma cola 

qualquer que fará ser nova como antes. 

A questão é que sempre deve deixar ir, 

pois se o outro foi capaz de trocar-lhe uma vez, 

pode ser capaz de cometer o ato diversas vezes. 

E não se deve passar o resto da vida infeliz com 

alguém que não te dá o devido valor pela 

pessoa que você é só para manter a aparência 

perante a sociedade. 

Todos só querem ver o lado bonito, 

correto? Se o seu melhor lado for sozinho, que 
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assim seja. Não devemos viver em função de 

moldes eternos. Humanos são seres 

inconstantes que não precisam de alguém para 

realmente ser feliz. 

E para se viver de forma singular tem 

uma técnica bem simples de reconhecimento, 

repita para si mesma o mantra: “o que eu era 

antes de conhecê-lo?”, assim o cérebro lembra 

os traços de personalidade abandonados ao 

longo do tempo e junto disso faça coisas que 

antes se sentia desconfortável de fazer, arriscar-

se a conhecer o mundo. É a melhor forma de 

conhecer a si mesmo. 

Despeço-me por aqui aguardando 

respostas. 

Com carinho, 

Larissa. 
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Boca de Garrafa 

Por Larissa Escuer 

 

Cada boca de garrafa que troquei com 

meus lábios, no fundo estava procurando a tua 

boca, bebendo goles amargos em uma mesa 

suja de bar, eu queria mesmo era sentir seu 

toque ou o som da sua voz me chamando, 

dizendo que me queria de volta. 

A cada gole do líquido que escorria em 

minha garganta, uma lágrima corria pelo rosto, 

queria tirar o nó da garganta e gritar com você 

para saber o porquê, por que jogar tantos anos 

fora sem motivo, por que me largar na rua 

como um bicho indefeso, sem rumo e sem 

direção? 
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Tento arranjar uma luz no fundo dessa 

garrafa, mas ela acaba por escurecer minha 

vista, tento lutar o mais forte que consigo com a 

minha dor, ela clama seu nome, pois você é o 

único que poderia resgatar esse coração do 

fundo do poço.  

Tento ligar para alguém e penso: "quem 

às 3 da manhã irá resgatar uma mulher bêbada 

num bar qualquer?" Minha única resposta foi 

você, pois foi assim que tudo começou, não? 

Uma bela amizade, um socorrendo ao outro e 

estando sempre ao lado.  

Amizade virou paixão ardente e que nos 

consumia de felicidade, que acabou por ser o 

amor que sonhávamos. E o que aconteceu? 

Eu pisquei e tudo se acabou. 
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Solidão é algo que se tem por escolha, 

afinal, nossa própria companhia já é 

uma forma de não se estar sozinho, a 

questão é que não nascemos prontos 

para sermos independentes, primeiros 

estamos presos a um cordão, depois a 

um colo, depois uma mão nos segura e 

assim sucessivamente. 
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Segundo E-mail 

Larissa, algo está me sufocando e não 

me deixa em paz, se puder me esclarecer eu 

ficarei imensamente grato. Por que nos 

apaixonamos pela pessoa errada? Convivo 

com pessoas muito felizes com o parceiro, mas 

outras tantas só vivem reclamando do 

companheiro.  

Todos nós buscamos alguém que se 

encaixe naquilo que desejamos e sonhamos. 

Às vezes pode ser até egoísmo, porque 

acabamos o tornando um objeto. Mas isso 

pode também nos causar insatisfação, por que 

isso ocorre?  

Mulheres são seres “comunicativos” por 

instinto, precisam verbalizar sobre tudo. Mas 

não acredito que se deva ficar falando sobre o 

ex, sobre o passado, se você tem a intenção de 

ter uma nova pessoa ao seu lado. Em sua 

grande maioria, mulheres preferem conversar 
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com mulheres e não com amigos homens ou 

com o companheiro. Por que vocês agem 

dessa maneira?  

Mas existem aquelas mulheres que, ao 

desabafar com um homem e esse lhe dedica 

atenção, ela pode se apaixonar? Ao se 

aproximar dessa maneira da pessoa que se 

deseja, acha que corre o risco de perder a 

amizade? 

Glauco 
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Resposta 

Olá querido, 

Não digo que nos apaixonamos errado, e 

sim que vamos despreparados para o outro 

com muitas expectativas. Por isso muitas 

reclamam o tempo todo, por idealizar algo que 

nunca realmente aconteceu e não passa de uma 

mera imaginação. 

Acho que não é algo generalizado, mas 

mulheres compartilham sentimentos com 

aqueles que possam entendê-las por passar 

pelo mesmo, dando conselhos que realmente se 

encaixam e funcionam. Pois mulheres, por mais 

que diferentes, passam por diversas 

experiências semelhantes, dando uma a outra o 

suporte necessário para superar a dificuldade. 

Não que os amigos não possam ajudar, 

contudo, a visão externa e sem embasamento 
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pode acabar atrapalhando ainda mais os 

pensamentos de uma pessoa confusa. 

Ela pode sim se apaixonar, mas não só 

pela atenção que recebe, vai pelo papo, pelo 

fluir da conversa, e por outras características 

que interessar a pessoa em si, mas vai depender 

do desenrolar de tua história. 

A amizade vem em outro plano, porque 

ela se desenvolveu antes do sentimento de 

“gostar”, então ela deve prevalecer acima de 

qualquer coisa. Como verdadeiros amigos, 

devem ser conversados os sentimentos em jogo, 

para que ninguém projete algo que pode não 

existir, contudo, se a resposta for recíproca de 

ambos, não há o que temer. A amizade e o 

amor andam juntos, e para algo abalar essa 

relação é muito mais difícil, pois os laços já 

estão amarrados fortemente. 

Espero que lhe ajude, aguardo retorno. 

Larissa. 
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Questionado ou calado 

Por Glauco Stauffenberg 

 

Nunca saberei o que poderíamos ter sido 

se eu tivesse agido diferente. Porque para você, 

só o silêncio bastava. Enquanto eu queria falar, 

você se esforçava para ouvir. Algumas vezes 

até ouvia de verdade, mas tantas outras, estava 

ali sem estar. Mas eu sempre fui de conversar, 

de falar, de querer contato, de perguntar como 

está e não acreditar na primeira resposta. 

Desde criança eu tento entender o porquê de 

tudo, e talvez este seja o problema. Talvez para 

os outros, talvez – às vezes – para mim.  

E se eu tivesse me calado para tudo, você 

ainda estaria aqui? Se eu não tivesse enxergado 

tanto, falado tanto, visto tanto. Mas eu não sou 

mais de me anular para que as pessoas fiquem. 

Se está errado, ouça e, principalmente, mude. 
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Para erro não tem jeitinho, tem solução. E a 

solução era mudar. Mas você não quis. Preferiu 

dizer “assim tá bom pra mim” do que ouvir 

“assim não é legal pra ninguém”. 

Mas eu tenho parte de culpa no nosso 

fim. Eu poderia apenas ter deixado você viver o 

que escolheu, afinal, não estava diretamente me 

interferindo. Mas, acredite, eu não te amava. Eu 

estava gostando de estar perto de você. Não era 

nada romântico, mas confundi(mos) tudo. Eu 

poderia ter deixado para lá, seguido, vivido e 

só. Mas te desrespeitei quando quis que você 

fosse o que eu queria que você fosse. Ali, 

naquele momento, eu esqueci o que é gostar 

sem desrespeitar. Ali, naquelas palavras e 

atitudes, eu comecei a plantar o nosso fim. 

Mas, enfim... Sofri uns dias, vez ou outro 

lembro de coisas que fizemos (e poderíamos 

fazer) juntos. Mas não dá para se anular 
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sempre, não dá para relevar tudo, não dá para 

viver uma amizade sendo um.  

Talvez você volte e a gente recomece de 

onde parou;  

Só que não... Só que nunca! 
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Muitas coisas nessa vida não são 

aprendidas pelo amor e pela 

facilidade, mas sim pela dor, pela 

dificuldade, para finalmente poder 

dar o verdadeiro valor aquilo que 

realmente merece. 
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Terceiro E-mail 

 Olá, amiga Larissa, novamente estou 

me sentindo bem confuso. Conheci uma 

pessoa há um tempo e ela me faz muito bem. 

Tudo em nós combina. Quando estamos juntos 

o momento é maravilhoso, tudo se encaixa 

muito facilmente. Do olhar aos toques em meu 

corpo, da risada ao sussurrar em meus 

ouvidos. Mas ela já deixou claro que não 

pretende “ter amarras”, e me perguntou: “você 

se apegou”? E eu respondi que não, mesmo 

sabendo que não tenho certeza.  

Talvez eu esteja fugindo do real, do pé 

no chão, de saber que é apenas um lance de 

passagem, que não vai durar, não vai ficar, não 

será mais que isso. Nem sei se pode virar 

amizade. Já te ocorreu gostar muito de alguém, 

de tudo o que vocês faziam juntos e depois a 

pessoa dizer que quer apenas sua amizade? 

Ou ainda pior... Já pensou se eu permito a 
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amizade e depois ela encontra outro? Como 

você agiria nesse ninho que entrei? 

Acho que às vezes estou ficando 

dependente do bom dia, das mensagens, das 

conversas, entende? Você acha possível que 

eu esteja me apaixonando ou estou 

enlouquecendo? Compartilhamos mensagens 

o dia inteiro. Ela me mostra o seu dia e eu 

retribuo mostrando o meu. Ao final do dia, a 

gente conversa muita sobre tudo, e sobre o dia. 

Às vezes, beira às 4h da madrugada e ainda 

estamos conversando. Eu sei que isso não terá 

futuro, mas não consigo me livrar. Não consigo 

me afastar. O que me aconselha, minha 

amiga?  

Ansioso por sua resposta. 

Glauco 
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Resposta 

Olá, meu amigo!  

Digo que o que está sentindo seja o 

começo de uma paixão. Não irei usar o termo 

amor por ser algo que se é muito forte, porém 

muito brando, pois não há amor afobado e 

extremo, isso é paixão. Num primeiro 

momento, digo para que você esqueça essa 

ideia de loucura, afinal, estar gostando de 

alguém não é algo ruim, porém tenho certas 

ressalvas a fazer. 

Se no atual momento você sente que a 

pessoa não quer nada além de uma relação 

casual, recomendo muito que você não nutra 

sentimentos e pensamentos de coisas que 

podem não acontecer, afinal, o único que sairá 

machucado é você. Pois a pessoa pode manter 

sua amizade sim, mas o seu coração ficará em 

pedaços quando ela conhecer e te apresentar 
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outra pessoa, e para evitar isso é melhor 

preparar a mente e o coração. Em outro 

momento, se acabar por sentir algum 

sentimento, pode voltar a investir, porém não 

trate alguém como jardim, se a pessoa te trata 

como flor de plástico. 

Sei como você deve estar se sentindo 

dependente dessa pessoa, afinal, ela 

compartilha tudo contigo e vice-versa, mas 

acho que no fundo você supriria parte disso 

buscando seu amor próprio. Não digo que deve 

aprender isso e se amar de hoje para amanhã, 

te dou esse conselho para você refletir sobre o 

assunto e começar a trabalhar mais, porque 

muitas vezes o que buscamos no outro é algo 

que está nos faltando. 

Com muito carinho e paz! 

Larissa.
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LARGAR 

Por Larissa Escuer 

 

  Foi você que se foi, e por mais que eu 

corra nunca estarei na sua velocidade, estamos 

tão distantes que parece que você está quase 

em outro universo. Me desfaço, me reconstruo, 

tudo para ficar mais agradável a ti. 

  Você que me dizia nunca me abandonar 

nos momentos difíceis, quando dei o primeiro 

passo para sair do fundo do poço, foi o 

primeiro a virar as costas e dizer que eu mudei. 

  Claro, querido, se não mudasse ainda 

estaria lá como me conheceu. Mas a pergunta 

que tenho a ti é: será que você ainda estaria ao 

meu lado? Estaria escorando meu ombro 

enquanto meu pranto corria na minha face? 

  Talvez eu já tenha me esforçado demais 

por você, talvez você não merecesse todo meu 
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esforço, me doei tanto a ti que esqueci de mim, 

me larguei e me sufoquei com obrigações que 

não eram minhas, mas como queria te ver feliz, 

tomei-as, e sinto dizer, foi a pior decisão que 

tomei. 

  Você me fez crescer e ver que nem todos 

nos largam quando estamos mal, largam 

quando estamos bem, largam quando apenas 

não precisam mais de nossa companhia. 
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Queremos mares para navegar, não afundar. 

Queremos salmão, não algas. Desejamos 

sorrisos, levezas, bons sentimentos e vivências. 

Alguém que, mesmo em silêncio, nos entenda. 

Que a gente não precise explicar tanto, na 

verdade alguém que a gente nem precise 

explicar. Basta um olhar e tudo se entende. 
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