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Prefácio 

Quem nunca se apaixonou na vida? Aquelas 

paixões fulminantes, que quando surgem parecem 

nos enviar para um universo paralelo, mas que 

quando se vão nos tiram completamente o chão e nos 

faz sentir em uma constante queda? 

Essas coisas se tornam piores se essa paixão 

surge durante a juventude. 

Quando somos jovens tudo parece mais 

intenso, seja o prazer, ou a dor. Tudo surge e 

desaparece subitamente, como num passe de 

mágica. 

Em seu primeiro livro Glauco Lima 

Stauffenberg trata de amor, paixão, juventude, 

incertezas, identidade, dores e desilusões em uma 

história envolvente que foge da visão maniqueísta 

dos romances adolescentes, trazendo para o 

cotidiano dos protagonistas Pedro e Jeane, temas 

que muitas vezes são tratados como tabus, mas que 

fazem parte do dia a dia de vários de nós, 

aproximando-nos dos personagens que compõem a 

trama. 



A quem irá iniciar essa leitura darei dois 

avisos: O primeiro é que preste bastante atenção a 

todos os fatos e detalhes narrados, pois rapidamente 

as coisas mudarão. Quanto ao segundo, é de que 

tenho certeza de que ao terminar de lê-lo o leitor 

conseguirá perceber que em uma relação de amor 

não existe um bonzinho e um malzinho (mesmo 

que um dos dois opte por romper os laços criados). 

Trata-se de duas pessoas simplesmente lutando 

bravamente por encontrar sua felicidade. Ou seja, 

você vai perceber que existe um pouco de Pedro e 

um pouco de Jeane dentro de cada um. 

Boa leitura! Espero que se apaixonem como 

eu me apaixonei.                          

 Anna Luísa Viana – 

 Professora de história e leitora voraz. 
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Cap 1 - Migração 

‘‘Destino não é uma questão de sorte, mas uma 

questão de escolha. Não é uma coisa que se 

espera, mas que se busca.’’  
*** 

 
Meu nome é Pedro Henrique, tenho 

15 anos sou muito tímido, legal e, quando 

me interesso por algo, sou bastante 

comunicativo.  

Meu maior sonho é ser jornalista e, 

agora que acabei de me formar no 9º ano, 

sinto-me cada vez mais próximo da 

faculdade e de realizar o meu objetivo: 

Quero ser jornalista para contar ao mundo 

às maravilhas que minha cidade 

apresenta. Relatar a todos a vida simples 

de um povo que não desiste. Que mesmo 

vivendo na seca dobra os joelhos e pede 

ao Cristo de madeira que mande água 

para os agricultores. 

Moreno claro, baixa estatura, olhos 
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pretos, cabelo sempre bem cortado, corpo 

em forma, olhar meigo, adepto de todos os 

esportes, totalmente cuidadoso com a 

saúde, esperto, sou muito maduro apesar 

de jovem, ótimo observador.  

Para realizar o meu sonho, terei de 

me mudar para a cidade grande, para 

uma cidade chamada Contagem, na 

Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Em reunião familiar, resolvemos que após 

os festejos de final de ano, iremos partir. 

Nossa vida agora será em uma casa 

cedida por minha tia, Maria Laura. Partir 

causa sempre medo, provoca frio na 

barriga e gera muita tristeza, já que para 

partir é preciso deixar coisas que amamos. 

Coisas que excedem o peso da bagagem. 

Deixar meus amigos, o meu fogão a 

lenha, as montanhas que me viram 

crescer. Deixar de pedir ao vizinho um 

pouco de açúcar e ter que me acostumar 
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com a correria, com o esbarrar e o vai-e-

vem de pessoas que nunca conheci. 

Mas, diferente de mim, os meus 

amigos não terão outra oportunidade a 

não ser trabalhar na roça, juntar um 

pouco de dinheiro e comprar a sua 

terrinha. Não terão a oportunidade de 

conhecer a cidade grande, de se aventurar 

em novas formas de vida, de adentrar 

novos ambientes, por este motivo, resolvi 

partir. 

             *** 

Hoje é dia 3 de Janeiro de 2011, uma 

segunda-feira de sol. 

Neste momento o relógio já beira o 

meio-dia e antes de partir fui vasculhar os 

cômodos da casa para guardar os 

acontecimentos que aquelas paredes de 

cal segregavam. 

Eu me despedi dos vizinhos e, em 

meio aos gritos de meu pai, peguei a 
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mala, sequei as lágrimas na manga da 

blusa e fui em direção ao carro. 

O percurso até a nova casa durou 

mais ou menos sete horas e, ao meu lado, 

a tristeza se fez companheira. 

Fixei meus olhos na paisagem com 

o intuito de guardar recordação, na 

certeza que ficaria muitos anos sem poder 

voltar sabendo que, quando voltasse, 

certamente o progresso já teria a 

destruído. 

Ao chegar à nossa nova casa fomos 

recepcionados por minha tia que, aos 

berros de felicidade, nos abraçou. Com o 

passar da semana pude conhecer muitas 

pessoas, fazer novos amigos e na sexta-

feira, minha mãe e eu, fomos fazer a 

matrícula no primeiro ano do Ensino 

Médio em uma escola localizada a três 

quarteirões de minha residência. 

Nesse dia pude observar vários 
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alunos que foram fazer ou renovar a 

matrícula e, no meio desses, uma jovem 

me chamou a atenção. Fiquei olhando, 

decorando cada detalhe daquela mocinha, 

pensei em criar qualquer assunto para 

conversar um pouco com ela, mas não 

consegui. A minha timidez foi mais forte! 

Mas, na impossibilidade da fala e, em 

meio aos meus pensamentos, ela me 

olhou, acenou e sorriu. Isso foi o bastante 

para eu ficar vermelho e querer enfiar a 

cabeça dentro da lixeira mais próxima. 

Ouvi os seus amigos lhe chamarem e o 

nome pronunciado foi “Jeane”. 

Comecei a sentir uma coisa que eu 

nunca havia sentido por nenhuma outra 

menina. Não sabia explicar o que era e não 

teria como descrever ao certo, mas era 

algo parecido como quando você ganha 

um presente especial, algo que muito 

desejou e agora sabe que é seu e, assim, 
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você não consegue controlar a felicidade. 

Como fiquei encantado por Jeane! 

Lembro-me de todos os detalhes do dia 

em que a vi pela primeira vez: morena 

clara, olhos castanhos, o cabelo estava 

impecável, era muito conhecida, pois, toda 

hora alguém a gritava. Era baixa, com 

seios fartos e um pouco gordinha o que 

aumentava a minha excitação, porque 

quem gosta de osso é cachorro. 

Minha mãe me chamou para ouvir 

as orientações sobre a matrícula e as 

normas da escola. Quando me virei, Jeane 

já havia partido. Como ainda estávamos 

no período de férias, não mais a vi até que 

as aulas começaram. Conversei com meu 

amigo Samuel, já que morava em minha 

rua se tornou o mais próximo, para tentar 

saber um pouco mais sobre aquela 

encantadora moça, mas ninguém a 

conhecia, não ali onde eu estava 
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morando. Procurei muito nas redes 

sociais e não encontrei. Comecei a andar 

pelo bairro para conhecer melhor o local e 

também, quem sabe, ter a oportunidade 

de vê-la novamente. Tudo em vão. 

Nenhum sinal. Nenhuma pista. Nada 

sobre Jeane era encontrado. Os dias foram 

se passando, eu aproveitei para procurar 

trabalho e, como esperado, me acostumei 

com a nova rotina. 

Até que chegou o dia 24, dia de 

iniciar os trabalhos para o ano letivo e 

também dia no qual eu poderia ver a linda 

moça que, sem nenhum esforço, 

arrebatara o meu coração. 

Quando o relógio apontou 18h30, 

peguei a mochila e fui para a aula na 

certeza que minha angústia chegaria ao 

fim. Procurei Jeane por toda a escola e 

nada. Ela não foi à aula. Já que o Samuel 

estudou sempre na mesma escola, dei a 
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missão de descobrir algumas coisas. 

Assim, de conversa em conversa, ele ficou 

sabendo que ela ainda estava viajando, 

que namorava e que era aluna do terceiro 

ano. 

Mesmo sabendo destes pontos, 

minha admiração não diminuiu. Em uma 

circular entregue pela escola fiquei 

sabendo que todo ano era dada uma festa 

para recepcionar os novos alunos e que a 

sua organização era responsabilidade do 

3º ano. Fiquei muito, muito contente com 

a notícia, mas ao mesmo tempo me bateu 

um desespero, um frio na barriga. – você 

certamente já sentiu isso, não é mesmo? 

Então sabe o quanto nervoso estou. – 

Naquele exato momento fiquei confuso e 

com medo. 

Cap 2 - Primeiras 

Impressões 
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 “Olhava-me meio de lado para que eu 

não percebesse, mas não sou bobo e na 
língua das vontades sou poliglota.”  

*** 

 

A festa de recepção para os novos 

alunos foi marcada para o dia 5, 

primeiro sábado do mês de fevereiro. 

Bem antes do horário de ir para 

a festa, Samuel veio para minha casa e 

ficamos conversando até dar o horário 

de sairmos. 

Nós passamos, então, nas casas 

dos outros colegas e fomos em direção 

à quadra da escola. De longe já era 

possível ouvir o som no último volume 

que, certamente, empolgava a galera 

com o hit “Ai se eu te pego”. 

Ao adentramos o ambiente era 

possível ver que todos realmente 

estavam bem animados e durante a 
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festa tive poucas oportunidades de 

estar próximo de Jeane. As palavras 

que trocamos foram mínimas já que 

Bruno, seu namorado, não desgrudava 

da moça. 

Mesmo com a pouca conversa, 

pude falar que fiquei encantando, mas 

recebi um “eu já namoro” como 

resposta. 

Diante dessa resposta mudei um 

pouco de assunto e conversamos sobre 

as expectativas para o novo ano. Ela 

fez questão de ressaltar que estava 

ansiosa pelas maravilhas que o último 

ano escolar poderia reservar. Entre um 

papo e outro ela disse que já estava 

farta de namorar e que estava afim de 

outras experiências. Assim, sem se 

preocupar com a possibilidade do seu 
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namorado chegar, ela me puxou pela 

cintura e começou a dançar. Fiquei 

vermelho de tanta vergonha. Muita 

gente olhou e Bruno surgiu do nada, 

puxando-a pelo braço e me dando um 

empurrão no peito como se eu tivesse 

provocado aquela cena. Meus amigos 

vieram saber o que estava ocorrendo e 

já prontos para brigar, mas preferi ir 

embora. 

Depois dessa cena pude perceber 

o porquê Jeane já não queria namorar. 

Bruno não sabia controlar os ciúmes 

que sentia e assim minhas esperanças 

aumentaram, já que eu era totalmente 

contrário àquilo. 

Aquela garota realmente estava 

mexendo comigo, mesmo sem nunca 

tê-la conhecido. Ela tinha um brilho 
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que outras meninas nunca 

conseguiram me mostrar. Ela era mais 

que imagem! Era coração e alma! 

Durante algumas semanas, pude 

observar Jeane nos corredores da 

escola – o que raramente ocorria, mas 

ocorria –, porém, para não ocasionar 

problemas em ambos os lados, resolvi 

não tentar nenhum tipo de contato. 

O segundo contato aconteceu 

sem que nada tenha sido planejado. 

Foi na última semana de fevereiro, 

demorou bastante, já que os meus 

horários nunca batiam com os dela. 

Numa terça- feira, uma das 

professoras faltou e fiquei com o meu 

horário de aula vago. Observei que 

algumas de minhas amigas estavam 

sentadas atrás do portão de entrada 
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aguardando bater o sinal para o 

intervalo e fui me juntar ao grupo. 

Quando me sentei foi que vi Jeane 

brincando com suas amigas e 

aproveitei para puxar um papo ainda 

com receio tanto pelo o que seu 

namorado havia aprontado na festa 

quanto por eu ser tímido e, assim, 

começamos um longo processo de 

conversas que iriam se estender para 

fora da escola, fora dos olhos ativos, 

para que ninguém soubesse, evitando 

gerar fofocas. 

Enquanto eu conversava com 

Jeane descobri que uma de minhas 

amigas também era amiga dela, o que 

era ótimo, já que a nossa amiga em 

comum era totalmente confiável. A 

conversa foi pouca, mas bastante para 
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saber que dali sairia algo mais sério. 

Durante o tempo em que apenas a via 

passando eu cultivava um sentimento 

que era sanado com as várias visitas 

que fazia a sua rede social. Ali na 

escola, ela parecia ser outra pessoa, já 

que na festa e nas fotos sempre estava 

muito bem produzida.  

Durante o tempo em que 

permanecemos atrás do portão ela me 

olhava meio de lado para que eu não 

percebesse, mas não sou bobo e na 

língua das vontades sou poliglota. 

Então comecei a retribuir os olhares. 

Seus sorrisos de canto de boca me 

diziam coisas que ninguém era capaz 

de ouvir, parei para reparar e guardei 

aquela imagem: ela estava encostada 

na parede, de calça jeans e tênis 
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branco, as unhas bem feitas, a 

sobrancelha bem contornada, a boca 

combinando, em todos os milímetros, 

com o lindo sorriso que o tempo todo 

permanecia estampado, como se 

houvesse a necessidade de se mostrar 

feliz, de se fazer de forte, mas que 

gritava por alguém que fosse capaz de 

reconhecer as suas necessidades. 

Após a aula, entrei na rede social 

e tomei coragem para pedir o número 

do seu celular, rapidamente ela 

respondeu pedindo o meu número e 

depois de intermináveis, angustiáveis e 

temerosos cinco minutos, o celular 

apitou. Era ela que havia enviado uma 

mensagem com os dizeres: “fala 

gatinho” – confesso que fiquei 

procurando onde estava o “gatinho” 
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(risos). E assim ficamos conversando 

durante bons e longos dias, mas na 

escola mantínhamos a aparência de 

que nunca havíamos trocado uma 

palavra sequer. 

Ela arrumou um jeito de se 

aproximar de mim, táticas que só as 

mulheres dominam aquelas de que nós 

homens, somos obrigados a reconhecer 

que, se elas desejam algo, elas o terão. 

Meu grupo na escola sempre foi 

muito bem escolhido. Se havia mais 

meninas que meninos é porque eu 

achava as meninas mais 

comprometidas com os afazeres e com 

o futuro e porque os rapazes neste 

período só falam em videogame, sexo, 

mulheres, futebol, mulheres, mulheres 

e mais futebol.  
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O fato de eu andar com mais 

meninas ajudou Jeane na 

aproximação. Começou a vir conversar 

sobre esmaltes, vestidos, músicas, 

rapazes – coisas de meninas – e este 

contato não foi um problema para ela, 

já que a simpatia fazia parte de seus 

atributos e todos a atendiam e se 

interessavam pelo o que era proposto 

conversar. 

Aproveitando a deixa, não fiz 

diferente e também comecei a me 

aproximar. Para não levantar qualquer 

suspeita, no decorrer dos dias ela 

descia para o recreio de mãos dadas 

com o Bruno que, como sempre, estava 

na frente a puxando e não suspeitava 

que ela ficava me olhando. Eu sempre 

ficava de costas, pois não queria 
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arrumar briga. Não queria que ela 

percebesse que eu ficava olhando e 

que eu já estava muito encantado já 

começando a me apaixonar. 

          A sua pergunta neste momento deve 

ser: “Se ele ficava de costas, como sabia que 

Jeane descia de mãos dadas com o 

namorado e esse ficava olhando sempre para 

frente?” 

             Simples! Lembra-se da minha amiga em 

comum com Jeane?! Pois é! Ela ficava 

posicionada à minha frente de um modo que 

conseguia observar tudo o que acontecia e, 

depois que Jeane passava com o namorado, 

a gente trocava de lugar e eu ficava de 

frente para o pátio sendo possível observar o 

casal mesmo que eles não conseguissem me 

ver 

Depois desse longo processo de 
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fingimento, ela começou a frequentar o 

corredor dos alunos do primeiro ano. 

Chegava, aparecia na porta, fazia cena 

de que estava procurando por alguém 

de minha turma, olhava em meus olhos 

e sorria. Submerso naquele sorriso vivia 

a fala que queria tomar vida: “vim aqui 

só para te ver, já estou satisfeita.” 

Como ela estava indo todos os 

dias ao meu corredor, começou a 

inventar assuntos e mais assuntos 

para disfarçar a verdadeira vontade de 

estar ali. O bate-papo nem sempre era 

com a galera da minha turma e, 

quando não era possível vir até a porta 

de minha sala, ela ficava sentada na 

paredinha do seu corredor e fixava o 

olhar em minha janela. Rapidamente 

eu aparecia entre as frestas e sorria. 
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Ela correspondia sorrindo.  

Na última sexta-feira do mês, 

mais ou menos pelas 14h, eu havia 

acabado de sair de uma lan house, 

aonde eu tinha ido para fazer um 

trabalho e, quando estava próximo ao 

supermercado do meu bairro, 

encontrei-me sem quere com Jeane – 

morávamos em bairros diferentes –, 

então paramos e conversamos. 

Ela estava vestida com um short 

jeans bem apertado, blusa branca, 

tênis e mochila onde se encontravam 

algumas roupas, já que só voltaria 

para sua casa no domingo. Não 

estávamos importando se alguém nos 

observava. Continuamos o nosso papo 

livremente e, ao final, ela me convidou 

para mais tarde ir até a casa de sua 
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irmã, justificando que seria uma ótima 

oportunidade para que ficássemos 

sozinhos e, se assim fosse possível, de 

nos conhecer melhor e sair do mundo 

virtual, que até então foi o nosso 

ambiente. 

Confesso que após esse convite, 

fiquei inquieto para poder abraçá-la, 

sentir o seu cheiro, olhar nos seus 

olhos mais de perto e finalmente beijar 

a boca daquela menina que há tanto 

tempo vinha desejando. 

Ficamos combinados de que ela 

iria me ligar e falar o horário. 

Temporariamente, nos despedimos 

com um aperto de mão, viramos as 

costas e cada um tomou o rumo que 

previamente estava escolhido. O fato é 

que comecei a ficar muito ansioso. Não 



 

 
26 

 

conseguia parar quieto em nenhum 

lugar andando de um lado para o 

outro. 

Para tentar sanar o desconforto 

resolvi arrumar o meu quarto e esqueci 

meu celular na cozinha. Quando o ouvi 

tocar, larguei tudo o que estava 

fazendo e fui correndo para atender e, 

com o coração disparado, bati o dedo 

na quina do sofá. Quando atendi não 

era ela. Era a operadora me oferecendo 

produtos – isso acontece com todos, 

especialmente em momentos 

inoportunos –. Mais que rapidamente 

desliguei já que ela poderia me ligar e 

o celular iria dar sinal de ocupado.  

Assim que desliguei, o telefone 

tocou outra vez e agora era ela. 

Quando ouvi a sua voz meu coração 
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acelerou e estabelecemos um diálogo 

sem delongas: 

– Dá pra gente se ver às 19h30. 

– Está ótimo. – Respondi. 

Quando observei o relógio, já 

eram 18h40. Pedi para que me 

explicasse aonde era o apartamento. 

Com muita  delicadeza  ela  disse: 

– Pegue o ônibus na rua abaixo 

da sua casa e solicite que deseja 

descer no “Esquinão”. Ande em direção 

à Avenida principal. O prédio fica aqui 

perto. Quando estiver chegando a uma 

pracinha, me ligue que eu te encontro. 

– Tudo bem. Acho que entendi. 

Assim, mandou um beijo, disse 

que estava ansiosa e desligamos. 

Quando desliguei, fui correndo tomar 

um banho, pois já estava que atrasado. 
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Fiquei imaginando o que falar quando 

estivéssemos frente a frente, sem 

colegas, sem amigos e sem olhares 

atentos em busca de algo para fofocar. 

Imaginei o cheiro dela, os seus gestos, 

a sua entrega. Desejei o seu corpo 

sendo meu, que as minhas digitais 

ficassem nela e as delas em mim, 

como se, antes mesmo de acontecer 

algo, eu já estivesse fazendo isso em 

meus pensamentos a vontade que 

ambos tínhamos. Agarrar, brincar, 

sorrir com a boca próxima uma da 

outra, cheirar o pescoço, morder os 

lábios e, em meio a todos os 

pensamentos, lá se foram 20 minutos 

debaixo do chuveiro. 

Saí correndo para me arrumar, 

aproveitei para ouvir a música “Pense 
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em Mim” que por diversas vezes ela me 

enviou por mensagens de texto: 

 

Inspiração dos meus sonhos,  
não quero acordar. 

Quero ficar só contigo, não vou poder voar. 

Pra que parar pra refletir se meu reflexo é 

você? 
Aprendendo uma só vida, compartilhando 

prazer. 
Por que parece que na hora eu não vou 

aguentar, 
Se eu sempre tive força e nunca parei de 

lutar? 
Como num filme no final tudo vai dar certo. 

Quem foi que disse que pra tá junto 
precisa tá perto? 

Pensa em mim  
Que eu tô pensando em você  

E me diz 
O que eu quero te dizer 

Vem pra cá, pra ver que juntos estamos. 
E te falar Mais uma vez que te amo 

(...) 
 
Enquanto me arrumava enviei 

uma mensagem com os dizeres: “irei 
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me atrasar”, ela respondeu apenas 

com um “ok” e em uma segunda 

mensagem solicitou que eu não 

demorasse. Acabei de me arrumar, 

coloquei a música pela quarta vez, 

conferi se a roupa estava boa, se o 

perfume estava exalando e saí de casa, 

ansioso ao encontro de quem a quem 

eu iria me entregar – não 

necessariamente naquela noite – para o 

inicio de um breve futuro. 

Cap 3 - O Primeiro 
Encontro 

“Eu ainda estava inseguro do que 
fazíamos, mas fazíamos.” 

             *** 

Quando saí de casa eu já estava 

mais que atrasado, havíamos marcado 

para as 19h30. E já eram 19h25. Cheguei 

ao ponto de ônibus e me sentei já 
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começando a ficar nervoso com a demora 

do transporte. 

O que me incomodava era o 

pensamento de qual a imagem Jeane faria 

de mim, que já no primeiro encontro 

chegaria atrasado. 

Enfim, o ônibus veio subindo o 

morro. Mas já eram 20h10 e fiquei ainda 

mais desesperado. Fiquei pouco mais de 

15 minutos dentro do ônibus e desci no 

local aonde ela me ensinou, que, diga-se 

de passagem, ensinou errado e acabei 

ficando perdido. 

Liguei, ela me disse para descer a 

rua da pracinha que iriam ter alguns 

prédios e, assim fiz. Só que ela havia dito 

que o prédio era na Avenida Serrana, mas 

na verdade era no Conjunto Sarandi, um 

pouco distante e, quando eu cheguei à 

rua em que ficava o apartamento da irmã 

dela já eram 21h. Liguei, de novo, para 
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avisar que já havia chegado, quando me 

atendeu solicitou que eu aguardasse na 

esquina que iria subir para me encontrar. 

Sentei no meio-fio para aguardar a “minha 

linda” e reparei que aquela noite era de lua 

cheia. – O céu estava lindo! 

 Quando me assustei ela chegou e 

sentou-se ao meu lado. Estava de 

bermuda cinza e blusa de frio marrom, de 

chinelo e com o celular na mão, observei 

que veio me buscar acompanhada de uma 

criança que aparentava mais ou menos 8 

anos – a criança era, na verdade, filho da 

namorada da irmã de Jeane – sim, a irmã 

de Jeane é lésbica. 

– Tudo bem, senhor  atrasadinho? 

– Tudo, sim. – Respondi de cabeça 

baixa, meio tímido.  

– Então vamos? 

 Levantei-me, cumprimentei o primo 

e já andando, respondi: 
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– Vamos. 

Assim descemos em direção ao 

apartamento. Reparei que ela ficou me 

observando bastante, como se cumprisse 

o desejo de guardar cada detalhe, não 

comentei e fingi que não havia percebido. 

Já dentro do apartamento eu ainda estava 

muito tímido, cumprimentei a todos e me 

sentei no sofá. Passaram-me um conforto 

muito bacana, pois não ficaram me 

reparando, era como se eu já fosse de casa 

e, não demorou muito para que Jeane me 

chamasse e nos direcionamos para a 

cozinha onde permanecemos até às 22h, 

horário em que todos se levantaram do 

sofá e foram dormir. 

Antes de se retirarem para os seus 

quartos, todos foram se despedir de mim 

na cozinha. A irmã de Jeane me deu um 

beijo no rosto acompanhado de um 

gostoso 
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– Boa noite e fique a vontade.  

 Depois, se direcionando à Jeane, 

disse: 

– Não vá esquecer-se de tomar banho 

antes de dormir. 

– Relaxa, não vou esquecer. 

A namorada da irmã de Jeane 

permaneceu na porta da cozinha e me 

desejou boa noite também e repetiu para 

que eu sentisse à vontade. 

As duas crianças me deram um 

beijo no rosto e se direcionaram aos 

quartos enquanto a Jeane e Eu 

permanecemos na cozinha. Neste 

momento não havia a preocupação com os 

demais da casa, estávamos “sozinhos.” 

Continuamos o nosso papo por um 

tempo até que chegamos ao assunto 

“nós”. Eu estava sentado em um banco e 

encostado na lavadora e ela, no chão com 

as costas apoiada na parede, se levantou e 
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veio em minha direção. Apoiou a sua 

cabeça na minha quase me beijando e 

continuei mexendo no seu celular 

quando, do nada, ela veio em direção a 

minha boca e eu recuei, pois não sabia se 

era isso o que eu queria, se era o certo. E 

quando ela novamente tentou me beijar, 

virei o rosto e falei: 

– Agora não. 

Em tom bravo, Jeane perguntou: 

– Não quer me beijar? Não vai me 

dar nenhum beijo? 

– Depois. 

Levantou-se e, segurando minha 

mão, caminhou em direção a sala, ligou a 

TV e se deitou no sofá menor. Eu fiquei no 

sofá maior. Pegou o controle da TV e não 

parava de trocar de canal, o que deixava 

explicito a sua impaciência por eu ter 

recusado os beijos. Não demorou ela veio 

tentar me beijar de novo, mas parou no 
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encontro dos dois sofás e me olhou nos 

olhos – os olhos dela sorriam como os 

olhos de uma criança que solicita um 

presente –. Dessa vez não recusei e a 

beijei! Nós nos beijamos muito e, quando 

estávamos aproveitando o calor um do 

outro, ouvimos um barulho como se fosse 

uma porta abrindo. 

Rapidamente nos sentamos 

comportadinhos – não que estivéssemos 

fazendo alguma coisa errada, mas como 

sou tímido não iria me sentir a vontade se 

alguém visse que estávamos nos beijando – 

Esperamos para ver se alguém 

aparecia, mas como nada aconteceu, 

chegamos à conclusão de que foi apenas o 

vento empurrando a porta. 

Então, ela me pediu para que eu me 

levantasse e ficasse em pé na sua frente. 

Eu fiz o que ela solicitou e assim voltamos 

a nos beijar embalados pelo som da 
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música “Dois Bicudos”, da Ana Carolina. 

Naquele momento essa música não 

fazia tanto sentido. Só mais tarde ela faria 

parte da trilha sonora desse nosso rolo. 

 
“Quando eu te vi andava tão desprevenido 

Que nem ouvi tocar o alarme de perigo 

E você foi me conquistando devagar 
Quando notei já não tinha como recuar 

E foi assim que nos juntamos distraídos 
Que no começo tudo é muito divertido 
Mas sempre tinha um amigo pra falar 

Que o nosso amor nunca foi feito pra durar 
Por mais que eu durma eu não descanso 

Por mais que eu corra eu não te alcanço 
Mas não tem jeito eu não sei como esperar 

Desesperar também não vou 

Não vou deixar você passar 
Como água escorrendo nos dedos 

Fluindo pra outro lugar 

Ninguém pode negar que o nosso amor é tudo 
Tudo que pode acontecer com dois bicudos 

Não são poucas as arestas pra aparar 
Mas é que o meu desejo não deseja se calar 

Até os erros já parecem ter sentido 

Não sei se eu traí primeiro ou fui traído 
Não te pedi uma conduta exemplar 

Mas é que a sua ausência é o que me dói no 
calcanhar.” 
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O momento começou a esquentar: 

passadas de mãos, pegadas em lugares 

que a gente só pega ou deixa pegar quando 

se está com segundas intenções, alguns 

suspiros acompanhados por pequenos 

sentimentos. 

Olhei o relógio – já eram 23h30 – e, 

quando ela percebeu que eu estava 

olhando o relógio, parou o que iria fazer, 

se levantou, me deu um beijo e foi ao 

banheiro fazer aquilo que a irmã havia 

solicitado. 

Cinco minutos depois ela saiu do 

banho aparecendo na minha frente 

enrolada na toalha. Levantei e caminhei 

em sua direção. Beijamo-nos e, ao me 

abraçar pude perceber que ainda estava 

um pouco molhada e quente, pedi para que 

se vestisse de imediato. Vestiu-se e deitou 

no sofá maior, junto comigo, colocando a 
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cabeça no meu colo e assim que se 

acomodou tomei a frente e a beijei, sem 

medo, sem pensar duas vezes e sem dizer 

que não queria. 

Durante o tempo que 

permanecemos no sofá trocamos muito 

carinho e incontáveis beijos, as vontades 

muito afloradas. O clima novamente 

esquentou e ela se sentou e me pediu que 

ficasse de pé – novamente, atendi a sua 

vontade –. Abraçando-me pela cintura, ela 

levantou o rosto para me beijar. Ficamos 

um tempo trocando cumplicidades. 

– E depois? – perguntei. 

– Depois a gente pensa. – ela 

respondeu, já se levantando e vindo em 

direção a minha boca.  

E em meio aos beijos comecei a 

trazê-la para mim, dei algumas 

mordidinhas nos ombros, na orelha, nos 

lábios. “Perdição Total”, essa foi o nome 
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certo para aquele momento. 

Minha mente barulhenta estava 

tendo ideias erradas sobre caminhos a 

serem seguidos. Eu ainda tinha 

esperança de que encontraria um grande 

amor. Talvez esse grande amor era Jeane, 

já que aquele momento estava tão bom, 

tão simples e honesto de ambos os lados. 

Eu ainda estava inseguro do que 

fazíamos, mas fazíamos e, já que tinha 

começado, iríamos até o fim. Quando 

percebemos já era quase 2h da manhã.  

Olhamos para a TV e estava passando um 

filme do qual não me recordo.  
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Jeane foi até a cozinha fazer um 

lanche para nós. 

– Pedro, você quer suco? 

– Não. - Respondi, enquanto 

arrumava a mesa. 

Como ela estava demorando, fui ver 

se precisava de algo. E assim, acabamos 

dando alguns beijos e nos amando um 

pouco lá pela cozinha mesmo.  

Ela ainda demorou um pouco a 

mais na cozinha e quando voltou, trouxe 

o suco que eu falei que não queria. 

Então, lanchamos um pão com ovo e suco 

de acerola. Ao término, ficamos em 

silêncio nos observando de mãos dadas. 

Como já estava tarde, nos 

levantamos e caminhamos até a portaria 

do prédio. Antes de abrir a porta que dava 

para a rua, ela me puxou para o canto e 

nos beijamos de novo. Recomeçamos os 

amassos, mas não fomos muito a frente 
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dessa vez, já que ela estava preocupada 

de que alguém pudesse nos ver e também 

porque eu teria que volta para casa 

naquele horário já avançado. Abriu a 

porta, me deu um abraço seguido de um 

longo beijo e disse: 

– Cuidado e, quando chegar me liga. 

– Tá, tchau, boa noite e beijo. 

Na volta, resolvi ir a pé, já que agora 

eu já sabia onde estava e seria mais rápido 

do que voltar na avenida que desci do 

ônibus. Estava ventando bastante 

naquele momento, mas nem estava me 

importando, já que a felicidade estava tão 

presente neste instante. A rua estava 

completamente deserta, nem os cachorros 

estavam acordados, voltei mais tranquilo 

do que fui, quando estava quase no 

portão de minha casa ela me ligou: 

– Já Chegou? 

– Estou no meu portão – respondi.  
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– Ocorreu tudo bem no caminho? 

– Sim, não tinha ninguém na rua. 

– Então tá, amanhã a gente conversa. 

Fica bem e boa noite! 

– Sem problemas. Beijos pra você 

também. Boa noite. 

– Até amanhã. – E encerrei a ligação. 

Quando entrei em casa minha mãe 

estava sentada na sala, mega acordada. 

– E aí, boa noite? Ou bom dia? – Falei 

rindo sem graça. 

– Isso são horas? 

– Fica tranquila mãe, estou aqui, não 

estou? E está tudo bem. 

– Sim, está bem. Mas quando sair 

avisa onde e com quem está indo. Isso não 

arranca pedaço. 

– Pode deixar que da próxima vez eu 

avisarei. Agora vou me deitar porque estou 

cansado. 

Assim, minha mãe foi para o quarto 
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e eu fui tomar um banho, fiz um lanche 

com frutas e fui deitar, escrevi algo no 

celular, pensei sobre o que tinha 

acontecido e adormeci. 

Cap 4 – Efeito Pós 

Encontro 

“É tão bom estar de quem gosta da 
gente, dar risadas e esquecer os 
problemas.” 

  *** 

Acordei mais ou menos às 10h30 e 

a primeira coisa da qual me lembrei foi de 

Jeane. Levantei-me, tomei um banho, 

arrumei o meu café da manhã e quando fui 

ligar a TV ela me ligou: 

– Bom dia, Como você está? Dormiu 

bem? 

– Bom dia. Dormi bem, sim! Está tudo 

bem, acabei de tomar um banho. 

– Tem como a gente se ver hoje? – 

Perguntou. 

– Claro que tem. – Respondi animado. 
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– Então vamos marcar para as 19h. 

Veja se não atrasa dessa vez para ficarmos 

mais tempo juntos. 

– Não irei me atrasar, fique tranquila. 

– Veja se realmente não vai se atrasar. 

Preciso desligar. Beijos. 

– Ok. Beijos. 

Passei o dia todo em casa ajudando a 

minha mãe nas tarefas domésticas, 

assim, aproveitei para investigar a sua 

opinião sobre eu começar a namorar. 

– Mãe! 

– Fale! 

– Conheci uma menina lá na escola e 

estou gostando dela, mas ainda estou 

meio confuso. O que a senhora acha? 

Minha mãe me olhou com os olhos 

assustados, parou de lavar a louça, secou 

a mão no pano e disse: 

– Uai, meu filho. É você quem tem que 

achar, decidir, pensar. Afinal, é você 
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quem está afim dela. 

– Eu sei mãe. Mas ela já namora. 

– Então, sai dessa. Ela já mostrou que 

não é muito confiável. Se ela está 

namorando com outro e ficando com você, 

ela vai fazer a mesma coisa: Vai namorar 

com você e ficar com outro. 

– Eu acho que não mãe. Porque o 

Bruno… 

– Quem? – Perguntou minha mãe. 

– O namorado dela, mãe. O namorado 

dela. 

– O que tem ele? 

– A menina me disse que ele é 

agressivo e, por isso que ela quer terminar 

o namoro. 

– Ela então quer terminar para ficar 

com você? 

– Não, ela não disse isso. Ela disse que 

quer terminar e, como estamos 

conversando, pode ser que ela e eu 
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possamos tentar um namoro. 

– Ah, meu filho. Eu ainda acho que é 

uma  

furada. Mas já que você quer, tente. Se não 

der certo, não deu e a vida continuará. 

Dei um beijo na minha mãe ao final 

da conversa e fui para o quarto dormir um 

pouco. Quando acordei já eram 17h, olhei 

o celular tinha uma mensagem dela 

dizendo: – “Não vai se atrasar, mocinho.” – 

Assim, me levantei, tomei um banho e 

fiquei assistindo à TV até às 18h. Agora eu 

sabia muito bem o caminho e era possível 

ir andando e, como marcado, dessa vez eu 

estava no apê no horário certo. 

Liguei avisando que eu já estava 

chegando e quando virei a rua do prédio 

ela já me esperava ali. Assim que cheguei 

já a cumprimentei com um beijo e quando 

entramos aproveitei e a encostei na 

parede, mas não demoramos muito. Logo 
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entramos para o apartamento. 

Cumprimentei a todos e ficamos ali 

mesmo na sala conversando com a 

família. Repetimos o ritual do dia anterior 

e nos encaminhamos até a cozinha. 

Sentei-me em um banquinho e ela no 

chão. Conversamos sobre vários assuntos 

– dessa vez sem muita timidez –. As 

conversas foram bem divertidas e ela 

estava mais aberta e me falou sobre sua 

família e seu namoro. 

– Olha Pedro, vou te contar um pouco 

sobre a minha vida, já que estamos nos 

conhecendo. 

– Ok. Estou ouvindo. – Respondi, 

olhando em seus olhos. 

– Começando pelo o Bruno do qual 

você  

conheceu o pior lado. Ele é um louco 

apaixonado, ciumento até não poder 

mais, mas ele é carinhoso ao modo dele. 
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Ele é mimado, tem tudo o que quer e acho 

que nunca vai mudar. Ele é um pouco 

estranho, mas quando amamos a gente 

muda e se enquadra naquilo que o outro é. 

Enquanto ela falava, eu interrompi para 

fazer uma pergunta: 

– Mas vocês eram muito diferentes? 

– Nossa! Você não tem ideia! Nós 

éramos  

diferentes em tudo. Eu amo o Direito e ele 

odiava e ainda odeia. Eu adoro dormir e 

comer, ele faz isso porque tem que fazer. 

Eu amo a minha família mais do que 

qualquer coisa e dou valor pra todos eles, 

já o Bruno nunca foi muito ligado à 

família dele, mas a família sempre fez tudo 

por ele. Ele é todo ignorante. 

– Então porque você ainda insiste? 

Porque não termina? 

– Me acostumei. Mudar é difícil. – Ela 

pegou em minha mão e continuou – Mas 
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agora eu tenho o porquê mudar. 

Quando ela disse isso, eu a puxei e, 

afastando seu cabelo, lhe dei um beijo. Ela 

me olhou, deu um sorriso e deitou em 

meu ombro. Claro que o que ela contou 

foi pouco, mas o suficiente para mostrar 

que eu também poderia confiar. Senti-me 

à vontade e também contei algumas coisas 

sem nenhuma vergonha e sem reservas. 

Eu estava certo de que era ela que eu 

queria para a minha vida. Beijamo-nos 

como nunca, mas eu me precavia para que 

ninguém pudesse nos ver, já que eu ainda 

não estava tão à vontade com o restante 

da família. Ansiosamente, eu aguardava o 

relógio apontar às 22h para que os 

demais fossem se recolher e a noite se 

tornaria só minha e da Jeane. Dessa vez, 

quando os demais foram dormir, ficamos 

na cozinha trocando empolgantes beijos 

que só pararam para que ela me dissesse: 
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– Espera aí rapidinho. 

– OK. – Respondi. 

Quando voltou, trouxe uma cadeira, 

colocou-a na minha frente e sentou-se 

juntinho a mim. Ali ficamos por muito 

tempo só trocando olhares, mas, como 

sou muito tímido, toda hora abaixava a 

cabeça de novo. Ela vinha com delicadeza, 

levantava meu rosto e me beijava. 

Estávamos de mãos dadas e ela 

resolveu se levantar. Eu levantei também 

e fomos para o sofá. Ficamos deitados e 

nos curtíamos quando ela, entre dentes, 

disse algo sobre um possível namoro – 

assunto que nenhum dos dois preferiu 

render. 

Cochilamos ali mesmo, abraçados e 

seguros de que um seria do outro e não 

deixaríamos nada nos atrapalhar. Acordei 

assustado por conta da hora, ela me 

acompanhou até o portão e não demorei a 
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sair porque estava realmente cansado. 

Voltei pra casa, cai na cama e 

dormi. Acordei no outro dia com o telefone 

tocando. Era ela me ligando no domingo 

bem cedo: 

– Bom dia, dorminhoco! 

– Bom dia, Jeane. – Respondi, ainda 

com os  

olhos fechados. 

– Estou com saudades e já estou em 

casa! – disse bem animada. 

– Eu sabia que ela morava perto da 

escola, mas não sabia o endereço e 

também nem perguntei. 

– Também estou. Você costuma 

levantar cedo assim e ligar para as 

pessoas? – Perguntei em tom de 

reclamação. 

– Levanto cedo às vezes e só ligo neste 

horário para as pessoas que eu gosto. 

– Entendo. – respondi em meio a um 
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bocejo.  

– Então, depois nos falamos. Vou 

deixar você dormir. 

– Obrigado – respondi em meio a um 

sorriso forçado. 

– Beijo. 

– Outro.  

 Como ela já havia me acordado, 

resolvi levantar e ajudar a minha mãe nos 

afazeres do almoço. Como o costume no 

domingo é que a minha mãe, o meu pai e 

eu descansássemos bastante e vejamos 

muita TV, assim foi. Não fazíamos nada 

no domingo. Jeane e eu, porém, ficamos o 

restante do dia conversando por SMS e os 

temas da conversa foram diversos: 

expectativas, família, amigos e namoro… 

*** 

Na Segunda-feira, ainda no período 

da manhã ela me ligou para saber como 
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eu estava. Falei que estava tudo bem e 

deixei claro o sentimento de saudade que 

me invadia e ela respondeu que também 

estava com saudades e ansiosa pelo 

horário da aula, já que somente naquele 

momento seria possível nos ver – ainda que 

de longe. 

Como de costume, fiquei o restante 

da tarde estudando e, quando observei o 

relógio, já era hora de ir para a escola. 

Cheguei mais cedo para ver se 

conseguiríamos trocar pelo menos um 

beijo, então, como ela estava demorando a 

chegar, resolvi ir até a entrada. Quando 

cheguei ao portão dei de cara com ela e, 

na hora, o meu coração disparou. Ela 

passou ao meu lado, me cumprimentou 

bem discretamente e soltou uma frase – 

“estava com saudades desse seu jeito de 

ficar sem jeito” –. 

Dei um sorriso e continuei 
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andando. Ainda era preciso manter as 

aparências de que nada havia acontecido. 

De que não tínhamos nenhum contato 

fora da escola. 

Observei que ela não subiu direto 

para a sala. Ficou no pátio conversando 

com a turma até o sinal bater. Eu 

aproveitei para ir conversar com o 

restante da turma. Este foi o um jeito que 

encontrei para ficar bem próximo dela, 

sem que ninguém soubesse ou 

desconfiasse de qualquer coisa. 

Foi quando tocou o sinal – o maldito 

sinal – que não nos deu nem cinco 

minutos de proximidade e acabou com 

todas as histórias que eu estava 

inventando para ter a atenção das 

meninas e para que Jeane pudesse olhar 

pra mim o tempo inteiro. Uma vez tocado, 

o sinal nos obrigava a subir para a aula. 

A partir daquele momento eu 
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comecei a reparar como ela agia na 

escola, a observar as suas brincadeiras e 

os seus gestos e a prestar atenção nas 

suas palavras. 

A parte ruim era que eu podia 

apenas vê-la, mas não podia abraçá-la, 

brincar com ela, tê-la em meus braços e, 

enquanto a vontade de fazer tudo isso só 

crescia, o papo que rendíamos por SMS 

era de se dar inveja a qualquer casal, as 

conversas eram tantas que vez ou outra o 

celular travava – nada que nos fizesse 

desanimar –. 

Até conhecer a Jeane eu odiava o 

final de semana, pois não tinha o que 

fazer de útil nesses dois dias de descanso, 

mas foram os dias da semana que se 

tornaram o meu castigo e eu, que sempre 

gostei demais de ir para a escola, comecei a 

desejar que chegasse o sábado. 

Comecei a trocar todos os 
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programas de TV dos finais de semana 

para ficar com Jeane por algumas horas 

que fossem, porque eu amava ficar ao seu 

lado e isso me dava muita força e me fazia 

estranhamente bem. 

Normalmente Jeane passava os 

finais de semana com o Bruno, mas, 

ultimamente, criava desculpas para que 

pudéssemos nos encontrar. A vontade de 

nos ver só crescia. A alegria era inevitável 

e impossível de esconder! Os nossos olhos 

brilhavam e condenavam que escondíamos 

algo. 

Em meio as minhas alegrias, eu me 

lembrei de que Jeane ainda estava 

namorando e, por isso, talvez este nosso 

caso, não iria passar de apenas isso 

mesmo, um caso e que não iria evoluir 

para um namoro. 

A semana foi inteira assim: apenas 

vendo de longe, um nos braços do outro 
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até que, em mais um final de semana 

eu tenha permanecido o dia todo 

aguardando a ligação de Jeane – uma 

ligação que demorou a chegar – e comecei 

a imaginar que Jeane queria testar a 

minha paciência. Foi somente às 17h que 

ela me ligou e confirmou que iríamos nos 

encontrar à noite, no mesmo local e no 

mesmo horário do segundo encontro às 

19h. 

Arrumei-me falando sozinho e 

imaginei coisas antes de sair para o seu 

encontro. Quando cheguei, foi diferente. 

Dessa vez conversamos bastante e 

aproveitei para perguntar como ficaria a 

situação com Bruno e ela me disse que o 

namoro com ele já tinha dado o que tinha 

para dar. Disse que para ela não existia 

mais nada e que, assim que estivesse com 

ele iria terminar definitivamente. 

Depois dessa notícia e depois de 
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chegarmos ao consenso de que iríamos 

namorar, nós nos deitamos e nos curtimos. 

*** 

Permanecíamos assim mesmo, 

olhando para o teto quando ela me falou 

que no outro dia iria viajar para curtir o 

carnaval e que ficaria durante quatro dias 

no interior com sua família e com o Bruno, 

já que ela ainda não havia reunido coragem 

suficiente para terminar. 

Deixou claro que no final de semana 

após o carnaval o nosso encontro não 

seria possível, pois a sua mãe estava 

reclamando de sua ausência já que fazia 

tempo que visitava a casa de sua Irmã 

durante todo final de semana e por isso 

resolveu ficar em casa. 

Eu não reclamei e até concordei. 

Nossos encontros haviam sido muitos e 

alguém logo poderia desconfiar, mas na 

hora de ir embora o peito apertou. Já que 
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ficaríamos sem nos ver durante aquela 

semana, eu a abracei e a beijei antes de nos 

despedimos. 

*** 

Jeane viajou com a família e com 

Bruno durante todo o carnaval para uma 

cidade chamada Pompeu e lá se 

encontrou com suas amigas que eram as 

mesmas da escola. Antes ela me mandou 

uma mensagem dizendo para eu me 

comportar, para eu ter paciência, 

deixando claro que iria conversar com o 

Bruno sobre o fim do namoro. Mandou 

um beijo e, ao final, disse que deixaria o 

celular desligado todos os dias, para evitar 

quaisquer problemas. 

Respondi a mensagem dizendo que 

não tinha problema e que a frase 

“comporte-se” estava mais para ela do que 

para mim. Mandei um beijo seguido de 

“divirta-se”. 
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Durante toda a semana do carnaval 

– que nesse ano caiu em Março – estive 

impedido de me comunicar com meu 

amor. Assim sendo, resolvi dar umas 

voltas com a galera para me distrair e 

para conhecer um pouco mais a cidade em 

que eu morava. 

Dei algumas voltas pela Lagoa da 

Pampulha e fui algumas vezes à Praça da 

Glória, onde fica uma cachoeira bem 

bacana – até pensei em levar Jeane lá para 

sairmos um pouco do apartamento –. 

Confesso que durante a semana eu fiquei 

bem triste, tristeza essa que se agravava 

por saber que eu também não a veria no 

fim de semana. 

*** 

De comum acordo comigo, no fim de 

semana pós-carnaval – como ela iria ficar 

em casa com sua mãe – Jeane resolveu 

chamar Bruno para passar o dia com ela, 
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assim ele não desconfiaria que estava 

acontecendo algo entre eu e Jeane. 

Por isso, aqueles dois dias foram 

um misto de agonia, de saudade e de 

inquietação para mim. Mesmo que ela 

estivesse ao lado de Bruno conversamos 

muito por telefone e por SMS mas parecia 

que não era suficiente. 

Começava a nascer uma grande 

necessidade de estarmos juntos, de nos 

ver cara a cara, mas, já que não nos 

encontraríamos naqueles dias, fiquei um 

pouco com a minha família, afinal, eles 

deixaram tudo para trás por causa do 

meu sonho e mereciam ser valorizados.  

Perto da minha casa se instalou um 

parque de diversões – o que lá no interior 

não era muito comum – por isso 

resolvemos todos juntos fazer um passeio 

por lá para comer pamonha e milho e 

relembrar os tempos recentes na roça. 
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Foi muito bom passar um tempo 

com eles já que, por conta do meu 

namoro com a Jeane, eu estava um tanto 

afastado da minha família. 

Finalmente aquela semana passou 

junto com a agonia que havia chegado 

com aquela semana do carnaval. 

Cap 5 – Tortura Pós-

Carnaval 

“Eu cuido de você. 

De longe, mas cuido.” 

 

Na segunda-feira, o início da semana 

foi também o reinício da minha angústia. 

Depois de todos aqueles dias sem 

poder ver minha amada, eu aguardava 

ansiosamente pela noite, pela hora de ir 

para a escola, pois só o fato de vê-la já me 

deixava mais vivo. Mais energético. 

Como de costume, só a via de longe 

– e para piorar, de mãos dadas com o 



 

 
65 

 

namorado –, com o barulho do sinal, 

todos os alunos entraram para a sala de 

aula, mas eu não conseguia deixar de 

olhar pela janela para ver se ela 

apareceria. Também fiquei com o celular 

nas mãos para o caso dela enviar alguma 

mensagem como um “me encontra no 

pátio”, mas nada aconteceu. 

O máximo que nos permitimos 

durante a semana foi uma troca de 

sorrisos e de acenos de cabeça – ela no 

corredor e eu na janela – quando da 

alteração do horário dos professores. 

Minha angústia era de tê-la tão 

próxima de mim, mas ser obrigado a 

montar cenários e ter que evitar aquilo 

que já acontecia com naturalidade na 

casa de sua irmã: os abraços, as 

conversas… os beijos. 

Mas ali na escola nada era 

permitido! Não na frente de todos. 
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Na hora do recreio eu desci 

correndo as escadas e fiquei no lugar de 

sempre e lá vieram eles, passando de 

mãos dadas. Jeane me lançou olhares 

mais indiscretamente e me 

cumprimentou. Eu respondi balançando a 

cabeça e os dois, Bruno e ela, saíram para 

o final do pátio onde permaneceram até o 

fim do recreio. Essa cena se repetiu 

durante toda a semana, mas eu esperava 

que no fim de semana eu iria vê-la, mas 

não foi bem assim. Como no último final de 

semana ela resolveu ficar em casa 

representando o papel da filha exemplar e 

da namorada perfeita para Bruno. Assim, 

novamente fui colocado para escanteio, 

mas, no meu íntimo, eu tinha a certeza de 

que seria por pouco tempo e que para 

Jeane era necessário fazer aquelas cenas. 

Logo, logo eu a teria só pra mim. 

Naquele fim de semana não 
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conversamos. Ao invés disso várias vezes 

eu recebi dela uma mensagem vazia que 

vinha sempre acompanhada de um pedido 

para que eu não a respondesse. 

*** 

Na semana seguinte foi tudo pior! 

Eu tinha tudo o que sempre quis ter, mas 

não estava ali perto de mim. Angustiado, 

a semana para mim custou a passar. 

Sei que o tempo é o mesmo para 

todos, mas quando estamos ansiosos 

parece que ele fica com raiva da gente e 

passa muito lentamente, só de sacanagem. 

Na segunda-feira voltamos para 

rotina da escola com as mesmas farsas, 

porém, durante toda aquela semana, 

conseguimos combinar de chegar mais 

cedo para nos ver antes da aula, para 

conversar um pouco antes que os demais 

alunos e colegas próximos chegassem. 

A semana passou muito rápido – 
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quando a gente ama e temos a 

oportunidade de ficar perto do objeto do 

nosso amor, o tempo parece voar –. 

No fim de semana seguinte, tendo 

certo que iríamos nos ver, não esperei pela 

ligação de Jeane. Eu mesmo peguei o 

celular e liguei pra ela: 

– Vamos nos ver hoje ou não? – 

perguntei –  

Estou sentindo a sua falta do meu lado, 

de olhar em teus olhos e decorar cada 

detalhe. 

– Também estou com muita saudade. 

Vamos  

nos ver, sim! Tenho até uma novidade 

para te contar. 

– Então fala de uma vez, não me deixe 

curioso. 

– Não vou contar nada, se quiser saber 

vai ter que vir aqui. 

– Para de graça, Jeane! Você sabe que 
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eu vou te ver, por favor, não me deixe 

curioso, vai. Conta! 

– Não conto, não. Quer dizer, conto. 

– Então vai, conta. Estou ouvindo. 

– Conto só pessoalmente. 

– Tá de sacanagem né, neguinha. 

– Olha, vai se arrumar para não 

chegar atrasado.  

Espero você às 19h. Beijos! 

– OK! Não irei me atrasar. Beijo! 

Fiquei bastante curioso para saber 

o que era tão importante para me contar 

que Jeane não poderia falar por telefone. 

Imaginei mil coisas e fiquei grilado com 

aquela deixa que ela soltou, mas sabia que 

não era coisa séria. 

A voz dela estava mansa e feliz, 

conclui que era algo muito bom para nós e 

para o nosso relacionamento. 

Acabando de me arrumar, passei na 

casa do Samuel para conversar alguns 



 

 
70 

 

minutos e saber como ele estava, já que 

com esse “namoro” eu acabei não vendo 

muito o meu amigo durante aquelas 

últimas semanas. Conversamos durante 

alguns minutos até que segui em direção à 

casa da irmã de Jeane. Ao chegar lá, não 

tivemos muito rodeios. Já na entrada nos 

beijamos e já fui solicitando que me 

contasse a tal novidade. 

– Jeane, por favor, conte o que é a tal 

novidade.  

– Falei virando os olhos debochando. 

– Calma, seu curioso! – rapidamente 

respondeu.  

–  Você acabou de chegar! 

– Sim e, vim pelo caminho todo 

imaginando o que poderia ser. Agora que 

estou aqui você poderia parar de fazer 

gracinhas e contar? 

Sorrindo, respondeu: 

– Claro que posso… – segurou em meu 



 

 
71 

 

queixo e continuou – depois de mais um 

beijo, é claro! 

– Segurei em sua nuca e puxando os 

seus lábios para perto dos meus, 

perguntei: 

– Sabe que o nome disso é chantagem, 

né? 

– Claro que sei, mas é uma chantagem 

boa, não é mesmo?! 

– É uma ótima chantagem! – Respondi 

entre o  

beijo. Ao final, ela olhou em meus olhos e 

disse: 

– Terminei! 

– Isso é sério mesmo? Perguntei. 

– Sim. Falei pra ele que eu já não o 

amava e que já tinha outro e que agora 

“era” cada um para o seu lado. 

– Mas e ele?! Como reagiu?  

– Tentou voltar, chorou pedindo para 

não terminar, mas me mantive firme na 
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escolha. 

– Então isso quer dizer que agora você 

é só minha? 

– Sim. Sou apenas sua e não quero 

nunca que  

me largue. – Solicitou-me. 

– Não irei largar você e nem a trair. 

Tenha certeza disso! 

No mesmo momento eu sorri até as 

orelhas, agora eu a tinha somente para 

mim, sem outras digitais no seu corpo. 

Agora, sim, era possível pensar em nós 

dois como um namoro e não apenas como 

um caso. 

Para matar a saudade deitamos 

abraçados e fomos assistir ao filme 

“Querido John”, mas um detalhe me 

chamou atenção: antes do encontro ela 

disse que também estava com muita 

saudade, só que durante o tempo em que 

permanecemos juntos pude notar que ela 
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não saiu do celular. 

Como eu estava deitado atrás dela, 

eu levantei a cabeça e observei que ela 

estava recebendo muitas mensagens, 

tantas a ponto de não conseguir responder 

a todas, mas não comentei nada, só achei 

estranho.  Eu já estava ciente de  que ela  

ficava  muito  tempo  na internet, ou seja, 

conhecia muitas pessoas, mas nada que 

me provocasse algum tipo de ciúme.  

 Solicitei que guardasse o celular e 

que pudéssemos curtir o momento e, 

assim foi. 
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Cap 6 – Tortura Pós-
Carnaval 

“Nem todas as palavras do mundo 
conseguiram exprimir o que sinto por você. 
Nem todos os segundos de inúmeras horas 
serão suficiente para estar ao teu lado!” 

*** 
 

Nosso namoro já beirava quase três 

meses quando estávamos entrando o mês 

de junho. 

Nós nos encontramos no sábado 

anterior ao dia dos namorados um pouco 
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mais cedo do que o nosso horário 

costumeiro. 

Resolvi chamar a Jeane para 

fazermos algo um pouco diferente do 

apartamento e aproveitar para conversar 

mais a sós e  nos curtir em outro 

ambiente. 

Quando cheguei ao apartamento já 

eram 18h e lá estava ela sentada no meio 

fio em frente à entrada principal do prédio. 

Com um lindo sorriso de recepção, um 

breve levantar de sobrancelhas e uma 

esbarrada: 

– Anda rápido, menino! 

Eu apenas sorri e entrei. Assim que 

fechamos a porta de vidro, me puxou para 

a parede e nos amassamos, nos beijamos, 

nos abraçamos e entramos. 

Esperei ela acabar de se arrumar, o 

que demorou quase uma hora e saímos 

para lanchar. O destino foi a Praça da 
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Glória, no Eldorado. 

Quando chegamos já fui 

procurando algum lugar para nos 

assentarmos e, assim que demos a volta 

na praça, em frente à igreja, havia um 

carrinho de cachorro quente e foi ali 

mesmo que resolvemos ficar. 

Enquanto aguardávamos os 

lanches, aproveitei para bater papo 

perguntando algumas coisas para 

conhecê-la um pouco melhor. 

– Meu anjo, me responda uma coisa?! 

– Claro! 

– Qual o tipo de relacionamento que 

você está procurando? 

– Olha, meu gato! Quero ter ao meu 

lado alguém que vá cuidar de mim, que vá 

entender os meus limites e que queira 

crescer comigo. O Bruno nunca teve o 

pensamento de crescer. 

– Entendo!  
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– Mas o Bruno é passado e não nos 

interessa! O que me interessa agora é 

estar com você! É amá-lo! É poder me 

doar para você e você para mim. 

Quando a moça do cachorro quente 

disse que o nosso lanche estava pronto eu 

me levantei para fui buscá-los e convidei 

minha amada para se sentar em frente à 

cachoeira. O clima seria ótimo para aquele 

momento. A praça estava com poucas 

pessoas – a maior parte delas era 

composta por casais –. O único barulho 

que se ouvia era o da água batendo nas 

pedras. 

Ao terminar de comer ela se 

assentou entre as minhas pernas, 

encostando-se em meu peito, colocando a 

sua cabeça em meu ombro. Minha boca 

ficou ao lado da sua orelha e, com as mãos 

entrelaçadas, permanecemos olhando 

para a cachoeira e para as estrelas que 
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despontavam naquele céu quase negro e 

totalmente limpo. 

Quando o relógio apontava 22h20, 

resolvemos voltar para o apartamento. 

Levantei-me primeiro e, ainda com as 

nossas mãos dadas, ela se levantou. 

Quando estávamos descendo as escadas 

da pracinha, ela me deu um beijo muito 

diferente, mais intenso, mais amoroso. No 

mesmo instante, com uma mão segurei 

em sua nuca e, com a outra segurei em 

sua cintura e a puxei para mais próximo 

de meu corpo. Assim permanecemos nos 

beijando por quase cinco minutos. 

Ao chegar ao ponto de ônibus, ele já 

estava vindo – parece que havíamos 

agendado com o motorista –. Como não 

havia trânsito, chegamos a casa em 

apenas 20 minutos. O silêncio reinava no 

apartamento quando giramos a chave 

para trancar a porta e a irmã de Jeane 
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apareceu: 

– Está tudo bem?  

– Sim. – Jeane e eu respondemos 

juntos. 

– E como foi o passeio? 

– Foi muito bom, o Pedro é um anjo de 

pessoa! 

– Fico feliz! 

Assim, ela foi beber água e quando estava 

voltando para o quarto disse: 

– Pedro, não vai demorar a ir embora. 

A rua está cada vez mais perigosa e a sua 

mãe deve estar preocupada também. 

– Tá bom! – Respondi de imediato – 

não irei demorar! Ficamos sentados no 

sofá com a luz apagada trocando beijos. 

Reservamos aquele momento para nos 

curtir e era isso que estávamos fazendo. 

Apesar do papo quente, nós seguramos o 

impulso. Apesar do desejo de ambos, 

preferimos ficar deitados, abraçados e 
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ligamos a TV. Quando Jeane estava quase 

dormindo, avisei: 

– A semana que vem será a nossa 

semana!  

Sem pensar duas vezes, ela perguntou: 

– Nossa? 

Fiquei confuso, pois, para mim o 

namoro já havia iniciado desde a nossa 

primeira noite de amor. Era um namoro 

para nos conhecermos, mas que já tinha 

algum compromisso envolvido. Para mim, 

o sexo significava algo muito sério entre 

duas pessoas. Por isso resolvi perguntar: 

– Poxa, Jeane, eu já considero isso 

tudo como um namoro. 

– Você não? 

– Estou brincando, seu bobo! É a 

nossa semana sim, o nosso dia.   

– Como vai cair em um domingo, 

vamos  

comemorar no sábado. 
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– Eu topo. - Ela respondeu 

entusiasmada. 

Ao dizer isso os seus olhos brilhavam e 

sorriam sozinhos. Eu nunca havia 

assumido um relacionamento sério, 

sempre fui apenas de ficar, mas dessa vez 

estava sendo diferente, estava sentindo 

algo muito forte, sem explicação. Mas, 

acabando com o romantismo do momento, 

ela disse:  

– Sua hora chegou! 

– Eu já tinha percebido há um tempo 

– e com um olhar triste, continuei –, mas 

o momento estava tão bacana e este 

nosso abraço está tão confortável, que 

preferi não comentar. 

– É! Realmente está muito bacana, 

mas já está na hora. Minha irmã já avisou 

o quanto a rua está perigosa e é melhor a 

gente respeitar o horário, senão ela pode 

começar a nos proibir e aí ficaremos sem 
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lugar para nos encontrar. 

– Sim, eu  sei! 

– Pois é, então deixe de preguiça! Na 

semana que vem teremos muito mais 

tempo. 

Com grande desânimo eu calcei o tênis 

branco. Encostei-me ao sofá fazendo cara 

de insatisfeito. Abri a boca, sonolento, 

levantei- me e andei em direção à porta. 

Fui me arrastando até a saída como quem 

pede para ficar e, antes da porta ser 

aberta, a parede serviu de parada 

necessária e obrigatória para nós, amantes 

da madrugada. 

O nosso amor estava no seu início e, por 

isso, era normal todo aquele fogo sem fim, 

sem espaço. Fui embora sabendo que a 

partida seria breve e também que a 

saudade durante a semana seria 

dolorosa. E assim, refiz o caminho de volta 

para casa. 
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*** 

Na segunda-feira um pensamento se 

instalou em mim: “Qual será o presente 

que eu darei à Jeane?” Eu não queria dar 

algo sem sentido, queria um presente 

significativo, blusa, tênis, calça, urso de 

pelúcia, bombons e em meio a minha 

indecisão o telefone toca, olhei no visor e 

era ela: 

– Boa tarde, amor. – disse. 

– Boa tarde! Tudo tranquilo? 

– Tudo sim e por aí? 

– Por aqui está como sempre: tranquilo 

demais! 

– O que vai me dar de presente? –

Perguntou curiosa. 

– Ainda não sei. 

Assim como eu, Jeane ainda não 

sabia qual presente comprar. Preferi não 

comentar a indecisão e deixar que ela me 

contasse, assim eu teria uma ideia do que 
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comprar em troca. Continuamos 

conversando: 

– Ainda não sabe o que vai me dar? 

– Na verdade, ainda não mesmo. Mas 

se você me contasse o que pensa em 

comprar, ficaria mais fácil eu escolher. 

– Tá bom. Eu vou te dar uma blusa, 

que já até comprei. 

– Sério? 

– Sim, Sério! 

– Que bacana. – respondi. 

Para encerrar a ligação, falei que 

estava ocupado e, que ligaria mais tarde. 

Mandei beijos e desligamos. Sai correndo e 

comprei uma blusa, alguns bombons e as 

alianças, nas quais fiz questão de gravar 

os nomes. 

Mais do que as outras semanas, 

naquela eu estava muito mais ansioso. 

Coloquei os bombons na geladeira e 

deixei claro que ninguém os pegasse, pois 
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estava guardando para um amigo que iria 

dar de presente para a namorada. É claro 

que minha mão não acreditou, pois já 

sabia da história e de minhas saídas com 

Jeane, mas não sabia que estávamos 

evoluindo para um namoro e que eu havia 

comprado alianças também. 

Dobrei a blusa com muito cuidado, 

coloquei em uma linda caixa e deixei 

numa prateleira em meu quarto. Tive a 

sensação, talvez pela ansiedade, que a 

semana passou lentamente. Conversamos 

bastante pelo telefone e nós dois 

mostrávamos uma natural ansiedade pelo 

encontro que estava demorando mais que 

o normal. Na sexta- feira eu já não 

aguentava mais de tanto esperar. 

Na escola fingimos que nada estava 

acontecendo, mas todas as vezes que nos 

víamos começávamos a gargalhar. 

Naquele dia nos encontramos no 
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pátio enquanto os demais alunos estavam 

em sala e, quando estávamos subindo de 

volta para a aula, ela me agarrou na 

escada e me beijou sem se importando se 

alguém poderia nos ver. 

Ao chegar a casa, conversamos um pouco 

por mensagem e como eu estava um pouco 

cansado, mandei uma última: 

 

 
Meu anjo, vou dormir!  

Estou um pouco cansado, acho que é por 
causa da ansiedade.  

Amanhã nos encontraremos e te darei 
muitos beijos de amor. Durma bem! Te 
quero demais em minha vida. Que 

possamos ser muito felizes!

Cap 7– Surpresa do Dia 

Dos Namorados 

“Parece que quanto mais a gente quer, 
mais demora pra acontecer.” 

*** 
Enfim, o dia dos namorados chegou 

me deixando mais alegre. 



 

 
87 

 

Coloquei a blusa e os bombons em 

uma sacola enquanto me arrumava.  Me 

despedi da minha mãe e saí ao encontro 

da minha amada. 

Quando cheguei ao apartamento, 

Jeane estava no banho e fui recepcionado 

por sua irmã. Solicitei que ela guardasse 

a sacola para mim. A blusa foi, então, para 

o quarto e os bombons para a geladeira. 

Assim que Jeane terminou o banho e se 

vestiu, sua irmã nos chamou até o quarto: 

– Estamos saindo! Vocês tomem 

cuidado com as crianças porque elas não 

são bobas. Elas pensam que vocês são 

apenas amigos. Jeane, quando for 22h, 

você deve colocá-las para dormir. 

Elas pegaram suas bolsas, a chave 

do carro e saíram para curtir a noite que 

também era delas. Jeane e eu ficamos na 

sala com as crianças assistindo à TV até 

que, no horário marcado, Jeane desligou 
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a televisão mandando que eles fossem se 

deitar. Elas ouviram o pedido da prima e, 

aos resmungos, foram escovar os dentes e 

se direcionaram aos seus respectivos 

quartos. 

Assim que fecharam as portas, 

Jeane conferiu se o apartamento estava 

trancado e me puxou, já andando em 

direção ao quarto de sua irmã onde nós 

nos assentamos na cama, nos beijamos e 

ela me entregou o presente que, como 

havia dito, era uma blusa, uma blusa 

verde que transpirava esperança de um 

namoro melhor do que o que Bruno pode 

proporcionar. 

Agradeci com mais beijos e entreguei 

a sacola que estava em cima da cama, 

onde se encontrava o primeiro presente 

que era a blusa, me levantei e fui até a 

cozinha buscar os bombons que estavam 

escondidos. Voltei e me sentei ao seu 
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lado. Entreguei-lhe os bombons. Sorrindo, 

ela abriu uma trufa de morango, mordeu 

e veio para colocar a outra metade em 

minha boca. 

– Não aceito! 

– Por quê? – Perguntou assustada. 

– Quero o da boca! – Deixei claro o 

meu desejo. 

– OK. Venha aqui pegar. 

Ao ir pegar a trufa ela manteve o 

beijo. Aproveitando-me do momento de 

distração, coloquei a mão no bolso e 

retirei a caixinha que guardava o que seria 

o nosso laço de confiança. Puxei a sua 

mão e a entreguei o presente surpresa. 

Quando abriu a caixinha ela me olhou nos 

olhos e me disse: 

–  Amor. Não acredito que você 

comprou. 

Peguei uma das alianças, dei um 

sorriso e a coloquei em seu dedo. Em 
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seguida, disse: 

–  Que não tenhamos despedidas, 

bagunças e nem medo. Que possamos nos 

amar por inteiro, que as palavras sejam 

sempre sinceras, mesmo que provoquem 

dor. Que você possa ser apenas minha, do 

modo que eu já sou apenas seu. 

Ela pegou a outra aliança e colocou-a 

em meu dedo. Deu-me um beijo gostoso e 

solicitou que eu apagasse a luz. Assim que 

nos deitamos, utilizei um creme de limão 

que estava no criado mudo ali ao lado 

para fazer uma massagem bem relaxante 

em Jeane.  

Jeane se levantou e me convidou 

para ficarmos sentados na cobertura, 

olhando o céu. O céu naquela noite está 

muito destacado, ainda mais que o prédio 

ficava acima da altura dos postes. Ela se 

deitou em meu colo, olhando para cima e 

eu olhando seus olhos refletindo a lua. 
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Passei a mão em seu rosto e cantei uma 

parte de uma música que gosto muito: 

“Meu bem 
O mundo inteiro  

Está naquela estrada ali em frente 
Tome um refrigerante 

Depois do meu beijo quente 
Sim, já é outra viagem 

E o meu coração selvagem 
Tem essa pressa de viver” 

Ela levantou-se. Sentou, e 
continuou... 

“Meu bem 
Mas, quando a vida nos violentar 

Pediremos ao Bom Deus que nos ajude 
Falaremos para a vida 

Vida pisa devagar 
Meu coração, cuidado, é frágil 
Meu coração é como um vidro 

Como um beijo de novela.” 

E me beijou. E nos beijamos. 

Ouvimos a porta se abrindo e pensamos 

que fosse o vento. Mas eis que uma voz 

nos interrompe. 

– Jeane! 

       Arredei o rosto para ver quem era, já 
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que eu estava de frente para a porta. 

– O que? – Ela respondeu, já se 

virando. 

– Estou com fome! – respondeu a 

criança. 

Jeane respirou fundo e se levantou. 

Também me levantei e descemos os três. 

Fiquei conversando com a criança e 

falamos sobre desenho, futebol, estudos... 

Assim que terminou de comer Jeane 

perguntou se ele queria mais. A resposta 

foi que não. 

Assim, levantou, escovou os dentes, 

saiu correndo e me deu um abraço. 

Correu de novo e foi se deitar. Eu e Jeane 

ficamos ali na sala mesmo. Abraçados e 

assistindo tv. Não demorou e a irmão de 

Jeane chegou. Passaram por nós, deram 

boa noite e foram direto para o quarto. 

Fiquei mais alguns minutos e resolvi ir 

embora, pois estava tarde. 
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– Me leva até a portaria? 

– Vamos! 

Do lado de fora do apê, decidimos 

nos sentar na escada por alguns minutos 

e ficamos em silêncio. Apenas de mãos 

dadas e pensando como seria tudo isso. 

Já que tudo estava acontecendo muito 

rápido.  

Quando cheguei a minha casa, 

conversamos por mensagem e ela disse 

que estava muito feliz. Que realmente eu 

era diferente de muitos e que ela me 

queria de verdade.  

Cap. 8 - Decepções 

“Coração na boca, peito aberto, vou 

sangrando…” Gonzaguinha 

*** 

 

Voltamos à nossa rotina. 

Chegávamos mais cedo na escola para 

conversar um pouco antes dos demais 
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alunos chegarem para a aula. 

Em um desses dias recebi uma 

carta dizendo que Jeane me traía e que 

ela sempre, antes ou depois de nossos 

encontros, se encontrava com outro rapaz. 

Não dei muita bola para o que 

estavam dizendo e, assim, rasguei a carta 

e a joguei no lixo. Já estávamos no dia 27 

de junho, apenas a alguns dias da festa 

junina da escola. Por isso, os alunos que 

fariam a apresentação utilizaram a hora do 

recreio para fazer um ensaio no pátio. 

Nesse momento, do meu canto, eu 

vi que Jeane tinha caminhado até o fundo 

do pátio. Ficou ao lado da cantina e 

conversou com um rapaz, que eu já sabia 

ser um dos ex-namorados. Considerei que 

era um problema dela e não meu. Por isso 

eu não me interessei em saber mais sobre 

o assunto. Ao contrário, continuei do meu 

canto conversando com a minha turma 



 

 
95 

 

confiando que ela não iria fazer nada 

demais, mas quem trai um, trai mil. E, por 

confiar demais fiz papel de palhaço. 

Em meio à música festiva da época 

e às alegrias com data marcada – muitas 

das quais não são verdadeiras – ouvem-se 

gritos e mais gritos de apoio. O ex-

namorado de Jeane a puxou, lascando um 

beijo daqueles que a gente vê apenas em 

novela e, ao invés de parar, ela continuou. 

Neste momento o meu chão 

desabou. Eu estava me doando para a 

relação, a semana ainda só estava se 

iniciando e eu já tomava uma rasteira 

daquelas.  

No fundo eu até esperava ser traído, 

afinal ela trocou o namorado dela por 

mim e, em algum momento iria me trocar 

também, só não esperava que fosse ocorrer 

na escola, na frente de um monte de gente. 

Até entendo que muitos não 
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soubessem do nosso relacionamento, mas 

ela me devia respeito, do mesmo jeito que 

eu devia a ela. 

Um dos graves problemas da 

humanidade é esperar que outros façam 

por nós, aquilo que fazemos por eles. 

Aos poucos, eu fui envolvido por 

uma enorme vontade de chorar, de sumir 

e foi o que fiz: subi para a sala e fiquei 

sentado no corredor. Meu amigo Samuel 

veio conversar comigo. Ficou sentado ao 

meu lado sem falar nada. Ele, mais do 

que os outros que sabiam do 

relacionamento, entendia a minha dor, 

pois eu contava pra ele tudo o que 

acontecia entre eu e Jeane. 

No final da aula ela me ligou, disse 

que precisa conversar, mas de início eu 

não concordei, achei muita cara-de-pau 

fazer o que fez e ainda achar que tinha 

explicação cabível para aquela cena 
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grotesca, mas como ela insistisse muito 

eu, contrariado, aceitei conversar. Pelo 

menos resolvi ouvi-la. 

Certamente ela viria com uma 

bandeja de palavras previamente 

ensaiadas para me convencer. Assim, 

esperamos todos os alunos saírem e fomos 

andando até a sua casa. 

O que mais se ouviu durante o 

percurso foi o silêncio. Ambos tínhamos o 

olhar fixo para baixo. Eu estava me 

sentindo um idiota por causa desse 

relacionamento, mas continuei íntegro 

com os ensinamentos de meus pais, mas 

meus pensamentos estavam focados 

naquela imagem desprezível do beijo. 

Paramos na esquina da rua em que 

Jeane morava, mas, diante da situação, 

não falei uma palavra sequer. 

Ela tentou se explicar o motivo de 

ter me traído, mas eu apenas dei de 
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ombros, me virei e fui embora sem dizer 

nada. Fui pensando durante o caminho 

sobre o quanto a gente se engana, o 

quanto a gente pensa, espera e deseja 

nunca ser traído. Quando sempre espera 

por aquela pessoa a quem desejamos 

pertencer pela vida inteira. 

E como é comum que sejamos 

decepcionados, não somente pela falta de 

caráter de quem trai, mas, 

principalmente, por nossos desejos e 

imaginações. Quando imaginamos coisas 

sobre essas pessoas criamos situações e 

desenhamos um ideal, mas quando ocorre 

esse tipo de traição é inevitável pesar que 

nunca imaginamos que aquela pessoa fosse 

daquela maneira. É claro que sempre se 

imagina outro melhor ou pior do que é de 

verdade e, imaginando perde-se a chance 

de ver, ao fundo, quem o outro é 

realmente. 
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Acreditado que, se eu tivesse dado a 

oportunidade de Jeane se mostrar como 

era, de fato, talvez eu me sentisse bem 

menos chocado naquele momento, porque 

eu já estaria ciente do que ela seria capaz. 

Sempre se vive em busca de alguém 

que seja perfeito, alguém que não traia em 

nenhuma hipótese, que não engane nunca 

e que não faça sofrer que a ame, mas essa 

perfeição não existe no mundo real, tudo é 

obra de fantasia. 

Quando se acredita que alguém 

pode mudar e que tudo foi apenas o caso 

de um pequeno deslize e decidimos 

investir novamente, essa, sim, pode-se 

tornar uma escolha falha, o alicerce de 

uma grande idiotice que estava prestes a 

acontecer. 

Cheguei a minha casa em total 

silêncio ainda muito pensativo em 

evidente dor. Minha mãe estava na 
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cozinha fazendo um lanche e percebeu. 

– Aconteceu algo, meu filho? 

– Coisas do namoro mãe. – Falei 

seco,  

tentando evitar mais perguntas.  

– É aquela menina que namorava? 

– Sim, aquela que eu contei para 

senhora. 

– O que aconteceu? – Passando a 

mão em minha cabeça, minha mãe fez a 

pergunta que me fez chorar. 

Abracei minha mãe e chorando e 

expliquei: 

– Vi a Jeane beijando outro menino 

na escola. E já faz um tempo que estamos 

namorando, até colocamos as alianças, 

fizemos votos. Não entendo o porquê ela 

fez isso. 

– Meu filho – disse minha mãe 

olhando em  

meus olhos – não fique chateado neste 
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ponto, isso é normal. 

– É normal enganar, magoar, trair? 

Isso o que você está querendo que eu 

aceite? 

– Não meu filho. Estou dizendo que 

desilusão amorosa é normal. Todo mundo 

tem, só que tem pessoas que sofrem e 

outras nem tanto. Tudo vai se resolver 

porque ela não é a única menina no 

mundo. 

– Mas ela é a única a quem eu estou 

me doando. Aquela que eu escolhi para ser 

minha.- Secando o meu rosto na manga 

de sua blusa, minha mãe solicitou. 

– Vai tomar um banho, que vou deixar 

um chá preparado para você. Depois vá 

descansar! Amanhã, com mais calma você 

pensa nessa situação e pensa no que falei. 

– Tá! 

Assim, deixei a mochila no quarto, 

peguei a tolha e fui tomar um banho 
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morno. Confesso que este banho foi bem 

diferente, a água do chuveiro se misturou 

com a água de minhas lágrimas, o que 

também lavou um pouco meu sofrimento, 

mesmo que por enquanto. Saí do banho e, 

tomando o chá que minha mãe deixou 

preparado, comi algumas bolachas e fui 

para o quarto.Quando me deitei e peguei o 

celular vi as inúmeras ligações recebidas e 

as muitas mensagens que Jeane havia me 

enviado.  

  

    Pedro, me perdoa.  

 

    Não vai acontecer de novo. 

 

    Eu juro. 

 

Pedrinho... 

Tá aí? 

 

Me respoooooooonde. 

Por favor =/ 
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Ignorei a todas, desliguei o celular e 

fui dormir, ou pelo menos tentar dormir. 

*  * * 

Logo que acordei, liguei o celular e ela me 

ligou. 

– Podemos conversar? 

– Sim! – respondi secamente. 

– Vamos nos encontrar? – Perguntou. 

– Vamos! Vou a esperar daqui a 30 

minutos na pracinha do meu bairro, 

aquela que fica em frente à policlínica. 

– OK. Sei qual é. – Respondeu. 

Ao se despedir, mandou beijo. Mas eu 

apenas desliguei. 

Quando cheguei, ela já estava 

sentada. Sem muita vontade de estar ali 

eu me assentei e ouvi. Acredito que todos 

merecem a chance de se explicar, mas isso 

não significaria que eu iria acreditar. Falou 

por cansativos dez minutos e, quando 
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terminou, eu me levantei, apertei a sua 

mão e fui embora sem nem olhar para os 

seus olhos. 

Quando chegou a tarde, por volta 

das 16h, ela me enviou muitas mensagens 

pedindo desculpas:

Não tinha a intenção de te machucar. 

Desculpa.   

 

Espera aí… a pessoa faz isso tudo, 

fica com o ex-namorado em frente à 

escola inteira e diz que não queria me 

machucar? Reconheço que quase 

ninguém sabia do meu relacionamento 

com a Jeane, mas ela tinha um 

compromisso comigo. Compromisso esse 

que firmamos na semana dos namorados, 

quando dei a ela uma aliança. Nós fizemos 

um pacto que estava sendo quebrado. 

Por amá-la demais resolvi dar mais 

uma chance e respondi à mensagem 

dizendo que eu a havia desculpado – eis o 
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meu ponto fraco. Por medo de finais e 

por medo de ficar sem ela eu vesti a 

máscara da tolerância e me desfiz das 

minhas vontades em prol do namoro. Para 

saciar os desejos que ela tinha eu me doei 

para cuidar dela e foi assim que eu 

desculpei e não toquei mais naquele 

assunto. 

Durante a semana eu preferi não 

ter muito contato com Jeane. Eu havia 

desculpado, mas não havia esquecido. 

Leva tempo até a gente realmente 

esquecer, até a cicatriz deixar a marca na 

pele mostrando que a história passou por 

ali. 

Como de costume, no sábado 

iríamos nos encontrar e, dessa vez, 

iríamos nos permitir a audácia de sair pelo 

bairro de ir ao cinema e mostrar pra todos 

que estávamos namorando. Eu confesso 

que estava ansioso por isso, mas, na 
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sexta-feira, o impensável ocorreu 

novamente: ela beijou outra pessoa, dessa 

vez uma garota. 

Tudo aconteceu após o recreio em 

meio a uma brincadeira com algumas 

amigas. Eu não fiquei chateado como era 

de se esperar que eu ficasse, mas fui 

envolvido por uma enorme raiva. 

Ao entrar na sala telefonei para ela e 

falei que na primeira vez que ela me traiu 

eu havia deixado o assunto de lado e que 

havia lhe dado mais uma chance para que 

ela mudasse. Disse que, revestido de nova 

coragem, eu havia colocado novos sonhos 

e novas expectativas no nosso amor, mas 

que dessa vez a conversa seria sem 

rodeios. 

Deixei bem claro que eu estava 

bravo e que ela estava destruindo tudo, 

mas no fim da aula eu iria falar o que 

estava engasgado. 
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Quando a aula acabou, ela me 

esperou sentada atrás do portão de 

entrada, o mesmo portão onde nos 

conhecemos. Quando me viu, ela se 

levantou e no maior ato de cinismo veio 

me dar um beijo que eu recusei, é claro. 

Fomos em direção à sua casa e, 

depois de entrar, ficamos sentados na 

escada, próximos ao portão. 

Deixei bem claro que eu havia visto 

a nova traição dela, mas ela se defendeu 

dizendo que tudo havia sido apenas uma 

brincadeira entre amigas.  

Deixei claro de que esse tipo de 

brincadeiras, quando se está namorando, 

tem que deixar de existir e que, mesmo 

que tivesse acontecido sob pressão – o 

que ela havia sugestionado – somente 

ocorreria porque ela tinha sido fraca e 

porque ela também quis que acontecesse. 

Chorando, retirei a aliança do dedo 
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e, em meio a soluços soltei a frase que 

deveria ter sido proferida há tempos: 

– Quero terminar o nosso namoro!Sim! 

–  

respondi secamente. 

 A primeira coisa que veio a minha 

cabeça foi a música “Dois Bicudos” da Ana 

Carolina, que foi a canção que ouvimos na 

noite do nosso primeiro encontro. 

Ela começou a chorar, pediu para 

não terminar e que só estava agindo 

daquela maneira porque ainda não me 

amava, mas que estava gostando muito e 

que iria ficar muito triste se 

terminássemos. Insisti na a ideia de 

terminar e também insisti em entregar-lhe 

a minha aliança, mas ela não a quis 

receber. 

Deixei bem claro de que, se ela havia 

cometido o mesmo erro duas vezes, era 

certo que faria outras tantas. Ela pegou a 



 

 
109 

 

minha aliança e juntou com a sua, 

colocando uma dentro da outra. Nós 

permanecemos em silêncio até que ela se 

deitou em meu colo e após alguns minutos 

levantou-se olhando em meus olhos e 

disse: 

– Não termine. 

– Jeane, foram duas vezes na mesma 

semana. 

– Eu sei Pedro, mas eu juro que não 

vou fazer isso de novo. 

Com as duas mãos segurei o seu rosto 

e ainda em silêncio olhei em seus olhos, 

estavam vermelhos e, falei: 

– Vai ser melhor assim. 

– Por favor, Pedro. Eu gosto muito 

você, não faça isso. 

– Eu não fiz nada Jeane, foi você quem 

fez. 

– Você tem certeza de que é isso o que 

você  
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quer? 

– Não, eu não tenho certeza! Eu amo 

você e amo muito, mesmo. Estou sentindo 

por você o que jamais senti por qualquer 

outra garota. 

Daquele momento em diante eu 

comecei a morrer. Muitos pensam que se 

morre apenas quando se para de respirar, 

apenas quando se é buscado pelos 

motivos que se desconhece e se é levado 

para onde nunca mais se é visto, mas não. 

A verdade é que a cada decepção se 

morre um pouco. Cada vez que se é 

desvalorizado por quem está se doando se 

dá um passo em direção ao fim. Morrer 

por morrer não deve ser tão ruim assim, 

mas morrer em solidão é a pior sensação 

que um humano pode sentir enquanto vê 

morrendo os seus sonhos e os seus 

desejos. 

Morrer também é deixar de sentir 
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tudo aquilo que perturba, aquilo que tira o 

sono. É um acontecimento que não pode 

ser sentido sozinho porque precisa estar 

rodeado das pessoas que querem bem 

para que possa partir sabendo que irá 

permanecer naqueles que irão ficar. Que 

irá permanecer naqueles que cuidaram do 

seu sepultamento e dos seus, já inúteis, 

pertences. 

Na maior parte das vezes, aquilo que 

se sente, por mais que alguém lhe seja 

amigo, não se consegue enxergar. Muitas 

vezes eu gritei para que me estendessem a 

mão e ninguém foi capaz de ouvir este 

meu grito silencioso, por isso eu estava ali 

morrendo só. Foi em meio aos meus 

pensamentos fúnebres que ela me chamou: 

– Pedro! 

– Oi, Jeane. Pode falar que eu estou 

ouvindo. 

– Já que é isso o que você quer, é o 
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que faremos. Vou sentir a sua falta, mas 

depois a gente senta e conversa. Acho que 

você deveria ir para a sua casa, já está 

tarde e sua mãe deve estar preocupada. 

– Minha mãe já está dormindo. – 

Respondi. Ao ouvir isso, segurou em 

minhas mãos e impôs: 

– Então fica, dorme comigo! 

De início eu recusei o pedido e, 

perguntei o que a mãe dela iria falar sobre 

este convite. Disse-me que sua mãe 

também já estava dormindo e que já sabia 

de nosso namoro. Que não haveria 

nenhuma problema, e também que 

ninguém nem saberia que eu estava ali. 

Então aceitei o convite.  .

Cap. 9 - Dormindo 

juntos 

“Não sei amar pela metade, não sei viver 

de mentiras, não sei voar com os pés no 

chão.” 
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*** 

Para que ninguém acordasse, 

entramos sem fazer barulho, apagamos a 

luz e nos deitamos. Permaneci virado para 

o canto, afastado por ainda estar muito 

chateado. Ela me abraçou e ficou 

passando a mão em meu rosto, também 

estava chateada e se sentindo culpada. 

Dizia que realmente era muito errado o 

que tinha feito comigo e me perguntou se 

eu tinha a desculpado de verdade, 

resmunguei que dava para ser entendido 

que sim e fechei os olhos para dormir. 

Como a janela estava aberta, fomos 

acompanhados pela luz da lua, pelo 

barulho das bananeiras sendo balançadas 

pelo vento e pelo brilho das estrelas 

espalhadas pelo céu. 

Ela começou a me beijar e a passar 

a mão em meu corpo, procurei não 

responder e dar a ela um tempo para 
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refletir sobre o papelão que repetiu duas 

vezes na mesma semana. Acreditava que 

mesmo estando ali, com a oportunidade 

de me entregar de corpo e alma para a 

minha amada, ainda não era o momento 

correto. Ainda não era o momento. 

Sempre pensei em ago mais duradouro. 

Assim, permanecemos em silêncio até que 

dormimos.  

Na manhã seguinte ela tinha aula 

num curso que fazia. Assim que 

acordamos, Jeane deu um pulo da cama. 

Assustada e arrumando o cabelo, 

perguntou: 

– Pedro, a gente não...? 

– Não, Jeane. Fique tranqüila e vá 

tomar seu banho. 

– Ufa...- Suspirou. E foi caminhando 

em direção ao banheiro.  

Saímos de sua casa quando já beirava 

às 7h. Caminhamos juntos durante boa 
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parte do caminho. 

Ali, lado a lado eu ainda tentava 

descobrir os motivos de a ter perdoado. 

Acho que meu coração está 

completamente bobo por essa menina. 

Uma paixão que não encontrei em 

nenhum lugar, em nenhuma outra 

pessoa. Em uma determinada parte do 

caminho, ela foi para um lado e eu para o 

outro. Nos despedimos com beijo.  

Quando cheguei em casa, minha 

mãe falou bastante na minha cabeça por 

eu ter dormido fora e também pelo 

pescoço todo marcado – eu também deixei 

marcas, mas essas estavam escondidas 

dos olhos comuns. 

Assim que entrei no meu quarto, me 

deitei para dormir um pouco e acordei 

quase na hora do almoço, quando Jeane 

me ligou dizendo que estava com 

saudades. Ela me pediu para ir conhecer 
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sua mãe, já que, assim, poderíamos nos 

ver todos os dias e namorar sem precisar 

esconder nada de ninguém. 

Mantive a escolha de não conhecer 

a sua mãe argumentando que ainda não 

estava preparado, mas deixei claro que 

iria pensar com carinho no assunto. À 

tarde ela me enviou uma mensagem. 

 

Amo você!  

Quero Você pra sempre! 

 

Conversamos um pouco ainda no 

sábado, mas não conseguimos nos falar 

durante o domingo, pois tínhamos coisas 

da escola para resolver. Na terça-feira, dia 

5 de julho, ela me ligou à tarde: 

– Desça aqui em casa, gatinho. 

Vamos ficar aqui na rua conversando. 

– Mas quem está aí na sua casa? 

– Ninguém. 

– OK. Já estou indo. 
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– Quando estiver vindo, pode passar 

na padaria e traz algo para comer? – 

Solicitou. 

– Passo, sim. Beijos e até daqui a 

pouco. 

– Beijo! 

Quando cheguei, ela estava sentada 

no portão lendo um livro.  

– Demorou hein, neguinho! 

– Só um pouco – respondi. 

– Vamos subir? Minha mãe quer te 

conhecer. 

– Nem em sonho eu subo Jeane. Você 

está  ficando é louca! 

– Vamos lá, por favor! 

– Não, não vou. Vamos sentar ali do 

outro lado da rua. 

– Também não vou sentar lá! 

Mesmo com a recusa de Jeane, em 

se sentar comigo do outro lado da rua, eu 

mantive firme que não iria subir, pois era a 
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coisa mais ilógica para este momento, 

ainda mais que estávamos nos acertando, 

mas tanto ela insistiu – e eu já estava ali, 

mesmo –, então, resolvi subir e acabar 

com aquela situação de uma vez por 

todas. Tentando me acalmar, ela segurou a 

minha mão e disse: 

– Fique calmo! Respire fundo e relaxe. 

Porque tudo vai ocorrer bem! 

– Você fala isso porque não é você no 

meu lugar! 

Assim, subimos gargalhando. 

 

Cap. 10 - Conhecendo a  

Mãe de Jeane 

“Eu enfrentaria o mundo com uma 
mão, se você segurasse a outra.” 

 

Passando pelos cômodos da casa, 

minhas pernas insistiam em voltar, mas 

Jeane me puxando para o sacrifício, me 
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levou até o terraço onde sua mãe me 

aguardava. 

– Ela pediu para me conhecer no 

terraço, porque lá de cima a queda é fatal. 

– pensei. 

Quando chegamos o meu corpo já 

transpirava tanto que seria possível 

encher uma piscina de mil litros só com o 

meu suor. Assim que cheguei, vi uma 

mesa com quatro cadeiras, uma das quais 

estava afastada como se alguém ao se 

levantar não a tivesse voltado para sua 

posição original. Também havia uma rede 

pendurada numa parede e, ao fundo, um 

quarto com a porta aberta, onde era 

possível ver uma cama de casal arrumada. 

– Cadê a sua mãe? 

– Está na casa do vizinho. 

– Mas você falou que ela queria me 

conhecer! 

– Na verdade, meu amor, ela nem sabe 
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que você está aqui. 

– Jeane, você me fez ficar nervoso, 

neste estado de suor, à toa? 

– Foi só para descontrair um pouco. 

Realmente minha mãe quer te conhecer, 

ela só não sabe que será hoje. 

– Fazer o que né?! Retardada! – e lhe 

dei um empurrão. – Já que estamos aqui, 

vamos aproveitar, - Quando fui beijá-la, 

Jeane saiu correndo e entrou no quarto, 

pulou na cama e disse: 

– Venha neguinho. 

No mesmo instante em que nos 

deitamos na cama e demos o primeiro 

beijo, a mãe de Jeane surge como se 

fosse o Mestre dos Magos. Parece que 

veio voando e estacionou na escada. Foi 

até a mesa, pegou alguma coisa e desceu. 

Jeane e eu caímos na gargalhada. 

Eu porque estava nervoso e ela por causa 

da vergonha que sentiu tendo sido pega 
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naquela situação. 

Nós nos levantamos, arrumamos 

novamente a cama e saímos do quarto. 

Fiquei sentado na cadeira mais afastada e 

Jeane foi chamar a sua mãe e, quando 

voltou, pendurou-se na janela e ficou 

olhando o restante do bairro. Não 

demorou e a mãe de Jeane subiu para 

iniciar a conversa. 

Assim, nós três nos assentamos à 

mesa. 

– Então, é você o novo namorado de 

minha filha?! É um prazer conhecer você! 

– O prazer é meu, mas confesso que 

estou bem nervoso pela oportunidade 

inesperada. – Desabafei. 

– Que é isso?! Eu não mordo! Pode 

ficar  tranquilo! – Brincou. 

Neste momento eu respirei mais 

aliviado e, então, a mãe de Jeane sorriu e 

continuou: 
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– Confesso que estava muito curiosa, 

pois Jeane tem comentado muitas coisas 

sobre você. Eu apoio minha filha em tudo o 

que seja bom para ela. Desde que 

começou a falar sobre você ela tem 

mudado para melhor.Deixou claro que a 

minha presença em sua casa seria sempre 

bem-vinda, mas me advertiu para eu 

tomar cuidado com o Bruno, ex- namorado 

de Jeane, porque ele se achava seu dono e 

que na vida de Jeane não iria existir outra 

pessoa que não fosse ele. 

Pediu para evitarmos ficar muito na 

rua, pois Bruno poderia tentar aprontar 

algo se nos visse juntos.  

– Você realmente está gostando da 

minha filha? 

– É claro! – Respondi. 

Então, olhando pra mim e para Jeane, 

disse: 

– Olha! Vou pedir a vocês que tenham 
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cuidado neste relacionamento. Tomem 

cuidado na rua e, principalmente na 

escola, vocês não podem esquecer que o 

povo fala o que vê e o que imagina. 

– Pode ficar tranquila, o cuidado já 

vem sendo tomado desde o início. – 

Respondi. 

– Seus pais sabem deste namoro? 

– Sabem, sim. 

De imediato contei como eram 

pessoas ocupadas e que quase não os via. 

Quando eu os encontrava sempre os ouvia 

reclamando de estar cansados. 

Diferentemente de Jeane, eu não queria 

envolver minha família naquilo. Pelo 

menos não naquele momento. Já sofri e 

chorei com minha mãe e, por mais que eu 

estivesse apaixonado por Jeane, aquele 

não era o melhor momento de apresentá-

la para os meus pais. 

Quando a conversa chegou ao fim, 
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a mãe de Jeane se lembrou de ter deixado 

o feijão no fogo e tinha que descer para 

acabar de preparar o jantar. Antes nos 

pediu para levar o nosso relacionamento 

com cuidado. Recomendou que 

cuidássemos primeiramente daquilo que 

realmente queríamos ser e que havia a 

necessidade de fortificar os planos para 

realizar o que pretendíamos fazer. 

Pediu-nos para não ir com tanta 

sede ao pote e alertou que o namoro na 

adolescência – no meu caso o meu 

primeiro – era lindo, mas também era 

importante tomar uma série de 

precauções. Falou- me para não criar 

grandes expectativas e ficar sempre alerta. 

Acredito que era mais uma vez que a 

vida tentava me alertar a respeito de 

Jeane, pois sua mãe não iria dizer isso só 

para nos separar. No entanto, novamente 

resolvi me fazer de surdo e, assim, ela 
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desceu nos deixando conversar. Jeane foi 

se deitar na rede e eu fui para a janela 

para ver o pôr-do-sol. 

Assim que o sol se recolheu, nos 

despedimos e combinamos que iríamos 

nos encontrar todos os dias, depois da 

aula, na escada de sua casa. E no final de 

semana eu passaria com ela e com a sua 

família. 

Quando cheguei à minha casa 

recebi um telefonema com número era 

restrito. Do outro lado da linha era uma 

voz feminina que dizia para que eu 

deixasse de ser trouxa, pois, assim que eu 

saia da casa de Jeane, ela recebia outro 

garoto e que durante este tempo em que 

estamos juntos, ela constantemente tem 

me traído. Disse também que ela agia da 

mesma maneira com todos os seus 

namorados. 

Daquela vez eu prestei mais 
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atenção, afinal ela já havia me traído duas 

vezes e tinha muitas conversas no celular. 

Mas, novamente, fingi não ver e não ouvir 

porque quando estamos com alguém, 

passamos por cima de muita coisa e 

acreditamos cegamente naquele que 

amamos. Esse, que é um dos grandes 

problemas dos relacionamentos, era 

também o do meu. Então, liguei pro 

Samuel e pedi que ele viesse até minha 

casa, o que ele fez em menos de dez 

minutos. 

– Fala comigo, Pedro! 

– Olha, estou precisando conversar 

um pouco. Estou um tanto confuso. 

– Confuso com o quê? – sentando na 

cama, perguntou. 

– Olha, eu estou amando a Jeane. 

Amando muito mesmo. 

– Sim, você me disse. 

– Só que ela pisou na bola duas vezes. 
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Você  

também viu lá na escola. Só que ao 

mesmo tempo em que quero dar um fim 

nisso, eu acredito que ela vai mudar, que 

vai me dar valor, vai ter consciência do 

relacionamento e do quanto estou me 

doando para ela. 

– Olha, meu amigo, – falou em um 

tom de  

desgosto – eu acho que ela não vai mudar! 

Ela pisou na bola e você perdoou. Depois, 

na mesma semana ela pisou na bola de 

novo e você perdoou. Acho que não vale a 

pena insistir. Insistir nisso vai é te trazer 

problemas, vai te fazer sofrer. 

– Também acho, mas eu tenho essa 

mania de confiar nas pessoas, de ver que 

elas têm um lado bom e que vão valorizar 

aquilo que faço por elas, mas estou com 

uma pulga atrás da orelha. 

– O que ocorreu? – Ele me perguntou 



 

 
128 

 

com os olhos arregalados. 

– Eu recebi uma carta lá na escola e 

uma 

ligação dizendo que a Jeane tem me traído 

desde sempre. 

– Mas você acha isso possível? 

– Olha, Samuel, eu não descarto a 

possibilidade.  

– Como você mesmo disse, ela já me 

traiu duas vezes. Mas eu não acho que 

essas traições que estão tentando me 

avisar estejam realmente ocorrendo, 

porque sempre quando eu ligo para ela, 

ela me atende rápido e estamos sempre 

conversando por SMS. 

– É! Isso é meio difícil de saber ao 

certo. Se você se sente bem com ela, 

invista nisso, mas tome cuidado para não 

se perder, nem se anular demais. 

– Farei isso! 
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 Quando a conversa já se 

encaminhou para o fim, perguntei: 

– Você  fica para  jantar? 

– Até gostaria, mas hoje não posso. A 

Beatriz vai lá para casa. Combinamos de 

ver um filme e comer uma pizza com 

sorvete. Fica para a próxima! 

– Beleza! Então, depois, a gente 

conversa mais.  Valeu por ter vindo aqui! 

– Que isso cara?! Sempre que precisar, 

é só ligar! 

Sentei à mesa para jantar e conversei 

com minha mãe e meu pai. Assisti um 

pouco à TV e fui me deitar cedo naquela 

noite. 

Cap 11 - O Desfecho 

“Nunca confie 100% em alguém. 
Pessoas traem, te decepcionam e te 
desanimam, pessoas são filhas da 

puta.” 

 

O dia 11 de julho inaugurou a 
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última semana de aula para que entremos 

de recesso do meio do ano. 

Durante toda aquela semana 

fizemos o ritual de nos encontrar na 

escada da casa de Jeane. Nessa última 

semana, na escola, pude perceber que seu 

ex-namorado, Bruno, ficava atrás dela 

querendo conversar e inúmeras vezes a 

puxava pelo braço, forçando- a a conversar 

e escutar o que ele tinha para dizer. 

Suas amigas tentavam impedir, mas 

nem sempre conseguiam. No final daquela 

semana, no fim do domingo, nós já 

estávamos de férias e a mãe de Jeane já 

havia se recolhido para dormir, então 

ficamos deitados no corredor atrás da 

casa à vista de quem estivesse entrando. 

Sentamo-nos e ela ficou de frente 

pra mim, às vezes nos beijávamos e, então 

falei: 

–  Tenho que ir embora! 
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– Não, você não vai. 

– Mas já está tarde e amanhã a vida 

volta ao normal. – Argumentei. 

– Eu sei, mas estamos de férias e você 

não  

precisa ir agora. Ou melhor, fique por 

aqui mesmo. Eu vou amar poder dormir 

com você sem ter que esconder nada de 

ninguém. 

– Eu até fico um pouco mais. Se a 

sua mãe deixar a gente pode dormir 

juntos. 

Então Jeane se levantou e foi até o 

quarto de sua mãe para fazer o pedido, 

não demorou e voltou aos pulos, 

sorridente me disse que tinha conseguido 

a permissão. Sua mãe havia deixado eu 

dormir com ela. Então eu fui até minha 

casa, tomei um banho, avisei minha mãe 

que iria dormir fora e voltei para a casa da 

minha amada Jeane. 
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Quando cheguei ela também já havia 

tomado banho e reclamou que eu tinha 

demorado. 

– Não, eu não demorei! – 

Falei. 

Ela sorriu, me abraçou, entrelaçou 

seus dedos no meu e caminhamos para o 

seu quarto. Abriu a janela e nos deitamos. 

Para nós, dois adolescentes nos amando 

daquela maneira, tendo a oportunidade 

de ter um quarto só para nós, mas 

continuarmos a respeitar os demais da 

casa, que sabendo de minha presença, 

ficariam de ouvidos atentos. 

Acordamos por volta das 9h da 

manhã, arrumamos o quarto e fui 

embora. Era bom ficar perto dela, mas eu 

entendia que cada um precisa ter o seu 

próprio espaço. Fui para casa e fiquei o 

resto do dia deitado. Mais uma vez, recebi 

um SMS de um número restrito e com a 
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mesma mensagem da primeira ligação: 

 

 

   Você está sendo traído! 

 

Essa era a segunda vez que me 

avisavam disso, além da carta que recebi 

na escola. 

Naquela mesma noite de segunda-

feira eu voltei para a casa de Jeane já que, 

novamente, havia me convidado para 

dormir com ela. 

E como na noite anterior, sua mãe 

havia permitido. Dessa vez resolvi ficar 

com o intuito de descobrir o caso da 

traição, mas era difícil saber a verdade já 

que Jeane não largava o celular. 

Durante toda a semana eu fui para 

a sua casa, mas não dormimos juntos 

todos os dias. Mas na sexta-feira, 22 de 

julho, fui para a casa de minha amada e 

resolvi não dormir, passei um torpedo 
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para o Samuel me encontrar próximo a 

casa de Jeane.  

Para ela, eu disse que precisava 

descansar já que com toda aquela pegação 

eu não estava dormindo direito, ela 

concordou e disse que também iria 

aproveitar para dormir. Assim, nós nos 

despedimos e, supostamente fui para a 

minha casa. 

Quando estava virando a esquina 

para ir embora, o Samuel chegou e, 

juntos, voltamos, entrando em um lote 

vago próximo e ficamos ali sentados, 

aguardando para que eu pudesse 

constatar as traições de Jeane. 

Não demorou uma hora desde que 

saí da casa de Jeane quando um carro 

branco estacionou no seu portão e ela saiu 

de salto, minissaia, com uma blusa 

tomara-que-caia bordada com bastante 

lantejoula, com o cabelo escovado e uma 
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bolsinha para guardar o celular, o brilho 

labial e um espelho. Estava linda! 

Ela nunca havia saído dessa 

maneira comigo, nunca havia se 

arrumado dessa forma para mim. Mas o 

simples fato de ela estar saindo não 

comprovaria que eu estava sendo traído – 

tentei argumentar ainda comigo mesmo –, 

mas comprova que ela andava mentindo 

para mim, já que, quando saí de sua casa 

ela havia me dito que iria dormir e pouco 

depois, mudou de ideia sem me avisar 

que estava saindo e sem me chamar para ir 

junto. 

Depois que o carro passou pelo o 

local onde estávamos escondidos, o Samuel 

saiu primeiro: 

– Pedro, vamos embora. 

– Vamos. – Respondi sem olhar para 

ele. 

 Não fique triste, não, meu amigo. 
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Essas coisas acontecem mesmo. 

– É! – Respondi de cabeça baixa. 

– Levante esse rosto, garoto! – 

Colocando a mão em meu rosto e 

empurrando para que eu olhasse para 

frente – você não vai morrer porque a 

Jeane não te deu valor. Há muitas outras 

meninas por aqui querendo um cara 

bacana como você! 

  Eu sabia que o Samuel estava 

tentando me animar, mas essa era uma 

dor tão grande que, por mais forças que 

ele me desse, só eu poderia saber o quanto 

doía, por isso, sua boa vontade era 

inútil.Quando chegamos ao portão da 

minha casa, nos despedimos e ele disse: 

– Já sabe que, se precisar de mim, 

basta me ligar. E aqui… 

– Diga. – Interrompi. 

– Fique bem! 

– Vou tentar meu amigo! Vou tentar! 
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No outro dia, ela me ligou e falou 

que estava com saudade, me pedindo que 

eu fosse para a sua casa e, eu fui. Mesmo 

com a lembrança da cena do dia anterior, 

resolvi ir e ver o que ela iria me falar. 

Cheguei e ela agiu como se nada tivesse 

acontecido. Estrategicamente, eu resolvi 

fazer o mesmo e ver até onde ela iria 

mentir. 

Não acreditava que ela seria capaz 

de fazer isso comigo, mas resolvi fazer 

outro teste. Como quando eu saía sempre 

alguém chegava, resolvi dessa vez flagrar, 

pois enquanto eu não a visse com outro 

eu não iria acreditar por mais que os 

outros tentassem me avisar. Eu acredito 

naquilo que vejo! 

Dormimos juntos e no domingo, 24 

de julho, fiquei em sua casa até à 20h. 

Enquanto ela estava no banho, liguei para 

o Samuel. 
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– Mano, boa noite! 

– E aí, tudo de boa por aí? 

– Sim. Deixa eu falar rápido, se não a 

Jeane volta. 

– Fala aí! 

– Então, estou pensando em ficar lá 

no mesmo lugar hoje e ver se ela vai fazer a 

mesma coisa. 

– Mas e se ela estiver te traindo? 

– Nem sei o que vou fazer! Sou louco 

por essa menina, já perdoei duas vezes, já 

relevei ela ter saído sem me falar nada. 

–  Pois é Pedro, se você ama tanto 

assim e se flagrar, não sabe o que vai fazer. 

É melhor nem flagrar… 

– Não, cara. É melhor flagrar, acabar 

com isso de uma vez e deixar de ser bobo! 

–  Concordo com você! Vou só trocar 

de roupa e te encontro.  

–  Não, não precisa vir. É melhor que 
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eu resolva sozinho. 

– Tem certeza? – Ele insistiu. 

– Tenho! Aqui! Ela está voltando! 

Depois a gente  conversa. 

– OK! Abraço! – E desligou. 

*** 

Quando ela voltou, trocou de roupa e 

se deitou comigo. 

–  Amor, vou embora. 

– Ah… Não Pedro! Durma comigo! 

– Minha mãe me ligou e pediu para eu 

ir embora. 

– Então tá! Fazer o que né?! 

– Você vem até o portão comigo? 

– Vou! 

Ela me deixou no portão, me deu 

um beijo e subiu. Eu já fui direto para o 

lote vago e fiquei escondido. Quando o 

relógio apontou 21h, chegou um cara que 

eu só pude ver de costas, estava de 
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jaqueta preta, calça jeans e tênis cinza. 

Pegou o celular, ligou para Jeane –

imaginei – e, sem demora, o portão se 

abriu. 

Sem olhar para os lados ele a 

cumprimentou com um beijo e subiu. Saí 

do lote e fui me sentar em frente ao portão 

e ali esperei até às 22h, horário em que a 

irmã de Jeane chegava do serviço. 

– Boa noite, Carla. Como você está? 

– Boa noite, meu querido, estou bem! 

E você? 

– Tudo tranquilo!  

–   Estava te esperando, quero fazer 

uma  surpresa para o meu amor. Gostaria 

de acordá-la com muito carinho. Tem 

como me ajudar? 

– Claro que posso te ajudar. – 

respondeu. 

Carla nem imaginava que o meu real 

desejo era a pegar Jeane no flagra. 
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– Então vamos subir? – Perguntou. 

– Vamos. 

O caminho entre o portão e o quarto 

de Jeane foi uma tortura. Por mais que eu 

quisesse pegá-la no flagra, aquela ideia 

me matava. A cena que eu imaginava ver 

seria o meu fim e também o fim do nosso 

amor, do no nosso romance e fim das 

mentiras. 

Por mais que a verdade fosse me 

machucar era preciso parar de fazer papel 

de otário. Quando fiquei de frente para a 

porta do quarto, olhei pela fechadura e 

constatei a traição. 

Com a porta parcialmente fechada vi 

que Jeane estava deitada e dava para 

ouvir os suspiros, tremidos e gemidos. 

Quando, abri a porta de uma vez 

contemplei-a deitada de barriga para 

baixo. Ela somente conseguiu me olhar de 

lado, pois em cima dela estava o rapaz do 
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portão – era o Bruno, seu ex-namorado –. 

Quase não acreditei que aquele que 

nos ameaçava e que forçava as conversas 

estava ali com ela numa intimidade que 

somente cabia a mim. 

Bati a porta do quarto e fui em 

direção ao portão e Jeane se levantou às 

pressas ainda enrolada no lençol e saiu 

correndo atrás de mim. Ela queria 

conversar. Falou que queria se explicar, 

mas a única coisa que eu queria era sumir 

dali, sumir do mundo. 

Eu dei a ela tudo o que eu podia, 

dei tudo de mim para que fosse possível 

ficarmos juntos, para que fosse possível 

dar certo. Passei por cima das traições, 

acreditei nela, dei todas as chances que 

ela me pediu, me doei como nunca tinha 

me doado a ninguém. Na primeira vez que 

eu tentei namorar… na primeira vez que 

eu me apaixonei… como isso foi acontecer? 
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Quando estava indo embora a mãe 

de Jeane apareceu na janela do terraço e 

me pediu para esperar, em respeito a ela, 

mesmo em meio ao choro, obedeci. 

Para me dar um apoio, Carla veio até 

o portão e falou para eu não ir embora 

naquele estado em que me encontrava. 

Disse que sua mãe estava me esperando 

no terraço e, que o Bruno iria embora, 

para que este caso fosse resolvido. 

Em conversa com a mãe de Jeane, 

ela pediu que me acalmasse porque só iria 

me deixar sair dali quando eu colocasse a 

cabeça no lugar. Tentou me convencer de 

que esse tipo de coisa acontecia, mesmo. 

Disse que éramos jovens e isso era mais 

que esperado na nossa idade e que 

durante a minha vida eu teria muitas e 

muitas decepções. Disse que havia me 

avisado para ficar em alerta e para que 

não fôssemos com muita sede ao pote, 
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mas que fizemos exatamente o contrário, 

pelo menos da minha parte, já que Jeane 

pouco estava se importando, pois até 

aquele momento não havia subido para 

me enfrentar nos olhos e assumir que 

desperdiçou tudo por conta de um simples 

desejo. 

Ouvi o portão bater – certamente era 

o Bruno indo embora – e foi nessa hora 

que Jeane apareceu subindo as escadas. 

Sua mãe e sua irmã nos deixaram a 

sós para conversar, mas ficaram do lado 

de fora para o caso de precisarmos delas o 

que foi sábio já que a minha vontade era de 

jogá-la do terraço. 

Jeane destruiu os meus sonhos, 

violou os meus desejos e acabou com a 

minha capacidade de acreditar nas 

pessoas e merecia toda a agressão que eu 

fizesse, mas eu me lembrei dos 

ensinamentos de minha mãe que sempre 
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me disse que em uma mulher não se bate 

nem mesmo com uma pétala de rosas. 

Mas pra mim Jeane já havia morrido. 

Sentada na minha frente Jeane começou a 

chorar, encostou sua cabeça em minha 

cabeça e pediu que eu a perdoasse. Que 

não era a sua intenção me machucar, 

mas que ela estava confusa e por isso fez 

aquilo. Lembro que antes de começarmos 

a conversar, ela pegou o celular e colocou 

a música “Jeito de Mato” de Paula 

Fernandes. 

 

De onde é que vem esses olhos tão tristes? 
Vem da campina onde o sol se deita. 

Do regalo de terra que teu dorso ajeita. 
E dorme serena, no sereno e sonha. 

De onde é que salta essa voz tão risonha? 
Da chuva que teima, mas o céu rejeita. 
Do mato, do medo, da perda tristonha. 
Mas, que o sol resgata, arde e deleita. 

Há uma estrada de pedra que passa na fazenda. 
É teu destino, é tua senda. Onde nascem tuas 

canções. 
As tempestades do tempo que marcam tua 
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história 
Fogo que queima na memória e acende os 

corações. 
Sim, dos teus pés na terra nascem flores. 

A tua voz macia aplaca as dores 
E espalha cores vivas pelo ar Ah… Ah… Ah… 

Sim, dos teus olhos saem cachoeiras. 
Sete lagoas, mel e brincadeiras. 

Espumas, ondas, águas do teu mar Ah… Ah… Ah… 
Êeh laia 

 
Durante toda aquela conversa a 

única coisa que minha mente ouvia foi a 

minha própria consciência dizendo que eu 

era um “trouxa” e, me lembrei também de 

tudo aquilo a que haviam tentado me 

alertar, mas que, por estar cego de amor e 

por confiar demais em Jeane eu não havia 

dado créditos. Todos aqueles alertas 

poderiam ter me salvo de ter de passar 

por aquele momento triste e poderiam ter 

me privado de sofrer como eu estava 

sofrendo, então, mas na época eu pensava 

que os avisos vinham de pessoas invejosas 

que só queriam me afastar de Jeane. 
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Só me restou estar sozinho, se é que 

em algum momento daquele 

relacionamento eu estivesse com alguém. 

Perdi o meu chão e, com a frustração, 

fiquei sem rumo. Fui roubado de mim 

mesmo, da capacidade de me dizer pessoa, 

de me dizer possuidor de mim. 

Em meio ao turbilhão de 

pensamentos ela me chamou. Pediu que 

eu levantasse o rosto e tentou me dar um 

beijo, mas eu a afastei. 

Naquele momento nada seria capaz 

de recompor a minha alma que se 

encontrava em cacos. Jeane me achava 

uma criança que acredita que fica bem 

quando cai e rala os joelhos e logo damos 

um beijinho e dizemos que sarou. Não 

existe amor capaz de perdoar tanta 

traição! Tudo o que me ela poderia me 

dizer não passaria de mais estórias para 

me impressionar e tentar novamente me 
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fazer de otário. Quem me dera eu tivesse 

fingido de bobo e pudesse ainda estar feliz 

com ela, mesmo que enganado. Explicou 

tudo o que aconteceu, falou que era a 

hora da verdade vir à claridade e começou 

a falar: 

– Olha, Pedro, na verdade eu nunca 

te amei! Acabei me encantando por você, 

mas como todo encanto, uma hora acaba 

e com a gente não foi diferente. No início eu 

realmente estava curtindo, mas fui me 

cansando. Larguei meu namorado para 

ficar com você, porque pensei que você 

era melhor que ele e, realmente você é. 

Faz tempos que estava tentando terminar, 

mas eu acabei acostumando com a sua 

presença. Gosto muito de você e criei um 

carinho muito grande, mas já não dava 

para manter este namoro, eu gosto é do 

meu ex. Não queria te machucar, em 

nenhum momento foi minha intenção 
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fazer isso. Sobre as ligações e as cartas, eu 

pedi a uma amiga minha, que não é da 

escola, que fizesse. Foi um modo que 

encontrei para ver se você desconfiava e 

terminava, mas acabou não dando certo. 

Claro que eu poderia ter reticências. Mas, 

agora que você nos flagrou acho que cada 

um deve seguir seu caminho. Bola pra 

frente porque a vida não pode parar. 

Em meio ao choro, me levantei sem 

dizer uma única palavra e fui embora. Fui 

direto para a casa do Samuel e quando eu 

já estava na rua de casa, ele saiu no 

portão, me deu um abraço e passou a mão 

em minha cabeça: 

– Não fique assim. 

A tristeza me consumiu por inteiro, ele 

preparou um lanche, mas não consegui 

comer, tentei dormir, rezei, mas as únicas 

coisas que vinham em minha mente eram 

as lembranças deste tempo em que passei 
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ao lado de Jeane: Todas as risadas, 

brincadeiras, desejos, sonhos, palavras e 

até as tristezas, tudo em vão, tudo 

mentira. Dei força para ela fazer tudo o 

que desejava, caminhei junto, diversas 

vezes me anulei em prol do que era bom 

pra ela e tudo isso não foi valorizado. 

Entendo a traição como falta de amor-

próprio, porque quem ama se cuida. Se 

valoriza. 

O Samuel me deu um remédio 

dizendo que era para dor de cabeça, mas 

na verdade era para que eu conseguisse 

dormir e foi assim que dormi. Só quando 

acordei, percebi que ele ainda estava 

dormindo em um colchão que colocou do 

lado da cama. Ele acordou quando fui me 

levantar: 

– Aonde você vai, Pedro? 

– Vou pra casa, Samuel. Já te 

incomodei demais! 
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– Incomodou nada, fica aí. Ainda está 

cedo, já já minha mãe vai levantar 

evaipreparar um café pra gente. 

– Valeu, mas eu realmente preciso ir 

pra casa. Você é muito bacana, está me 

dando bastante força, mas eu preciso ficar 

um pouco sozinho. 

– Então tá! Mas espera aí que eu vou 

te levar no portão da sua casa. 

– Não precisa, Samuel. 

– Cale a boca, Pedro! Rapidinho eu 

escovo os dentes e nós já vamos. 

Enquanto ele dobrava as cobertas e 

guardava o colchão, eu permaneci 

sentado na cama olhando para o nada e 

pensando em como eu fui um idiota. 

– Vamos. – Ele me chamou. 

– Vamos. – levantei e abri a porta. 

*** 

  Quando chegamos ao meu portão 
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ele me disse que se precisasse, bastaria 

chamá-lo. Deu-me um abraço e voltou pra 

sua casa. 

Quando entrei, minha mãe 

perguntou o que havia acontecido e me 

limitei a dizer que havia terminado, entrei 

para o meu quarto e não saí mais o 

restante do dia. Junto com esse ocorrido, 

veio também a última semana de recesso. 

Durante toda a semana, Jeane tentou 

falar comigo, mas sem sucesso. Enviou-

me SMS’ e me fez diversas ligações, mas 

não respondi a nenhuma. 

Por mais que estivéssemos 

separados e eu estivesse mergulhado em 

tristeza, Jeane ficou muito preocupada 

com o meu estado. Que pena que não 

tenha se preocupado antes! 

Quase todos os dias, o Samuel 

vinha me visitar e sempre buscava me 

deixar bem. Eu até dava alguns sorrisos, 
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mas a tristeza era muito grande. 

Naquela altura as férias já haviam 

passado e as aulas já haviam recomeçado. 

Numa das nossas conversas, Samuel me 

disse que Jeane perguntou sobre mim 

dizendo que ela parecia preocupada. 

Contei a ele que minha mãe me levou em 

uma consulta médica e que o diagnóstico 

que ele deu foi de depressão. O médico 

disse que eu iria superar e que a minha 

vida iria continuar normalmente, mas eu 

tinha a certeza de que não conseguiria 

superar essa crise.  

Eu permanecia o dia todo em meu 

quarto e não estava mais a fim de 

conversar com ninguém. Meus olhos 

jamais se desviavam e se fixavam em um 

único ponto. 

Diversos amigos, colegas e até as 

amigas de Jeane foram conversar comigo, 

mas em mim não despertavam nenhum 
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sentimento, nenhuma palavra. As únicas 

coisas observáveis em mim eram as 

lágrimas que escorriam todas as vezes 

que falavam sobre Jeane. 

*** 

No mês de agosto eu não apareci na 

escola. Meus amigos, meus colegas e 

professores claramente sentiram a minha 

falta, pois não passa despercebido o 

desaparecimento de um aluno que se 

destacava. 

Mas a situação em que eu me 

encontrava realmente era de se lamentar. 

Sempre fui muito gentil e amado por todos 

os que estavam à minha volta. O simples 

anúncio da minha presença era sempre 

precedido de alegria e diversão. 

Jeane começou a ficar isolada, 

porque aquela mesma galera que a 

adorava, antes, passou a odiar, mas, 

mesmo com o espalhamento da doença 
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que eu havia adquirido por conta dela, 

continuou fingindo que nada tinha 

acontecido e se manteve na pose de boa 

moça. Fazia-se de santa ressaltando que 

foi vítima naquele relacionamento e que 

eu usava uma máscara falsa, mas era 

inútil, porque todos já sabiam da real 

história. 

O mês de setembro chegou junto 

com uma notícia que Samuel levou à 

escola para a surpresa de todos: 

 - Fui visitar o Pedro hoje na parte 

da tarde e, o encontrei morto pendurado 

no teto com o lençol no pescoço. 

Certamente aquele lençol obstruiu a 

passagem de ar, até que, enforcado, 

morreu agonizando. Ao ver o corpo do 

meu amigo sem vida, fiquei desesperado. 

Subi em uma cadeira e retirei o corpo de 

Pedro daquele pêndulo mortal e o coloquei 

deitado em sua cama. No bolso, um bilhete: 
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Algumas coisas são mais fáceis de sentir 
do que explicar. Quando você é jovem, espera 
que as coisas se resolvam naturalmente e, de 
repente, num passe de mágica, coisas horríveis 
começam a acontecer. Esperar as coisas 
encontrarem o seu lugar já não é mais tão fácil 
como antes.  Passamos a perceber que as coisas 
são mais complicadas, e são maiores do que nós. 

Sinto muito saudade do meu interior, da 
minha vida sem maldade. Dos meus amigos, da 
minha roça, do meu lugar. A vida aqui é muito 
estranha. Eu estava gostando daqui, até que 
Jeane começou a me fazer sofrer. Aquela cena 
não sai de minha mente, nesses dias de 
isolamento eu precisava pensar, buscas forças - 
mas tudo em vão. Quando as pessoas que 
amamos se vão, elas não levam o amor. O amor 
fica dentro de nós. Nos lembrando, nos 
cobrando as promessas que fizemos.  

Amei, desejei e fui enganado. Ela me 
usou e me cuspiu. Mergulhado em tristeza, e 
com o sofrimento hospedado em minha alma, 
não encontrei outra solução. Sempre estarei 
com todos, sempre estarei no coração de minha 
amada - mesmo que ela negue. Mesmo que 
rejeite todos os sentimentos que tive, todos os 
momentos que passamos. Viverei em sua vida 
pelo resto dos tempos.  

Com amor, e desejoso de ser perdoado. 
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      Pedro. 
Foram criadas inúmeras 

especulações sobre os reais motivos que 

me levaram ao suicídio, mas na verdade 

ninguém seria capaz de me compreender. 

Naquela corda feita de lençol não 

estava pendurado apenas o meu corpo, 

estavam pendurados todos os meus 

sonhos. Os planos que eu desejava 

realizar e que se apagaram juntos com a 

minha chama de vida. 

Pela pressa que envolve o cotidiano, 

ninguém foi capaz de enxergar as 

necessidades que eu gritava com minhas 

lágrimas, muitas vezes em silêncio.  

Samuel, meu amigo, deu a mim um 

enorme apoio. Esteve presente e sofreu 

comigo, mas não poderia ter sofrido sofrer 

no meu lugar. 

Eu não morri noite para o dia! Morri 

aos poucos! 
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Em cada decepção que tive, a cada 

vez que me anulei, a cada vez que fui fraco 

diante das agressões da vida. Foi assim 

que morri! Aquela corda apenas finalizou o 

processo. 

Fui enterrado em meio a todas 

aquelas especulações e o pôr-do-sol 

acompanhou a descida do caixão quando 

todos os alunos e funcionários da escola 

estavam presentes e, mesmo vendo aquela 

cena, não acreditavam. 

Durante o enterro, uma coisa 

grotesca chamou a atenção do público: 

Jeane, a causadora de todo aquele 

sofrimento, estava ali ao lado dos meus 

amigos, chorando e sendo consolada por 

Bruno. 

Ninguém ousou soltar sequer um 

comentário, mas reconheceram que sua 

presença era uma ofensa dispensável. Só 

não a colocaram para fora do cemitério por 
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respeito ao falecido e por causa da sua 

família. 

Minha mãe não acreditava que 

perdera o seu único filho e nem que pela 

coisa mais linda do mundo os sonhos 

daquele menino foram finalizados – o 

amor.  

Ela sofreu tanto que não conseguiu 

falar, suas mãos trêmulas seguravam a 

blusa que eu havia usado pela última vez. 

Ela estava vivendo o meu parto às 

avessas, porque seu menino foi levado. As 

mesmas contrações que ela sentiu 

enquanto o expulsava do útero, sentia 

novamente com as convulsões que o 

expulsaram desta vida. 

Após a descida do caixão foi feita 

uma oração e os pais de Pedro, com o 

lacre da sepultura, colocaram o epitáfio: 

Aqui jaz, Pedro Henrique: um menino 

que, pela inocência de acreditar, morreu por 
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amor… 

 

Nota do Autor 
 

Vivemos em uma época em que a 

sociedade exige demais das pessoas. 

Exige estabilidade financeira, 

racionalidade, maturidade… Como se 

houvesse um caderninho de receitas para 

ser alguém de verdade. 

 Essa obsessão pela razão à frente 

de tudo tem feito pessoas cada vez mais 

infelizes e inibidas. Revelar- se por inteiro 

se tornou um peso tão grande que acaba 

por desencadear vários medos (o da 

solidão, principalmente). O que mais me 

aflige nessa tentativa de padronização da 

vida é o fato de como os sentimentos 

ficaram em segundo plano, se 

transformaram em rótulos e julgamentos. 

Se você não tem uma lista justificável de 

porquês, não faz sentido gostar e querer 

estar ao lado daquela pessoa. Aliás, mais 

do que não fazer sentido, é uma perda de 
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tempo. Porque se há tantas divergências, 

é claro que tudo não passa de carência, 

medo da solidão, paixão de fim de 

semana, excitação ou de conveniência. 

 Minha avó sempre diz que, “o 

veneno dessa geração é querer explicar o 

que nos desperta luz. A luz não pode ser 

tocada, mas ainda assim é o que nos 

guia.” Nessa mesma linha, Madre Teresa 

dizia que “o amor é verdade quando não 

pode ser explicado.” E é isso. Não dá para 

explicar o tanto que se é dito numa troca 

de olhares. O quanto de sentimento é 

traduzido por beijos longos e sem pressa. 

O tamanho da proteção e bem estar que 

um abraço silencioso pode passar. Mais 

do que isso, a paz intocável presente 

mesmo que só na companhia e silêncio do 

outro. A raiva, a saudade, o ciúme, a 

tentativa de não sentir, o inconformismo 

por toda essa “irracionalidade.” E por ser 

tão inquieto e inexplicável, eu sei que é 

real. Já dizia o principezinho: “Só se vê 

bem com o coração. O essencial é invisível 
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aos olhos.’’” É preciso compreender que 

não existem pessoas perfeitas, nada está 

pronto, nada está acabado e o amor é 

justamente a junção de imperfeições. 

Diante das imperfeições do outro eu me 

encaixo, mas esse encaixe só é possível a 

partir do fortalecimento do meu EU. Se eu 

coloco intenções demais no outro, corro o 

risco de ter o mesmo fim que teve o Pedro.

  

Assim, o livro assume um papel 

fundamental no que diz respeito ao 

fortalecimento da subjetividade. Todo 

mundo já se doou, amou, odiou, desejou, 

imaginou tudo demais. Mas chega de 

príncipes e princesas, e vamos assumir 

que no mundo real as coisas são muito 

diferentes.   

 

Um abraço e até breve. 
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