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Para minha mãe, 

Tia Patrícia, 

Tia Delma,  

Tia Cida 

Tia Jane  

“Mulheres de flores, que vivem como se fossem de aço.” 
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Primeira Carta   

“Sem mais, a vida vai passando no vazio.  

Estou com tudo a flutuar no rio,  

esperando a resposta que chamo de amor.” 

Maria Gadú - Altar Particular 

  

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

me odiar para sempre, mas assim foi o melhor. Pelo menos, o 

melhor para o momento. 

Apesar de eu ter tomado a iniciativa de partir, estou 

realmente muito triste. Chorei muito durante a semana. Faz 

um tempo que estamos brigando muito, e você sabe bem 

disso. Minhas amigas são apenas amigas e você não soube 

respeitar o meu espaço. Quando você chegou em minha vida, 

elas já estavam aqui. Quem tem que se adaptar é você, e não 

eu me afastar delas. Cortei muita coisa, muita balada e 

cinemas e mesmo assim nada estava bom para você. Até com 

os meus amigos você estava implicando. Você anda muito 

insegura, moça! Estamos juntos há dois anos e mesmo assim 

você ainda não confia em mim. Mas o que mais me irritava, 

era quando estava na faculdade e você me ligando. Eu tinha 

que sair da sala para te atender, senão, quando chegava em 

casa, você vinha brigar.    
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Nos conhecemos no parque, você se lembra? Acredito 

que não! Eu estava encostado na grade de proteção da roda-

gigante, enquanto meus amigos se divertiam com suas 

companheiras. Você se esbarrou em mim quando corria de 

seu amigo que queria esfregar sorvete em sua cara. Quando 

me virei, vi uma linda mulher. Cabelos longos e cacheados. 

Olhos contornados e brilhantes, que eram iluminados pela luz 

do refletor que vinha do carrossel. Você se desculpou e eu 

apenas balancei a cabeça. Conversamos um pouco e, no fim, 

trocamos telefones. E eu achei que não daria em nada. Na 

outra semana, a gente saiu e fomos a um lounge. Onde nos 

permitimos carinho, rosas e uma cumplicidade enorme, 

mesmo que nunca tivéssemos nos conhecido. Depois de cinco 

meses, a gente começou a namorar, se lembra? Nos 

encontramos e nos perdemos muito fácil. Faz um tempo eu 

comentei com você sobre uma proposta de trabalho fora do 

país, se lembra? Você nem me deu tempo para explicar. Foi 

eu falar e um vaso foi arremessado na porta. A coitada da 

flor, que nada tinha a ver com a conversa, ficou grudada no 

olho mágico. Ali, cumpria a obrigação de ser particular, ainda 

que sem saber que participava do caos. Eu tentei continuar, 

mas não foi possível. Já não sinto mais por você o que sentia 

ontem. Você mudou, para pior. Nossa relação está sendo 

baseada em brigas, e não quero isso mais. Para que as coisas 
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não fiquem pior, prefiro partir. Aceitei a proposta de ir 

trabalhar em Londres.  

Nossa relação já estava muito cansativa, analisa 

comigo. A gente estava se vendo uma vez na semana, que era 

sábado ou domingo, e isso quando a gente se via. Porque eu 

estava atarefado com o final da faculdade, e você ocupada 

demais no trabalho. Porém, quando a gente se via era 

maravilhoso, até o ponto em que você cismava em pegar o 

meu celular e ver coisa onde não existe. 

Durante a semana, você me chamava no whatsapp, e 

mesmo assim brigava bastante. Você sabe bem. Não estou 

mentindo. Quando te chamava para conversar você fazia 

questão de não me ouvir, nunca admitia seus erros, e eu ainda 

te amando mais que me amava.  

Esses últimos dias foram os piores, você estava me 

angustiando com sua sede de respostas para tudo. Entenda 

como um tempo de preparo, um tempo em que minha alma 

vai retornar aos confins do tempo para entender o que me 

move a te amar todos os dias.  

Quero entender se o que sinto ainda é amor, ou se é 

apego. Quero entender se o amor passou e ficou a paixão, ou 

se talvez o amor nunca existiu e o que existia era apenas o 

medo de viver esperando alguém que, também em solidão, 

seria capaz de amar livremente. Quero entender o que me fez 

levantar todos os dias e olhar para você, ainda enxergando, lá 
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no fundo, aquela mulher maravilhosa que eu tenho certeza 

que você ainda abriga debaixo dessa máscara forte e cheia de 

respostas que você deixa transparecer.  

Quem sabe um dia a gente se reencontre, um dia a 

gente possa sentar juntos e lembrar disso tudo. Pegar as cartas 

e ler, na rua, debaixo de chuva para que as palavras aqui 

sejam manchadas e apagadas, assim, nos dando outra 

oportunidade de sermos felizes. De nos encaixar.  

A porta não está trancada, não tenho raiva. Só resolvi 

cuidar de mim. 

Fique bem e regue a plantinha da mesa de centro. 

 

Um abraço,  

 

Gabriel. 
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Segunda Carta 

“Quando a gente gosta 
É claro que a gente cuida.” 

Caetano Veloso - Sozinho 

 

É sério que você acha que é minimamente adulto esse 

joguinho de nos falarmos por cartas? Ok, vamos ver até onde 

isso vai.  

Bem, se eu realmente fosse como você insinuou que 

sou, me apegaria à parte que você diz que “talvez o amor 

nunca existiu” e nunca mais falaria com você. Mas não 

admito que duvide dessa forma do que sinto.  

Percebe como os únicos pontos positivos que apontou 

sobre mim foram os que dizem respeito à minha beleza 

exterior? Cabelos, olhos e sei lá o que mais. Quer dizer que 

foi sempre sobre isso? Essa constatação só me faz questionar 

em que mais você mentiu para mim. Mulheres têm um sexto 

sentido aflorado, não era sem motivos que eu desconfiava 

tanto. Você me julga por ser insegura... não percebe que 

plantou isso em mim? Não há solidão no mundo pior do que 

a que a gente sente quando tem alguém. Eu me senti sozinha 

tantas vezes e você acha que devo me contentar com uma 
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planta miserável na mesa de centro. Que se danem as plantas, 

as mesas, que se danem!  

Sinto-me tão subestimada, tão desvalorizada, que sou 

capaz de concluir que tudo que vivemos foi uma grande farsa. 

Tudo isso porque não sou do tipo que se importa em 

comemorar tantos meses do nosso primeiro beijo ou 

considerar sagrado o local aonde nos vimos pela primeira 

vez? Você soa tão patético ao jogar na minha cara que não 

devo me lembrar de quando nos conhecemos. Que diferença 

realmente faz? Qual sua verdadeira intenção? Colocar-me pra 

baixo, fazer com que eu me sinta a pior das mulheres e 

implorar que volte pra mim? Eu não aceito isso, eu nunca fui 

desse jeito e você sabe muito bem.  

Olha só para você, se julga tão correto, mas age como 

um covarde. Faltou coragem para olhar nos “olhos 

contornados e brilhantes”, para honrar com cada promessa de 

felizes para sempre, para dizer na minha cara que “talvez o 

amor nunca existiu”? Quer dizer, eu disse que não me 

apegaria a isso, não é mesmo? Certo, não vou falar mais de 

você, vou falar de mim. Porque não sou covarde, se algum 

dia eu disse que te amava (eu disse, não disse? Só falta você 

dizer que nunca expressei meus sentimentos...), tenha certeza 

de que não foi apenas porque você me proporcionou alguns 

orgasmos. Não sou do tipo que fala que ama apenas por 

sentir-se saciada, aquecida, bem comida. E se me importo 
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com você e não te quero rodeado de amiguinhas, não acha 

que é pura e simplesmente por te amar demais? Você disse 

que seria meu para sempre e eu achei que podia acreditar 

nisso.  

Se o problema sempre foi esse, se ciúmes pra você 

não significa nada, se eu soubesse que te incomodava tanto... 

Acredite, eu posso ser uma pessoa melhor, meu amor. Eu 

juro! Tudo bem para mim que você saia uma vez por mês 

com seus amigos, que tal? Um dia só dos garotos. Vocês vão 

poder falar sobre futebol, beber cerveja, disputar quem arrota 

mais alto e até mesmo contar vantagem sobre as mulheres 

que já comeram no passado. O que importa é que a mais 

especial, a que você ama de verdade, estará em casa te 

esperando. Jogar truco com os caras, hein? Uma vez por mês 

eu te darei carta branca e juro que nem irei telefonar. 

Eu te entendo, anjo. Eu te dei motivos para querer 

estar longe de mim. Mas não faz isso com a gente, não 

estrague o que construímos juntos. Nós dois juntos, é como 

tem que ser. Estamos tão atados, tão misturados, que não 

existe mais eu aqui sem você. Não funciona você do outro 

lado do mundo, não, isso não está certo. Por que essa maldita 

distância, meu amor? 

Estou fazendo algum sentido? Entenda que foi preciso 

esvaziar primeiro aquela garrafa de vinho que estava pela 
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metade na geladeira antes de jogá-la na parede – não que isso 

tenha sido difícil, fui bebendo aos poucos só para clarear as 

ideias e pensar no que dizer –, afinal estou sozinha e eu 

mesma terei que limpar. Tem noção da merda que é isso? Eu 

estou sozinha, talvez não esteja fazendo sentido, mas de uma 

coisa eu tenho certeza: preciso de você. 

Sempre sua, 

Hannah 
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Terceira Carta  
“Tentei falar,  

Mas você não soube ouvir.  
Tente admitir!” 

Ana Carolina e Maria Gadú - Mais que a mim  

 

Olás, Hannah querida. Um mês já, como passa 

rápido!? Confesso que não esperava a sua resposta, já que 

parti depois de uma briga. Sua carta trouxe luz aos recônditos 

de minha nova morada. Ainda não tive tempo de me instalar 

como gostaria, acredite. O trabalho tem exigido muito. Mas 

que bom que respondeu, pensei que jamais iria conversar 

comigo novamente. Acredito que é a hora de ver o que 

sobrou, já que o encanto passou. Os lírios que deixei aí 

precisam ser cuidados, você está cuidando, não é mesmo? 

Espero que a resposta seja sim.  

Aqui é tudo muito diferente. Quando cheguei, dei uma 

rápida volta pela cidade e fiz questão de parar naquelas 

cabines vermelhas, e a que eu usei era ainda mais linda, pois 

ficava de frente para o Big Ben. Imaginei nós dois aqui, 

abraçados e desejando um ótimo futuro. Mas você não quis 

assim! A minha partida não tem nada a ver com o fato de se 

lembrar ou não de como e onde nos conhecemos. Tem a ver 

com o seu lado histérico por coisa boba. Não tenho a intenção 

de te colocar para baixo, até porque ficar para baixo é uma 
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escolha sua. Você não está tendo a capacidade de enxergar 

que fiz isso por nós, e não apenas por mim. Olhei em teus 

olhos por diversas vezes, procurando lá no fundo a moça 

humilde que compartilhava comigo os sentimentos de mesmo 

sendo dois, vivermos como um. O amor tem o poder de 

multiplicar os casos e subtrair as tristezas, você sabe bem 

disso. Sentir-se subestimada, desvalorizada, para baixo é 

sinal de insegurança.  

O sociólogo Polonês Bauman me ensinou que “grande 

parte das neuroses contemporâneas nascem da fragilidade dos 

laços humanos.” E ele está certo. De tão frágil que é se 

tornou insegura. Não nego que o nosso amor existiu e 

acredito que ainda exista. Mas em excesso sufoca, afasta, 

aprisiona. E você não via que era assim que eu estava me 

sentindo. Você se tornou o tipo de pessoa que mais criticava. 

A pessoa carente. Aquela que precisa da palavra do outro 

para se afirmar como pessoa.  

Para com isso, Hannah. Para de querer ouvir das 

pessoas aquilo que vai te deixar bem e comece a ver a 

realidade. E só. Precisar da afirmação do outro é uma 

fraqueza deplorável. Admita-se fraca. Admita que necessita 

da ajuda do outro e tudo será mais fácil. Desça dessa árvore 

que te impede de ver que o simples também é importante. A 

plantinha na mesa é a maior prova de amor que alguém pode 

dar ao outro, te dei e mesmo assim você ainda não é capaz de 
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entender e joga sobre mim esse fardo de culpa. Não me sinto 

culpado de ter partido. Me sentia culpado de ser quem eu não 

era, por medo de te fazer sofrer. Me anulei inúmeras vezes 

para que você fosse capaz de sorrir, e mesmo assim eu ainda 

sou o errado de tudo.  

O tempo ainda não cicatrizou a ferida da partida. 

Confesso. Por aqui, minha única companheira é a solidão. 

Mas solidão de estar só e não aquela que eu senti com você. 

Solidão acompanhada machuca mais que solidão sozinha. 

Aqui é tudo mais calmo e morno. Vivo em um mundo cinza, 

de gritos sem sentido. Dias perdidos. Sinto saudades dos 

raios de sol que invadiam o quarto por entre os vidros 

embaçados pelo frio do inverno. Eu olhava para o lado e você 

dormia calmamente, e essa essência era capaz de aquecer o 

meu coração. Depois repetimos isso, e eu não conseguia 

sentir nada. Estava só. E só. A luz, que antes era meu 

alimento e me tornava forte, começava a me destruir sem 

enxergar que fazia isso. Ao contrário do que todos pensam, 

eu não estou triste. Muito pelo contrário. Estou imensamente 

feliz. Minha dor não é tristeza. É saudade. Algo que somos 

incapazes de controlar. 

Estou farto de promessas vazias. Promessas que 

duram apenas algumas semanas e depois retornam à estaca 

zero. E quando retorna, volta pior. Sem cor, sem falas, sem 

olhares, sem você. Quantas vezes você me prometeu que 
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mudaria e, logo depois, pegava a bolsa, juntava suas roupas e 

dizia que iria embora porque eu queria te mudar? Quantas 

vezes, depois de mais um porre, você me mandava embora 

dizendo não me amar e logo em seguida se jogava no meu 

pescoço pedindo desculpas? Fora aquelas vezes em que você 

brigava em público por eu abraçar e ser atencioso com 

minhas amigas. O amor que eu sentia não era passageiro, não 

era de fases, não era simples e nem pequeno. Era grande, 

puro, único, era amor de alma. Quantas vezes, sentados no 

parque olhando o céu cinza, quase azul, percebíamos que 

nosso silêncio era o som da compreensão? Diversas.  

Estranho, lembrar disso tudo. E mais estranho ainda é ver que 

poucas pessoas pareciam nos entender. Tão poucas que nem 

você foi capaz.  

 Depender do outro para viver, para ser feliz é uma 

lástima. Eu existo sem você, assim como você existe sem 

mim. Se o que penso que sinto por você, se você realmente 

sente por mim o que disse na carta, a distância não vai ser um 

problema. Pelo o que vejo, você ainda é a mesma. Não tem 

que colocar datas para se ver amigos, tem que deixar 

acontecer. E você sabe que odeio ter as coisas 

superagendadas. Olha como você quer me controlar, Hannah. 

Veja o que você escreveu. Releia e seja capaz de enxergar a 

infantilidade de suas palavras: “uma vez por mês eu te darei 

carta branca e juro que nem irei telefonar.” Você ainda não 

entendeu os motivos do meu afastamento. É disso que eu 
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digo, da falta de enxergar a realidade. A minha escolha foi 

feita consciente, não tenha dúvidas.   

Um conselho: pare de viver esperançosa como as mulheres de 

Atenas. 

Fraternalmente,       

     

Gabriel. 
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“Quando a gente acerta na relação, sendo 

leal e fiel, não importa o resultado, a 

dedicação fortalece o amor à vida.” 
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Quarta Carta  

“Você que nunca soube quanto eu quis 

Que não me coube, não me viu raiz 

Nascendo, crescendo nos terrenos seus” 

Celso Adolfo - Nós Dois 

Mais uma vez pensei que não devia continuar com 

isso. Sério, a princípio, convenci-me de que você não merecia 

uma resposta minha. Depois de remoer, refletir e entender 

algumas coisas, superei meu orgulho e, por consideração ao 

que tivemos, percebi que sim, eu precisava falar com você 

sobre o que escreveu da última vez. 

Talvez você esteja esperando que eu agradeça pelo 

seu “conselho”... mas preciso dizer, sou grata sim, não pelo 

que você quis dizer, mas pela deixa que me fez enxergar o 

tamanho da sua hipocrisia. As mulheres de Atenas... pobres 

mulheres! Submissas a um relacionamento abusivo, não é 

mesmo? Quão hipócrita e machista é um homem para me 

dizer que eu estava sendo como elas logo depois de declarar 

que escolheu conscientemente estar longe de mim e, uau!, 

está “imensamente feliz”? Duas páginas de críticas e 

acusações, tentando me culpar por tudo de errado que nos 

aconteceu. Insegura, carente, fraca, controladora, infantil. 

Esses são os adjetivos que me dá, tão depreciativos e nada 
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lisonjeiros. Não acha que isso é tão abusivo quanto o que 

fazem os “bravos guerreiros de Atenas”? Hipócrita! 

É duro admitir para mim mesma que foi preciso toda 

essa distância física para conhecer essa sua faceta, mas já 

estou conseguindo lidar bem com o que isso provocou em 

mim. De uma coisa tenha certeza, porque desonesta é algo 

que nunca alguém poderá me acusar: jamais irei negar que eu 

te quis. Ah, como eu quis, Gabriel! E, ao que parece, você 

nunca soube o quanto ou preferiu não entender a dimensão do 

que havia em mim. Não faz tanto tempo, mas já consigo falar 

de nós, pensar em nós, no tempo verbal que eu não acreditava 

que houvesse para nós. Por ironia da Gramática, o pretérito é 

chamado de perfeito, mas hoje ambos concordamos que 

estivemos longe da perfeição. 

Já que fez questão de falar sobre sua vida aí, acho que 

talvez seja interessante te oferecer um pequeno vislumbre 

sobre como as coisas estão do lado de cá. Cortei os meus 

cabelos. Lembra quando brincávamos sobre eu pedir para 

cortar “dois dedinhos” e a cabeleireira entender doze, já que 

sempre cortava mais do que eu queria? Dessa vez foi 

diferente. Se já não vamos mais compartilhar senhas nem 

sonhos, acho que não custa abrir mão dos pontos que 

concordávamos com tanto fervor. Meus cabelos longos não 

são mais a minha marca registrada. Foram vinte centímetros 

doados para pacientes com câncer, outros tantos até chegar ao 
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corte que me agradou. Ainda acho estranho na hora que me 

olho no espelho, mas como precisei mudar tudo aqui dentro, 

achei que uma mudança externa para acompanhar seria bem-

vinda. Quando nos encontrarmos novamente, digo, se nos 

encontrarmos novamente, você corre o risco de não me 

reconhecer! 

A propósito, se o endereço da sua mãe ainda for o 

mesmo, talvez ela já tenha recebido a caixa que enviei pelos 

Correios com seus pertences, tudo aquilo que você esqueceu 

de levar. Ou será que foi deliberadamente que deixou coisas 

suas espalhadas em cada canto da casa? Demarcar território? 

Deixar subentendido que voltaria em breve? Eu não sei o que 

se passava em sua cabeça quando partiu. Definitivamente, 

não faço ideia. Mas fiz questão de fazer-lhe esse favor, em 

nome da educação que recebi e por não ser tão mesquinha 

quanto tenta me fazer acreditar que sou. Creio que em sua 

imaginação eu seria aquela que jogaria suas coisas pela 

janela, fazendo escândalo para que todos os vizinhos 

soubessem que algo não vai bem, não é mesmo? Desculpe se 

te decepcionei nesse ponto. 

Se algum dia critiquei as pessoas que acreditam que a 

melhor forma de curar uma dor de cotovelo é encontrando 

outro alguém, mea-culpa, meu teto é de vidro. Não me 

importo que digam – e sei que muitos dirão – que tudo 

aconteceu rápido demais, mas estou realmente inclinada a 
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acreditar que fiz uma boa escolha dessa vez. Obviamente, 

terei minhas reservas e darei pequenos passos até entender 

exatamente o que está acontecendo, não sou tão 

inconsequente assim. O principal ponto é que ele é seu 

extremo oposto. Sem flores e corações. Sem promessas e 

cartas. Mas a atração e a química... inegável, quase palpável. 

Porque não faz mal a ninguém um pouco de luxúria, 

concorda comigo? Se esperava que eu dissesse que a solidão, 

sua única companheira aí, é o reflexo da minha... bem, estou 

te decepcionando mais uma vez. Por aqui, nada calmo, 

morno, cinza e perdido. Não me recordo de meus dias já 

terem estado mais quentes e coloridos. 

Já que insiste em citar a tal planta deixada na mesa – 

prova de amor? –, sinto dizer que ela já não tem mais cor e 

quase nada de vigor. Acho que não resta mais muito tempo 

de vida à coitada. Será que ela percebeu que não faz mais 

sentido manter-se com esse fardo de responsabilidade que 

você insistiu em colocar sobre ela? Não a julgo, tampouco 

condeno. 

Acredito que falei sobre tudo o que há de mais 

relevante. Em alguns aspectos, talvez eu esteja blefando. 

Talvez não. 

Cordialmente, 

Hannah 
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 Quinta Carta  

“Amar pode doer. 
Amar pode doer às vezes” 

Ed Sheeran - Photograph 

 

Pensei que não responderia, que havia desistido do 

plural e conjugaria, daqui para frente, tudo no singular. Por 

mais que você diga que pensa em nós como passado, sei que 

é mentira. Somos loucos um pelo outro e isso é notório. O 

que citei sobre os guerreiros de Atenas nada tem de 

hipocrisia, tem a ver com amor. Assim como os guerreiros de 

Atenas, eu resolvi partir para proteger aquela que amo. Não 

se trata de partir por partir, se trata de partir para que o amor 

seja fortalecido, para que o tempo cure as dores que são 

próprias de relacionamentos. Acredito que “a autoridade da 

mulher não passa pela força do grito. Uma ordem bem dada 

nem sempre precisa causar alarde. Há um jeito interessante 

de mover a ordem das coisas sem que a força da mulher 

precise ser bruta.” E era isso que eu sempre tentava explicar 

e, no fim, eu era errado.  

Acho ótima essa ideia de desapegar e ainda conseguir 

ajudar os outros. A adaptação será estranha, demorada e no 

fim você vai ver que tudo é natural. Você é uma nova mulher 
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e eu sou um novo homem. A distância vai nos ajudar a 

entender o ponto onde erramos. Confesso que na carta que 

enviei, um pouco precipitada, havia muita angústia. Não dei a 

ela o tempo merecido de nascer, de ser afeita ao transporte 

daqui para aí, e por isso ela foi cheia de peso. Sei que ela 

chegou para você cheia de angústia por ter me anulado por 

muitas vezes, angústia por ter gritado e você não ter ouvido, 

angústia por ter esperado tanto e nada ter sido como esperei. 

Desculpe-me pelo peso, ainda que necessário.  

Sobre os meus pertences esquecidos em sua casa, 

minha mãe já me avisou que os recebeu e guardou. Não 

esperava menos que isso, apesar de muitas vezes você ser 

irritante, sempre foi muito educada. Viu? Eu não vejo apenas 

seus defeitos, citei uma qualidade. Confesso que a vida por 

aqui é muito agitada, mas eu ainda prefiro a calma das horas. 

Mas tem dias que demoram a passar. Talvez por pensar 

demais, as horas se arrastam pelo chão, lentamente. Mas as 

coisas têm mudado. O “calmo, morno, cinza e perdido” tem 

dado espaço ao colorido das conversas, aos quentes debates 

com meus professores e aos encontros que tenho promovido 

entre minha alma e a história britânica. Acredito que tudo 

seria mais lindo com você aqui. Hannah, não é porque 

alguém está ao nosso lado que deixamos de estar sozinhos. 

Eu posso afirmar com toda a certeza desse mundo que se 

outra mulher estivesse ao meu lado, eu não estaria 
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completamente feliz. Meu coração é seu e isso nunca irá 

mudar. Tenha certeza. 

Enquanto retirava meus livros das caixas, achei um 

que abrigava o poema “O Eco”, de Guilherme de Almeida. 

Sabiamente, disserta sobre o sentimento que nos abriga e 

incomoda:  

 

Perguntei à minha vida: 

- "Como achar a apetecida 

felicidade absoluta?" 

E um eco me disse:  

  - LUTA!" 

 

Lutei - "Como hei de a esta pena  

dar a cadência serena 

que suaviza, embala e encanta?" 

O eco, então, me disse: 

 

  - "CANTA!" 

 

Cantei. - "Mas, como, num verso, 

resumir todo o universo 

que em mim vibra, esplende e clama?" 

então, o eco me disse: 
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  - "AMA!" 

 

Amei - "Como achar agora 

a alma simples que eu pus fora 

pelo prazer de buscá-la?" 

O eco, então, me disse: 

 

  - "Cala!" 

 

Calei-me. E ele, então, calou-se. 

Nunca a vida foi tão doce... 

Tudo é mais lindo a meu lado: 

Mais lindo, porque calado. 

 

O poeta fala com o seu coração. Entendi bem o 

sentido do que ele dizia. Nem tudo o que é dito é entendido, 

muitas vezes o silêncio fala mais do que mil explicações. Se 

somos feitos para acabar, que seja ao lado de alguém, e 

minha solidão foi construída a partir de minhas escolhas. Da 

minha janela é possível ver um bonito jardim com todo tipo 

de flores e cores. A plantinha não está morrendo pela 

responsabilidade que eu atribuí a ela, está morrendo pela falta 

de compaixão de sua parte. Não sou eu que atribuo 

responsabilidade às flores, é a vida. Você fez um ato tão lindo 

ajudando pessoas com câncer e faz um ato tão feio deixando 

a planta morrer. A planta é um amor raro, tão raro que o 
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Pequeno Príncipe diz que “só se vê bem com o coração, o 

essencial é invisível aos olhos.” A vida é rara, na verdade. 

Não vou negar que pensei em desistir muitas vezes. Mas uma 

voz dentro de mim, uma voz firme e esperançosa disse que 

quem desiste não merece o que a vida pode oferecer de 

melhor. Eu estava por um fio. A um passo da loucura, não 

tenho vergonha de admitir. Mas, desde então, passei a ver a 

vida com novos olhares, me apeguei aos detalhes, que às 

vezes passam despercebidos. A planta, que você tanto 

despreza, foi o que me fez resistir e não desistir da vida. Não 

desistir de nós.  

Respondendo à sua pergunta... Talvez eu esteja aqui 

por uma mera coincidência, acaso ou fatalidade. Na melhor 

das hipóteses, talvez eu esteja aqui porque algo de muito bom 

irá acontecer. 

Conto com o seu entendimento e, em nome daquilo 

que tivemos, solicito: cuide da planta e deixe que a 

simplicidade faça parte da sua existência. 

Até breve,  

Gabriel. 
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"Eu cometi alguns erros,  

mas sempre fiz o melhor que pude."
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Sexta Carta  

“Entre o bem e o mal a linha é tênue, meu bem 
 Entre o amor e o ódio a linha é tênue, também” 

Maria Gadú – Linha tênue 

 

Ah, Gabriel, eu tinha certeza de que você jamais 

conseguiria fazer novamente comigo o que fez com as 

últimas palavras que me enviou. Você me fez sorrir. Eu 

estava certa de que não sorriria novamente ao pensar em 

você. Mas não foi apenas uma vez que me peguei sorrindo ao 

te ler. Suas primeiras cartas me machucaram muito. Não veio 

apenas angústia nelas. Veio amargura, veio ressentimento, 

veio desprezo, frieza, indiferença... talvez eu diria ódio, mas 

não. O fato é que a linha é realmente bastante tênue. Agora 

eu percebo que além de tudo que eu disse, também veio 

amor. 

Admito que, por me sentir mal, eu quis te fazer mal 

também. Maldita carne em que vivemos, que faz de nós seres 

tão falhos. Essa necessidade de ferir ao ser ferido, de querer 

pagar na mesma moeda, fazer o outro beber do mesmo 

veneno. Bobagem! A questão agora é que, por algum motivo, 
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consegui entender que você fez o que fez pensando em nos 

fazer bem. 

Tenho a impressão de que as circunstâncias têm nos 

feito amadurecer. Não sei se por algo que eu disse ou 

simplesmente pelo que você tem sentido e passado estando 

longe, seu discurso mudou de “talvez o amor nunca existiu” 

para “resolvi partir para proteger aquela que amo”. Não 

aquela que amava. É isso mesmo, Gabriel? Você ainda me 

ama, não é? Aliás, às vezes prefiro pensar que se tivéssemos 

deixado de sentir, de querer, certamente o amor nunca teria 

existido mesmo, mas o que tem mantido essa troca de cartas? 

O que tem motivado as reflexões, as mudanças, o desejo de 

melhorar? E o que foi aquele “até breve” ao final?  

Encontrei uma amiga sua outro dia. Sei que você acha 

que eu odeio cada uma delas, mas não é bem isso. Como 

disse Camilo Castelo Branco: “O ciúme vê com lentes, que 

fazem grandes as coisas pequenas, gigantes os anões, 

verdades as suspeitas.” Não é de propósito, sabe? É um 

defeito que carrego comigo do qual não me orgulho. Sei que 

preciso me desvencilhar disso e acredito que o destino quis 

me dar um empurrãozinho. Como estava dizendo, encontrei a 

Rafaela. Sempre achei forçado e meio exagerado aquele jeito 

dela te abraçar e te tocar enquanto conversam, mas preciso 

dizer que ela fez exatamente o mesmo comigo. Dá uma 

olhada nas coisas que ela me falou, da forma que me recordo: 
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“Me diz que é mentira que você e o Biel não estão juntos. 

Não faz sentido, vocês são simplesmente o melhor casal. Sei 

que nós duas não temos muita intimidade, afinal é ele que eu 

conheço há anos e só passei a ter contato contigo há pouco 

tempo, mas se posso te dar um conselho é para lutarem juntos 

pelo amor de vocês. É algo raro, não acontece pra todo 

mundo e não é justo que desperdicem essa oportunidade que 

a vida deu de viverem algo tão lindo.” Foi mais ou menos 

isso. Não que ela tenha dito algo em que eu nunca tinha 

pensado, ou porque foi ela quem falou, mas meditei muito 

nessas palavras. Concordo que não é justo o que estamos 

fazendo com a gente. Só não sei se seremos capazes de 

remediar e perdoar. O que você me diz? 

Dizer que não estou magoada e ferida eu não posso. 

Tampouco que eu acredito que conseguiremos consertar as 

coisas algum dia caso surja essa hipótese. Lançamos 

sementes tão destrutivas no nosso jardim que temo que nem a 

luz do arrependimento, o calor dos nossos desejos ou as 

águas do passar do tempo sejam capazes de fazer algo de 

bom florescer novamente. 

Se até pouco tempo atrás eu tinha convicções, agora 

só posso dizer que sinto-me completamente dividida por 

sentimentos contraditórios, talvez opostos. Sinceramente, não 

sei o que pensar. Nem sei mesmo se quero pensar. Melhor 

seria acordar amanhã e perceber que isso tudo foi um sonho 



32 

 

ruim, que você não está longe de mim, não falou coisas tão 

duras, não me fez chorar tanto... e que eu não me permiti 

afundar, não piorei tudo, não deixei a planta murchar. 

Te fiz muitas perguntas ao longo dessas minhas 

palavras. Muitas outras me rondam o tempo todo, mas prefiro 

remoê-las um pouco mais. Talvez suas respostas – se é que 

você as terá – às que deixo aqui já tragam alguma clareza. 

Não encerro com promessas, declarações ou 

revelações, mas uma coisa te digo: ainda estou aqui. 

Atentamente, 

Hannah 
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Sétima Carta  

“Amigos dormem em camas separadas 
E amigos não me tratam como você me trata.” 

Ed Sheeran - Friends 
 

Esses dias estive na The National Gallery e posso te 

falar que tudo estava lindo, apesar de seu sorriso não estar 

aqui. Fiquei em êxtase total quando vi aquele monte de 

pinturas e soube da sobrevivência da galeria durante a 

Segunda Guerra Mundial. De longe, fiquei observando uma 

moça que se atentava para os mínimos detalhes de um 

quadro. Permaneceu um bom tempo, depois se virou e foi 

embora. Sem olhar para os lados, pegou a bolsa que estava ao 

lado de seu pé e, respirando fundo, foi caminhando. Cheguei 

perto para observar a obra e era um quadro simples. Uma 

parede de pedra marrom e ao fundo algumas árvores em um 

bosque com montanhas. Mas parando de frente, pude 

perceber a falta que aquele quadro nos faz sentir. Uma 

imensidão sem fim. Parece que ele decifrava o que eu estava 

sentindo, uma falta de algo que eu jurei que seria para sempre 

e, no entanto, teve fim. Assim como os troncos que ali 

permaneciam, secos e sozinhos. Me lembrei da época em que 

nosso desejo era apenas ser feliz, que eu pudesse construir 

um castelo para que você fosse minha rainha e, assim como 



34 

 

na canção de Chico, “a gente era obrigado a ser feliz.” Você 

também me fez sorrir várias vezes, até com as cartas – não 

nego. Mas eu gostava do tempo em que a gente sorria numa 

cumplicidade sem fim, que era fácil entender o sorriso, ainda 

que com os olhos.   

Confesso que frieza e indiferença eram o que eu 

estava sentindo e, agora, não sinto mais. Voltando para casa, 

peguei o metrô e desci na estação Embankment, quando 

estava chegando as caixas de som ecoaram “Mind the 

Gap”(cuidado com o vão). Desembarcando, percebi uma 

senhora sentada, sozinha e apática aos acontecimentos 

daquele vai e vem sem fim. Seria só mais uma pessoa no 

meio da multidão, se não fosse a sua linda história. Durante 

anos, atores e mais atores foram contratados para fazer a voz 

do metrô, mas o primeiro bordão havia sido gravado há anos 

e só toca nessa estação. A gravação é o único registro 

deixado pelo dono da voz, já falecido. Assim, sua esposa vem 

à estação todos os dias, se senta e espera os trens passarem, 

apenas para ouvir a voz de seu amado. Lindo, não é? Fico 

imaginando como seria com a gente. É desse amor que eu 

digo, Hannah. Um amor que não passa. Um amor de 

compreensão e um amor que está mais perto do que 

imaginamos. Um amor que imaginamos que partiu, mas está 

ali, sempre. Um amor que se faz presente, ainda que pela voz 

ou, no nosso caso, nas cartas. Acredito que este tempo está 

sendo ótimo e já estamos colhendo alguns frutos. Olha como 



35 

 

mudamos, crescemos e somos capazes de enxergar os pontos 

em que erramos – você mais do que eu, é claro. Me lembro 

bem "Quando você me disse que odiava meus amigos” e eu 

sempre deixei claro que “o único problema era você, não 

eles" e agora você está constatando isso. A Rafa é uma amiga 

muito fofa e sempre esteve comigo, quando descobriu do 

nosso rompimento ela me chamou para conversar, mas deixei 

claro que precisava de um tempo para esfriar a cabeça e então 

resolvi aceitar essa bolsa aqui em Londres. Como boa amiga, 

ela apenas disse que estava comigo no que eu decidisse, mas 

não me causa estranheza ela te procurar, sempre foi muito 

sentimental. Espero que dê a ela o direito de fazer parte da 

sua vida, assim como faz da minha e, quem sabe, um dia, ela 

seja nossa madrinha.      

Claro que te amo, sua doida. Nunca disse que não te 

amava, eu disse que estava sendo sufocado, assim como a 

rosa do Pequeno Príncipe. Aprendi que deixar partir também 

é um ato de amor. Amor é sem limites e quando estabelecido 

acaba morrendo, assim como a plantinha que deixei quando 

parti. Talvez ela ainda não tenha falecido na entonação que a 

palavra nos oferece, mas talvez, com essa falta de 

compreensão para com ela, os significados tenham caído. 

Mas ainda é cedo para dizer que esse amor vai sobreviver, 

não digo pela distância, digo pelas possibilidades que a vida 

nos reserva. A nossa fotografia ainda está no criado-mudo e 

ali deve permanecer, só não sei se ela voltará ao lugar que foi 
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dela, por direito, durante muito tempo. Ao lado de nossa 

cama. Enquanto escrevo essa carta, a chuva cai lá fora, a 

janela embaçada me lembra quando, de madrugada, a gente 

fazia um jantar à luz de velas. Dançávamos um pouco, dando 

bom dia para as estrelas, o vinho tinto nos acompanhava até o 

momento mais quente, quando seu corpo grudava no meu e 

as estrelas vinham mais perto. Saudade de acordar ao seu 

lado, você toda descabelada e vestindo a minha blusa branca. 

Corria para se ajeitar, sem saber que antes disso eu sempre 

acordava e te olhava, guardando que você permanecia linda, 

mesmo com o batom parecendo o coringa.  

 Fazer isso com a gente foi o único jeito de te mostrar 

que precisamos navegar sem ceder às pressões, que aquilo 

tudo que você fazia ia acabar nos afastando para sempre e 

você sabe bem disso, não seja ingênua. Deixe com que o 

tempo trabalhe e, se for o caso de remediar, isso vai 

acontecer. Quanto a perdoar, uma hora faremos, tenho 

certeza. Continue a sua vida, assim como eu tenho 

continuado a minha, minha querida. Eu também mudei 

bastante. Aquela barba bem feita que você adorava passar a 

mão agora deu lugar a um rosto liso. Meu cabelo continua 

quase o mesmo, só que agora ele está arrepiado e branco, 

como eu sempre desejei e você nunca deixou. Tenho saído 

mais e conhecido mais pessoas além do curso. Me permitindo 

ser quem eu sempre fui, mas que você por muito tempo me 

reprimiu.       As 
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sementes estão sendo plantadas e promovendo liberdades. Os 

cativeiros sendo abertos e a luz chegando, ainda que 

carregada de visões apressadas. Com relação às perguntas, 

elas são sempre bem-vindas, mas acredito que não precisam 

ser respondidas com pressa. Para não nos dar os direitos dos 

enganos. O terreno somos nós e o plantio pode ou não 

fertilizar, tudo depende de como reagimos às perdas 

necessárias.  

Fique bem, 

Gabriel. 
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“Eis a minha escolha: me refazer, 

reorganizar, redescobrir, reinventar, 

ressignificar... 

 Quero renascer.”
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Oitava Carta 

“Já que você não está aqui 
O que posso fazer é cuidar de mim 

Quero ser feliz ao menos 
Lembra que o plano era ficarmos bem?” 

Legião Urbana - Vento no litoral 

 

Ei, Gabriel. Já faz tempo desde a última vez. Não foi 

de propósito, por desleixo ou maldade. Assim foi necessário 

para que eu ajustasse certas coisas dentro de mim e só agora 

me vi capaz de dizer o que realmente preciso. Não que agora 

seja exatamente fácil, mas menos doloroso talvez. Acho 

melhor ir direto ao ponto: quero encerrar tudo isso de uma 

vez por todas. Não dá mais, não quero mais, não consigo 

mais. Chega! Você tentou mostrar algumas vezes que sua 

intenção é boa, que seu desejo é que tenhamos tempo, espaço 

e oportunidade para refletir e melhorar... acontece que esse 

não é o meu desejo. 

Os últimos meses foram para mim de uma avalanche 

de questionamentos e, inevitavelmente, sofrimento. Não acho 

que alguém esteja preparado para ver os rumos mudando tão 

drasticamente, os planos se desfazendo, as convicções 

desmoronando, os sentimentos se deteriorando. Bem, eu não 

estava. Tirei alguma lição disso? Claro! Amadureci? Sem 

https://www.youtube.com/watch?v=TCxfi5g5Gag
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dúvidas. Fiquei feliz? Não, não fiquei. E foi isso que me fez 

tomar minha decisão. Vou cuidar de mim e garantir minha 

felicidade. O que, convenhamos, não te inclui. 

Sobre a “linda história” que contou, da mulher que vai 

à estação ouvir a voz do falecido marido... Já parou para 

pensar que talvez isso nada tenha a ver com amor ou saudade 

e sim com remorso? Será que ela tem saudade dos momentos 

que tiveram ou sente remorso por cada um daqueles que ela 

os privou? Será que chora porque sente falta do homem ou 

porque se lembra de quantas vezes suas atitudes o impediram 

de sorrir? Será que eles não estavam brigados quando ele 

morreu e ela sente remorso pela falta de oportunidade de uma 

reconciliação? Por nunca mais poder pedir perdão? Por nunca 

mais poder fazer diferente? Pensando nisso, cheguei à 

conclusão de que muito do que você me diz segue essa 

mesma linha, Gabriel. Acredito que o que realmente sente é 

remorso por suas atitudes covardes. Remorso por não ter me 

dado a oportunidade de escolher viver como você nos impôs. 

Remorso pelo afastamento, pela partida, pelo abandono. 

Liberte-se disso. Eu não preciso mais que tenha esse tipo de 

sentimento com relação a mim. Você quer liberdade. Quer 

tempo. Aproveite que você já os tem, já os conquistou. Seja 

livre! 

Eis a minha escolha: me refazer, reorganizar, 

redescobrir, reinventar, ressignificar... Quero renascer. 
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Recomeçar. Sem você, Gabriel. Obrigada por tudo que 

vivemos, por tudo que me ensinou, por tudo que me fez 

aprender “na marra”. Escolha ser feliz também. Estarei 

torcendo para que consiga, de verdade. 

Um abraço, 

Hannah  
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“Diferente de você, eu não irei desistir.” 
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Nona Carta 

 
“E às nove da manhã, 
Quando você acordar, 

E se perguntar como foi? Como é?” 
Luan Santana - Cantada 

 

 

Como sempre, desistindo de nós. Deixa de ser fraca, 

deixa de ser boba, deixa de ser idiota. Nós podemos dar certo, 

e daremos. Basta você segurar a minha mão e fazer este 

processo ao meu lado. Se o seu desejo não passa pelo crivo 

de reavaliar o que vivemos, qual o seu desejo, Hannah? 

Sempre te dei espaço, espaço que você nunca me permitiu ter 

de verdade. Lembra aquela vez em que te convidei para jantar 

no restaurante “Topo do Mundo”? Era um dos primeiros 

encontros e eu ainda estava inseguro, mas sabia que tudo 

daria certo. Quando você chegou, estava linda dentro daquele 

vestido vermelho. O cabelo em trança e de lado, a boca com 

um batom vermelho marcante e uma bolsa de mão discreta, e 

eu não sabia o que fazer. Você foi se aproximando e o meu 

coração disparando. Tudo parou como em um filme, onde a 

melhor cena é colocada em câmera lenta. Aquele andar rente, 

com o olhar fixado em meus olhos e, por fim, o sorriso 

quando chegou. Foi a melhor noite da minha vida, até aquele 

momento. 

https://www.youtube.com/watch?v=yx4Veehc1JU
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A mesa que solicitei ficava de frente para o resto da 

cidade, para que ficássemos de costas para os demais do 

restaurante. O momento era apenas nosso e conversamos 

diversos assuntos, até sobre o seu ex mala sem alça. Não sei 

se você vai se lembrar daquela conversa, mas me contou que 

ele era muito machista, prepotente, ciumento, autoritário e 

soberbo. E que você era obrigada a aceitar todas as suas 

exigências, caso o contrário, era punida. Até falei que o seu 

namoro era uma ditadura, você concordou e disse que, por 

amor, acabou entrando de cabeça. Se agarrando aos 

momentos bons e ignorando totalmente essas coisas ruins. 

Até que sua ficha caiu. Lembro que quando falou isso, você 

respirou fundo e bebeu um pouco de água. Disse que quando 

ele terminou, você teve um imenso alívio. E no outro dia 

descobriu que ele te traía. Concluiu dizendo que chorava 

praticamente todos os dias e que sua vida começou a girar em 

torno dele.  

Para quem ama, a saudade do outro sempre vai ser 

eterna, ainda mais naquelas condições da mulher do metrô. 

Certamente sente saudades dos momentos juntos, dos sonhos 

que ficaram pela metade e até da toalha molhada que ele, 

certamente, deixava sobre a cama. É uma mania masculina. 

Parece técnica para irritar as mulheres. É disso o que falo, 

não sabemos quanto tempo temos e por isso é tão importante 

não perder tempo com coisa boba. Se estamos perdendo 

tempo com essas cartas, como você acha, é sinal de que nos 
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amamos de verdade. É sinal que tudo ainda pode dar certo e, 

se depender de mim, dará. Se eles estavam brigados quando 

ele morreu, eu não sei te dizer. Se ela chora porque não tem 

como pedir perdão para ele sobre algo que tenha ocorrido, ela 

não sabe o que é amar. Posso afirmar que para quem ama o 

perdão sempre é antecipado. Não existe necessidade de 

palavras. Na cumplicidade do olhar, a frase que não precisa 

ser dita, mas sentida. 

Depois do jantar, tomamos um táxi e fomos para a 

minha casa. Um pouco alterados pelo vinho de safra ruim que 

rapidamente nos deixou zonzos. Te convidei para ficar e você 

aceitou. Entramos caladinhos, lembra? Você gargalhava e eu 

solicitava silêncio, porque era quase quatro da manhã. Todas 

as paredes entre a sala e o quarto foram paradas obrigatórias. 

No meu quarto, você já sabe como foi e não preciso dizer. 

Deixamos de ser singular e viramos plural. E dormimos.  

No outro dia, o café rápido, um beijo e você partiu. 

Fiquei no portão te olhando ir, mas não fiquei triste, porque 

sabia que dali sairia algo muito bacana. E não errei. Nossa 

cumplicidade sempre foi tamanha e você sabe disso. Durante 

um bom tempo, tudo foi muito, muito gostoso de se viver ao 

seu lado. Isso você jamais poderá negar. Mas você mudou. 

Mudou para pior e já não consigo saber quando isso 

começou, mas quando vi já estava sendo roubado de mim. 

Você começou a fazer comigo o que o seu ex-namorado fazia 

com você: uma ditadura.  



46 

 

Quando voltei para o meu quarto, vi que havia 

deixado um recado no espelho do meu guarda-roupa. Os 

dizeres em batom vermelho perguntavam: “O que aconteceu 

ontem?”. Fui até o criado-mudo, peguei o meu celular e te 

respondi dizendo “É que a gente só saiu pra jantar e ficou pro 

café.”. 

Lembro-me de inúmeros momentos bons, não tenha 

dúvidas. Nunca duvide do meu amor por você e jamais diga 

que não pode viver este processo. Você é uma grande mulher, 

só é preciso mais confiança, mais empoderamento de suas 

habilidades e confiar mais em mim. Eu nunca te dei motivos 

para você ser agressiva dessa maneira. Ou dei e não percebi? 

Pelo o que sei, sempre fui interessado, bom, honesto. Sempre 

fiz mais por nós do que por mim mesmo. Antes de você, eu 

tinha muito medo de amar novamente. Confesso! Eu sofri 

tanto que me fechei para qualquer relacionamento que fosse. 

Não queria me relacionar nem mesmo no sentido de apenas 

conversar, porque me apego fácil. Mas você, desde o segundo 

encontro, foi me mudando de verdade. Até então, o primeiro 

era um teste para mim mesmo, para a ferida que estava sendo 

tocada em meu peito. E quando você entrou no carro, a ferida 

não doeu. Eu sempre tive a certeza que a cura para a ferida do 

amor, tão presente e viva em meu peito, era você. E eu estou 

aqui, insistindo na gente. Insistindo que tudo dará certo. E 

tenha certeza que não vou desistir de te fazer enxergar que 
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amar é morar, de verdade, sem medos, um no coração do 

outro. 

Já que falei do segundo encontro, quero te lembrar de 

uma coisa muito especial. Aqueles corações espetados na 

grama indicavam o caminho até o jantar, mas não apenas 

isso. Indicavam uma nova vida, um recomeço ao lado de 

alguém que eu saberia que nunca partiria. Que as brigas e 

desentendimentos seriam normais, mas que jamais me diria 

um “adeus”. Na porta, a foto do primeiro encontro no 

restaurante e as outras da gente meio bêbados que encontrei 

no meu celular. Na verdade, as fotos do celular eu nem me 

lembrava mais. Rs. Naquela garrafa em cima da mesa, o 

desejo de toda uma vida. Os desejos bons para se ter com 

você, e as dores de um passado que desejava esquecer – que 

você me ajudou nisso. Na hora do pedido de namoro, a minha 

mão tremia e você apenas me puxou e disse “fica calmo, que 

eu irei aceitar.” Aquilo me deu forças para uma declaração 

completa na mesa, que terminou em sussurros na cama. Você 

tirou um papel de dentro da bolsa e me entregou, pedindo 

para eu ler e queria a resposta depois de voltar do banheiro. O 

bilhete dizia... 

Vai cuidar de mim? 
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Antes de você sair do banheiro, eu gritei lá da cama.  

E por isso eu te digo, não vá. Deixe-me cuidar ainda mais de 

você e faça o mesmo comigo. O mundo havia me ensinado a 

ser forte e você apareceu quebrando todas as barreiras que 

demorei tempos para construir. O meu coração, que até então 

estava enterrado, voltou a bater. Assim como alguém é 

reanimado após o esforço do desfibrilador.  

Estou te convidando a recomeçar. Estamos, ainda, 

meio perdidos com esse processo todo. Para mim também 

não está sendo fácil. É comum, não sabermos o que queremos 

fazer, mas estamos certos que precisamos explorar novas 

oportunidades.  

Provavelmente, se pensarmos nas possibilidades de 

êxito, teremos um grande incentivo, porém, não agimos 

assim. Eu penso muito em como fazer e fazer bem feito, nada 

de começar e não terminar, a menos que, por ironia do 

destino, tenhamos que desistir, mas não me vejo muito nesse 

perfil. Está tudo diferente do que planejamos, eu sei. Mas a 

oportunidade está posta. Visualize como será sua vida no 

futuro, essa ideia vai persistir e ganhar mais força. Mas é 

preciso um ideal, um objetivo e não será fácil, nem rápido. Já 

estamos há quase 7 meses nessa troca de cartas e acredito que 

estamos vencendo. A força vem de nós mesmos, não são os 

outros que farão você vencer, mas você mesma conquistará, a 

menos que não deseje. 
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 Mas é bom você falar que desiste. Mesmo que doa, 

mesmo que a cicatriz volte a receber luz em seu interior. Se 

você não dissesse que não suporta, eu não conheceria teus 

medos. Neste tempo de recomeçar, espero que continue ao 

meu lado. Não desista, não me deixe, não invente coisas onde 

não existe. Não tenho remorso em absolutamente nada, fique 

tranquila. O tempo se encarregará de mostrar que estou mais 

perto do que imagina. 

Diferente de você, eu não irei desistir.  

 

Beijos de quem ainda te ama. 

 

Gabriel.   
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“A dor pede privacidade. Posso confessar 

todos os problemas para as almofadas, mas é 

com o travesseiro que choro.” 
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Décima Carta 
 

“Você e eu fizemos um voto 

Para o bem ou para o mal 

Eu não posso acreditar que você me decepcionou” 

Sam Smith - I'm Not The Only One 
 

Quase um ano sem resposta, Hannah. É sério que 

resolveu partir? Depois da plantinha morta, o nosso amor 

também seguiu o mesmo caminho. Constantemente, ao 

chegar do trabalho, corro para a caixa de correios em busca 

de uma esperança que não veio, que nos últimos tempos não 

apareceu. Perdemos o foco, em algum momento. Não sei 

dizer o momento, mas sei que isso ocorreu. Travamos uma 

guerra, percebeu? A paisagem perdeu o sentido. 

Acinzentamos a vida em prol de um ordinário conviver de 

ataques. Chega disso. Toda história de amor terá dor. É 

inevitável.  Mas não quero viver em dor e sem nenhum amor.  

Nesses dias de solidão, meu amigo Pietro, após ouvir 

os relatos sofridos de minha alma, me ofereceu suas palavras 

em forma de uma música. Dissera-me que fez para o seu 

amor que também partiu. Assim que ouvi, me apropriei de 

sua mensagem e aqui a escrevo... Ele me deu a letra para que 
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fosse possível compartilhar com você, me disse que superou 

e não fazia mais sentido ter essa letra: 

“De todos os assuntos que eu cantei 

O mais difícil deles foi você 

Ainda é difícil acreditar 

Que o seu abraço se perdeu no ar 

Eu não vou mais sentir 

Me dá vontade de chorar só de lembrar  

Que eu fui o principal motivo pra você sorrir 

Eu só queria te dizer 

Que eu te amei. 

A cada segundo que viveu 

Mas você foi sem avisar 

E eu nem tive chances de dizer adeus 

Adeus.” 

 

Então é isso, farei como você. Irei “me refazer, 

reorganizar, redescobrir, reinventar, ressignificar...” Antes, 

uma última pergunta: há alguma glória em deixar partir um 

grande amor? 

 

Solitariamente, 

 

Gabriel.  
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Décima Primeira Carta 

“Poderá o sol que entrar  

Dissipar névoa de rancor?” 

5 A SECO – Tempo Morto 

Sim, quase um ano se passou. E o que percebo depois 

de tanto tempo é que você ainda acha que todas as minhas 

atitudes dizem respeito a você. Entenda, Gabriel, somos duas 

pessoas. A propósito, duas pessoas que, por escolha sua, 

passaram a viver separadas há bastante tempo. Eu disse da 

última vez que queria cuidar de mim, foi o que tentei fazer. 

 Na verdade, mal posso acreditar que um ano se 

passou, já que só consegui perceber duas estações... Um 

inverno rigoroso e, mais recentemente, alguns resquícios de 

outono, nada mais. Agora que a ferida já está cicatrizando, 

vou te contar o que passei nos últimos meses.  

 Nunca tive a oportunidade de contar a você quem foi 

meu “primeiro grande amor”. Tive meus motivos para deixar 

minha história guardada no lugar que acreditei mais propício: 

no cantinho do meu coração destinado às melhores e mais 

felizes memórias. Já até te imagino bufando, convicto de que 

isso foi simplesmente por eu ser uma pessoa ciumenta e 

insegura que não queria ouvir do namorado suas antigas 

experiências amorosas, por isso me calei. Mas não foi só isso 

– pode até ter sido por isso também. Mas a verdade é que 
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você o conheceu e conviveu com ele em diversos momentos, 

o que talvez teria sido diferente se eu tivesse revelado tudo o 

que passamos juntos. Ensinamos tanto um ao outro desde 

crianças, descobrimos tantas coisas, mas passou. Acho que é 

bem natural que pessoas imaturas confundam seus 

sentimentos e certamente foi o que nos aconteceu. Por amar 

tanto a companhia do outro, por ter tanto em comum, a gente 

acaba acreditando que aquilo é amor. E quem pode dizer que 

não foi? Agora já não faz mais diferença que você saiba sobre 

isso. Primeiramente pelo fato de você e eu não estarmos mais 

envolvidos. Depois, porque... (caramba, ainda dói muito 

verbalizar isso!), porque ele partiu. Não partiu como você, 

Gabriel, que pode, caso queira, um dia escolher voltar. Partiu 

para sempre, contra sua vontade, contra a vontade de todos 

que o amavam. Felipe, meu primo, faleceu há oito meses. 

Uma maldita leucemia, que chegou sem pedir licença e não 

nos deu tempo de consertar a situação.  

Tínhamos cerca de treze ou quatorze anos quando ele 

perguntou se eu acreditava que primos que se casavam 

carregavam uma espécie de maldição. Crescemos ouvindo 

que embora estivéssemos sempre grudados um no outro, 

jamais poderíamos ser um casal, já que tínhamos laços 

sanguíneos. Certamente percebiam que nutríamos 

sentimentos que iam além do “gostar de brincar juntos” que 

trouxemos da época de crianças. Ele era meu melhor amigo, 

meu confidente, quem mais me fazia rir e aquele que me 
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protegia das maldades que todo mundo enfrenta na transição 

entre a infância e a fase adulta. Foi então que decidi que meu 

primeiro beijo, naturalmente, deveria ser com ele. E foi um 

dos momentos mais mágicos que vivi! Optamos então por um 

relacionamento secreto. Ninguém podia saber e fizemos o 

possível para que o céu fosse nossa única testemunha. Foi 

tudo tão inocente e puro. A prioridade de cada um de nós era 

fazer bem ao outro, ver o outro feliz. Como não dar certo 

dessa forma? Mas com a maturidade que a idade foi 

produzindo em nós, os julgamentos internos acabaram 

minando a esperança de aceitação. Percebemos que as 

limitações daquele relacionamento poderiam nos sufocar e 

acabamos decidindo, em comum acordo, por trancafiar nossa 

história como um tesouro precioso, já que não havia no 

mundo alguém digno de conhecê-lo. A vida se encarregou de 

proporcionar circunstâncias suficientes para nos afastar, mas 

não sofremos com isso. Quando a separação faz sentido, ela 

produz paz e não dor.     

Gabriel, pouco depois de receber sua carta onde você 

me convidava a recomeçar, recebi também uma das piores 

notícias da minha vida. O meu primo amado tinha sido 

diagnosticado com aquela doença desgraçada. Uma bomba 

que destroçou nossos corações, trouxe desestrutura, pavor e 

um desejo de que aquilo não passasse de uma piada de muito 

mau gosto. Mas o destino não se importa com nossos 

sentimentos. Pesquisei e li tudo o que encontrei sobre 
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plaquetas, glóbulos vermelhos e brancos, causas, 

tratamentos... Solução? Um transplante de medula, talvez. 

Borbulhei de esperança e expectativa quando encontrei 

informações sobre a necessidade de encontrar um doador 

compatível. Além de sermos da mesma família, sempre 

fomos tão compatíveis em tantas coisas, eu tinha fé de que 

nossos corpos não iriam decepcionar naquele momento tão 

decisivo. Mas, maldito destino, não possuíamos a 

compatibilidade mais importante das nossas vidas. A que 

poderia salvar a dele. O tempo foi nosso inimigo, tudo 

evoluiu rápido demais e ele não resistiu. Eu o perdi. E minha 

vida, que já não tinha ares de verão ou primavera há algum 

tempo, como você bem sabe, entrou em seu inverno mais 

sofrido. Meu coração congelou.    

 Eu desejei ter você por perto para desabafar. Tentei 

por algumas vezes escrever, mas era impossível. Falar seria 

mais fácil, pois as palavras ditas se dissipam com velocidade, 

mas registrar num papel ia além das minhas forças. Eu não 

queria gravar minha dor para sempre. Demorou praticamente 

todo esse ano para que eu começasse a sentir novos ventos e 

aquele empurrãozinho do tempo dizendo que minha vida 

precisa continuar. Acho que foi assim que o outono chegou. 

Foi por causa disso que apenas poucas partes desse papel 

mancharam-se com minhas lágrimas, que têm se tornado 

menos frequentes. Mas sinto dizer que ainda não consigo 

pensar em flores ou raios de sol. Talvez um dia.  Peço 
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desculpas por despejar em você tudo isso de uma só vez, mas 

percebi sua ansiedade por notícias. Aliás, fico feliz que tenha 

conseguido um bom amigo por aí. 

Um abraço! 

Hannah  
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“A pressa para que a fruta fique doce 

estraga o amor.”
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Décima Segunda Carta  

 
“O amor é um barco a vela no meio do mar 

Sei ser marinheiro, sei seguir estrelas.  

Só não sei bem certo como te deixar” 

Jammil e Uma Noites – Mil Poemas 

 

Quando recebi sua correspondência, estava saindo 

para um passeio em Kensington Gardens. Assim que vi a 

carta em minha caixa, peguei, coloquei na mala e corri para 

não perder a hora. De frente à janela do hotel existe um 

imenso jardim. Sim... Aquele jardim me trouxe vida. A 

grama tão verde e as árvores em uma dinâmica de renascer 

me lembram de que a vida é passageira. E me faz conviver 

com a ideia de que se eu quiser ver as flores, terei de passar 

por um inverno rigoroso. Ali estava voltando ao estado em 

que parti. Vi um casal sentado no banco de frente a uma 

árvore enorme. A árvore pouco fazia sua parte neste 

momento, mas permanecia linda, com seus galhos 

espalhados. O casal estava radiante naquela paisagem sem 

fim. Amavam-se como se não tivessem o segundo seguinte. 

Se amaram como quem acabou de se conhecer, mas, pela 

cumplicidade, era possível ver que estavam juntos fazia 

tempos.  
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O tronco seco abrigava vida, não tenho dúvidas. Era 

uma vida que aprendeu a viver do precário. Aprendeu a ser 

só, ainda que acompanhado. Aprendeu a ouvir as dores do 

mundo e ser abraço para o constante desejo de ser abrigado. 

Em sua base, algumas poucas flores resistiam ao frio e ao 

vento. Coisa rara de amizade que, meio à tempestade, segura 

a mão e diz a frase que será eternizada: “Não tenha medo, 

não desista. A vida é feia de ventos fortes, mas também de 

dias de sol.” Aprendi essa frase com minha Vó Rosa, que, no 

fim de seus dias, me olhou como se soubesse tudo o que eu 

pensava, todos os medos que cultivava. Apertou minha mão 

e, desde então, sempre tenho a certeza que tudo é possível de 

ser superado. E tenho superado. Como me confessou suas 

dores, gostaria de compartilhar uma com você. 

Eu também amei muito. Convivi com este sentimento 

por meses e meses. Cultivei, cuidei, protegi. Ela não sabia da 

minha existência, mas tinha a certeza que quando soubesse 

seria agradecida por tudo o que fiz antes que ela pudesse 

sentir o frescor do vento em sua face. Não fiz para ser 

reconhecido, fiz por amor. Não foi fácil, confesso. Logo eu, 

que sempre vivi de pressas, me propus esperar. Esperei 

porque sabia que valeria a pena, e não foi diferente.  

Depois de longas semanas, lá estava ela. Sozinha, 

porém acompanhada. Não havia ninguém ao seu lado, apenas 

eu em sua frente. Aquela planta era só minha, e não me 

decepcionou. Irradiou esperança para o meu coração que 
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estava convivendo com a perda de memória de meu pai. Que, 

já velho, no alto dos seus 90 anos, mal se lembrava do meu 

nome. Mas eu reconhecia que em seus olhos o amor jamais 

partiu. O nome era mera pronúncia para nós, que vivíamos 

um no coração do outro. Com a partida de minha planta, meu 

velho também se foi. Dois sentimentos diferentes, unidos em 

uma única dor. Meu pai esperara o florescer junto comigo, 

frutificou minhas esperanças futuras e quando certo de que eu 

seria capaz de viver na simplicidade, aceitou o convite de 

vegetar com a rosa e se foram. O sofrimento da partida foi 

inevitável, mas eu tenho a certeza que ele sempre viverá. O 

corpo se foi, porém meu coração sabe que a vida é breve, mas 

a beleza não.  

Hannah, é nos jardins da vida que encontro sustento 

para o meu peito que vive de saudades. Quando deixei a 

plantinha para você, foi na certeza que, cuidando dela, 

também cuidaria de você. Saberia que a brevidade do tempo 

não está condicionada à beleza dos momentos. Seu primo 

partiu, é triste. Mas já vejo que não está se dando o direito de 

viver um luto eterno. Você tem me recordado aquilo que eu 

já sei e essa troca de correspondências tem me feito manter as 

esperanças que, se voltarmos, tudo será maravilhoso. O 

calendário e a cronologia, vez ou outra, trabalham juntos. 

Mas é nítido que nossos tempos estão se encontrando. E não, 

você não é a culpada por nossa separação. Ambos estávamos 

cansados da falta de significados, não é mesmo?  

http://www.dicionarioinformal.com.br/florescer/


62 

 

Sua carta parou o meu tempo, de modo que eu olhava 

para o relógio e ele pareceria trabalhar ao contrário. Fiz 

questão de pegar minhas cartas para reler (antes do envio, fiz 

cópias e guardei). Por nossos escritos, é evidente que culpar o 

outro por agora sermos dois e não apenas um, são rancores 

tão rasos quanto as raízes das margaridas. E eu pergunto, para 

quê? 

Sinto sua falta também. Mas tenho certeza que o 

tempo, diferente de como foi com seu primo, não será nosso 

inimigo. Só ele poderá nos oferecer o equilíbrio que tanto 

necessitamos. Não tenha dúvidas. Houve um tempo em que 

nós desejamos demais, lembra? Desejamos futuros e 

esquecemo-nos da existência do agora. Certamente, antes da 

carta chegar, o pingente com um sol chegou. Use-o, sem 

medo das nuvens que são próprias da antecipação do céu 

limpo.  

Fico por aqui. Despeço-me lhe fazendo um desafio: 

pare e pense em tudo que de bom tivemos, nas palavras soltas 

que sempre deixei. E pense... Por que você procura tão longe 

aquilo que pode estar bem perto?  

 

Carinhosamente, 

 

Gabriel.  
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Décima Terceira Carta 

“Eu lutei contra tudo 
Eu fugi porque era seguro 

Descobri que é possível viver só 
Mas num mundo sem verdade” 

Sandy - Pés Cansados 

 

Agradeço pelo presente, imagino que sua intenção 

tenha sido realmente boa. E sinto muito pelo que passou com 

seu pai, por todas as suas dores. Mas se formos pensar bem, a 

vida não é fácil pra ninguém, não é mesmo? 

Na verdade, algumas pessoas parecem lidar melhor 

com as perdas. Eu, definitivamente, não sou uma dessas. 

Espero já ter atingido minha cota da vida inteira, pois não sei 

de onde tiraria forças para mais uma. Falo isso especialmente 

por causa da minha tia Valéria. Ela quem perdeu um filho, 

seu único filho, aliás, e ainda consegue ter palavras de ânimo 

e encorajamento para mim. Não devia ser o contrário? Me 

sinto um tanto tola por ter pessoas o tempo todo querendo me 

fazer ficar bem, como se seus esforços não soassem 

completamente forçados, mas tenho relevado. Da última vez 

que minha tia esteve aqui, ela se superou e de fato me 

surpreendeu. Ela disse que enfim está se desfazendo das 

coisas do Felipe e me trouxe em uma caixa o que ela 
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considerou que eu gostaria de guardar de recordação: alguns 

filmes que Felipe e eu assistimos repetidas vezes e sua 

coleção de gibis. Confesso que meu estômago doeu ao retirar 

cada item da caixa e o ar me faltou em alguns momentos, mas 

acabei me afeiçoando logo à ideia de ser a nova dona de tudo. 

Mas aquilo era só o início. Em seguida, ela simplesmente 

despejou sobre mim que o outro pertence do meu primo que 

ela gostaria muito que fosse meu era nada mais nada menos 

do que o carro do Felipe. Não sei dizer quanto tempo fiquei 

paralisada tentando assimilar a notícia. Se tivesse agido 

impulsivamente, teria gritado com todas as forças que ela 

estava me ofendendo ao acreditar que um bem material era o 

suficiente para ocupar o vazio que meu primo deixou em meu 

peito. Mas, como que por um milagre, consegui aquietar o 

jorro de palavras que insistia em sair e me contive. Fui o mais 

fria e racional que pude e acabei entendendo o lado da minha 

tia. Ela já tem seu próprio carro, assim como meu tio, 

diferente de mim, que precisaria fazer um financiamento 

pelos próximos dez anos caso desejasse adquirir um. Apesar 

disso, eu sabia que não podia aceitar esse “presente”. Foi 

então que tia Valéria me fez uma proposta que pareceu a 

melhor ideia dos últimos tempos: 

“Já que não acredita que ficar com o carro te fará bem, o que 

acha de vendê-lo e, com o dinheiro, fazer uma viagem? Sei 

que tem férias vencidas no serviço, que não quis tirar... Sua 

mãe me disse que ela própria te incentivou a isso, pois nos 
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últimos meses você não saiu de casa para mais nada que não 

fosse trabalhar e ela acha que se não fosse por isso você já 

teria entrado em uma depressão profunda. Ok, trabalhar faz 

bem e pode ter sido seu refúgio e distração, mas que tal se 

permitir novos ares? Se eu fosse você, colocaria uma mochila 

nas costas e descansaria de tudo e de todos em um lugar que 

sempre quis conhecer.” 

Consegue imaginar qual o primeiro lugar me veio à 

mente, Gabriel? Obviamente não decidi imediatamente o que 

eu queria, mas passei alguns dias sem conseguir pensar em 

qualquer outra coisa que não fosse a possibilidade de estar 

em cada um dos lugares que tem citado em suas cartas e, 

principalmente, a chance de conversarmos frente a frente 

acerca de tudo que já falamos, apenas por alto e à distância, 

no último ano inteiro. 

Bem, eu estou disposta. Sei que essa viagem não será 

como uma mágica que apagará tudo que tenho sentido, mas 

pode ser um bálsamo para meu coração ferido e uma nova 

injeção de coragem e fé.  

Não pense que já comprei passagens e agendei tudo, 

ainda me falta uma boa dose de segurança para tomar 

decisões assim, mas gostaria muito de saber sua opinião 

sobre isso: eu e você, um mês inteiro, em Londres. O que 

acha? 
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Começando a conseguir ver alguns raios de sol 

surgindo no horizonte, 

Hannah 
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Décima Quarta Carta  

“Falando sério 

Eu não queria ter você por um programa 

Apenas ser mais um em sua cama  

Por uma noite apenas, nada mais.” 

Cláudia Leitte - Falando sério 
 

A questão é que todos nós temos que lidar com os dias 

ruins. Temos que ser fortes e nem sempre isso dá certo. 

Algumas coisas são mais fáceis de sentir do que explicar. 

Dolorosas lembranças. Durante muito tempo, eu mal 

conseguia respirar sem minha avó. O tempo ainda não havia 

cicatrizado a ferida de sua partida.     

Frantchesca tem sido minha companheira desde que 

aqui cheguei. Eu não falei antes porque jamais imaginava que 

gostaria de vir para Londres. Nesses dias frios e sem vida, ela 

tem sido minha fiel escudeira. Ela não interfere em nada. 

Jamais mexeu em nossas cartas. Sempre conversa comigo 

pelo olhar, sem precisar de palavras diz “O mundo vai muito 

além desse quarto. Você é um bom rapaz. Seu coração é tão 

grande que daria cor a todas as paredes brancas do mundo.” 

Nunca me senti tão certo de alguma frase.    

   Ela me transmitia total sinceridade em 
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seus olhos castanhos. Me senti confortável. Senti o seu 

coração batendo no mesmo compasso do meu. Palavras não 

eram mais necessárias. Depois da leitura, saímos do quarto e 

sentamos no banco do pátio aqui do prédio. Olhamos o céu 

ainda meio cinza, mas já ficando azul, e percebemos que 

nosso silêncio era o som da compreensão.  

O mistério da partida nunca foi revelado. A única 

certeza é que iremos. Sofrer é o que faz a vida valer. Não, 

Hannah. Não estou dizendo que vamos sofrer sempre, mas a 

vida passa a ser mais significativa diante do sofrimento. 

Muitas vezes, as dores dos outros não são as nossas, mas vez 

ou outra a vida nos faz sentir as dores dos outros. Entrar no 

profundo das palavras e oferecer forças a quem ainda não 

sabe conviver com perdas. E é isso que sua tia e todas as 

pessoas ao seu redor estão fazendo por você. Quando sua tia 

lhe entregou essa caixa, estava desejosa que seu filho jamais 

fosse esquecido pela amiga. Não tenha dúvidas que se 

desfazer disso tenha sido o jeito dela seguir. Seguir certa que 

ele viverá. Encontrando felicidade no luto, na ausência, na 

perda. Minha querida, é difícil responder a essa pergunta. No 

mesmo momento em que quero você aqui ao meu lado, eu 

tenho medo de que você ainda não tenha entendido os meus 

sentimentos. O carro não foi diferente. Que seja desfeito o 

objetivo, mas que o motivo seja valioso. E sei que por isso 

pensou em vir passar um tempo comigo. Eu realmente acho a 

ideia muito bacana, mas não acho que seja a hora de tal passo 
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ser dado. Não quero ser apenas um objeto para matar o seu 

desejo e depois você partir igual fez diversas vezes. Que me 

abraça hoje e amanhã me deixa no frio. Que me joga as 

coisas na cara quando está brava e depois vem de beijinhos. 

Se for para ser assim, prefiro realmente que não venha. 

Prefiro que tire a ideia da mente. Estou cansado de ser apenas 

seu porto seguro quando você necessita. Com a perda do seu 

primo, resolveu ficar boazinha e me amar de verdade? O 

problema é que só vemos o valor do outro quando ele está 

longe, quando não é mais a mão que precisamos. Quando nos 

enxergamos sozinhos, quando reconhecemos que fomos 

babacas o bastante para não aproveitar o momento ao lado. 

Para aproveitar e retribuir o que o outro nos faz.  

 Quantas vezes, Hannah, você me pediu para ir atrás 

de mim e eu abaixei a guarda e disse “sim”? Fiz tudo de 

novo, de novo e novo. Fiz ainda mais. Não, não estou te 

cobrando nada, mas eu não quero ser o seu “garoto de 

aluguel”. Eu não quero ser o cara que você vai procurar 

durante a dor, mas que na hora da alegria não é capaz de me 

convidar a conviver com você. Por que em vez de vir, você 

não me convida a voltar? Este mês foi aniversário da sua avó 

Laura. Em nenhum momento você pensou que eu gostaria de 

retornar ao local que me guarda significados?    

 Eu não sou mais o Gabriel que antes gritava por você 

desejoso de ser perdoado de um erro que nem meu era. Que 

quando expulso ia para a minha casa e logo depois que você 
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enviava uma mensagem dizendo “volta”, eu batia à porta e 

você pulava em meu colo, me abraçava e, aos beijos, dizia 

que não faria aquilo mais. Fazia, não só a mesma coisa, mas 

pior ainda.  

Minha mente barulhenta ainda conserva ideias erradas 

sobre caminhos a serem seguidos. Eu ainda tenho esperança 

de que encontrarei a Hannah maravilhosa que sempre 

conviveu comigo. Não vivemos tudo aquilo em vão. Nossa 

história é digna de cinema, de livros.  

Lembra daquela viagem que fizemos juntos? Logo 

depois daquela horrível briga por um simples bilhete deixado 

pela garçonete em nossa mesa. Chegamos em casa, 

arrumamos as malas e fomos em direção a Ouro Preto. A 

cidade que abriga o maior amor da história. Por que te levei 

logo para lá? Nunca se perguntou isso, minha querida? O 

amor de Tomaz Gonzaga e Maria Dorotéia foi tudo o que ela 

precisou para esperar por ele. O amor sobreviveu ao tempo, 

às distâncias geográficas e às faltas de contato. A brevidade 

do tempo que tudo destrói. Assim como Gonzaga, eu também 

busco a compreensão do simples, no contato com o outro. 

 Na carta que repousa em tua morada e abriga suas 

mãos, estão os motivos para olhar do lado. Às vezes, o longe 

é mais perto do que se imagina. Londres pode ser ali, se 

olhado da maneira correta.  
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Desejoso de plantar e colorir os brancos que se criam, 

Gabriel.  
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“Os raios de sol que antes apareciam 

agora estão tampados pelas nuvens da 

indiferença.” 
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Décima Quinta Carta  

“Você marcou a minha vida. 

Viveu, morreu na minha história.” 

Tim Maia -  Gostava Tanto de você. 

 

Ah, Gabriel, como assim? Você diz o tempo todo que 

está sentindo a minha falta, que me quer ao seu lado e agora 

que temos uma grande oportunidade você se nega. Você 

corre de olhar nos meus olhos e então resolvermos este 

impasse. Sabe de uma coisa? Acho melhor realmente cada 

um seguir o seu caminho. Não estamos mais dentro dos 

mesmos motivos que nos levaram a ficar juntos. Nos seus 

escritos tudo está caminhando e você sente saudades, mas o 

seu coração demonstra outra coisa. Você ainda não sabe o 

que realmente quer, não conseguiu se encontrar.  

Eu mudei e amadureci, assim como você. Ou 

melhor... Será que você amadureceu? Que evoluiu de 

verdade? E quem é essa Frantchesca? Então é assim que você 

diz que me quer? Mais um motivo para que caminhe e te 

esqueça. Mais um motivo para que nossos caminhos não se 

cruzem mais. Acho que criei muita expectativa com esses 

nossos encontros nas entrelinhas. Eu jamais esperava 

mentiras nem traição. Mas é isso o que estou enxergando 
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neste momento. Sim, sou ciumenta, sou grossa, sou até 

antipática... Mas não sou falsa. Eu te amo sim, e muito. Você 

sabe disso, Gabriel. Sei que foi isso o que te fez se afastar de 

mim. Em um dia eu era tudo o que você desejava, no outro 

era tudo o que odiava. 

O que eu mais desejei e imaginei nesses últimos 

tempos foi eu e você, juntinhos e abraçados. Curtindo cada 

pontinho de Londres. Fazendo nosso amor renascer e tomar 

uma nova forma. E, quando decido por isso, você vem e me 

joga um balde de água gelada. Mais uma vez, estou no chão.  

Quando você partiu, eu fiquei desamparada, 

literalmente sem chão. Me lembro que naquele dia chovia 

bastante e, quando entrei no meu quarto, li a carta e minhas 

lágrimas desceram junto com a água da chuva. Fiquei 

pensando em inúmeros motivos para a sua partida, além do 

que estava escrito ali. E então resolvi responder, ainda muito 

nervosa com todo aquele fato. Fomos acumulando 

correspondências e você mostrando que me amava, 

solicitando-me mudanças que eu não via tanta necessidade 

em alterar. Jogando inúmeras coisas na minha cara como se 

apenas eu fosse a culpada de ser como sou. A maior prova de 

amor que eu posso ter te dado foi ter confiado em você. 

Nossa intimidade, nossas conversas, nossas vontades e 

desejos, tudo isso me fez te desejar ainda mais. Te querer 
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ainda mais próximo e te amar como se o amanhã não 

existisse. 

Mas o amanhã existiu, e com ele você se foi. Não vi o 

outro dia como via antes, não enxerguei a vida como ela 

deveria ser vista, aquela música não me fazia mais sentido, 

assim como os sorrisos eram forçados para que as pessoas 

não ficassem me perguntando como eu estava me sentindo, 

mas a verdade é que ser abandonada e renegada faz a gente se 

sentir um lixo.  

A verdade é que todo mundo que ama, mas ama de 

verdade mesmo, acaba cometendo algumas gafes. A gente 

acaba virando um pouco de mendigo, vive pedindo carinho, 

colo, abraço, atenção, conversa. A gente tem medo de que em 

uma saída a criatura amada vá encontrar com outra pessoa e 

nos deixar. Gabriel, se você quer tentar novamente, pare de 

ficar me negando o que você sabe que já é meu. O seu 

coração não pode e jamais terá outra dona. Você é meu, meu 

amor.  

Sobre Ouro Preto, eu me lembro sim. Andamos de 

mãos dadas pelas ladeiras e a lua foi nos acompanhando. Era 

nós três, ela como escudeira e nós como amantes. Eu te amei 

muito naquele dia e, mesmo estando distante de mim, eu 

ainda te amo. Sei que está longe para que eu fosse capaz de 

perceber meus erros, e isso funcionou, te darei mais espaço 
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sim. Você pode sair com os seus amigos, pode abraçar suas 

amigas, mas eu quero que você me deixe ver suas conversas 

no Facebook e no Whatsapp. Que você não as receba quando 

eu não estiver em casa e que não as deixe ficar penduradas 

em seu pescoço. Não quero também que você fique até tarde 

trabalhando, faça tudo o que você tiver que fazer durante o 

dia e a noite venha para casa, para a sua mulher. Venha curtir 

a nossa cama, venha se aventurar comigo.  

A verdade é que eu sei que, no fundo, no fundo... 

Você me quer. Mas acredito que agora seja o momento que 

damos um adeus definitivo e cada um segue a sua vida. 

Agora que você está com essa puta da Frantchesca, espero 

que sejam felizes. Espero que você não faça com ela o que 

fez comigo. 

Os raios de sol que antes apareciam agora estão 

tampados pelas nuvens da indiferença. 

Voltamos a ser singular. 

Tristemente, mas ainda com esperanças, 

Hannah 
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Décima Sexta Carta  

"Querida, o seu sorriso 

estará para sempre na  

minha mente e na minha memória." 

Ed Sheeran - Thinking Out Loud 
 

Eis, querida. Confesso que dei muitas risadas com a 

sua carta. De verdade mesmo. Você ainda continua a mesma 

louca. Suas palavras me trouxeram um ar de vida, já que as 

coisas por aqui não têm me possibilitado tantas risadas e 

alegrias como deveriam e como imaginei. Os dias têm sido 

bastante frios. Essa semana fui dar um passeio pela noite 

londrina, comprei uma garrafa de vinho e fui até a ponte 

Waterloo Bridge. Você não faz ideia da maravilhosa vista 

que é. E, mais uma vez, fiquei imaginando nós dois aqui, 

dançando ao som do vento e nos amando como na primeira 

vez que ficamos a sós. Falando nisso, essa é uma das minhas 

melhores lembranças ao seu lado. Eu e você, apenas... Um 

tango, uma valsa, um sei lá. Mas foi maravilhoso. Suas 

pernas entrelaçadas em meu corpo. Você, ainda um tanto 

bêbada, e eu te controlando para que não gritasse e acordasse 

os vizinhos. Nos jogamos naquela noite, lembra? Nos 

deixamos ser seduzidos pelo outro. Não tínhamos problemas 

e não imaginávamos um amanhã, apenas nos demos as mãos 
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e aproveitamos o momento. Sabendo que o outro dia seria 

nosso. Você estava linda naquele vestido amarelo, toda 

descabelada, o batom já tinha ficado na taça de vinho. Ai, 

meu amor, como eu queria repetir isso tudo. Como eu queria 

que você fosse capaz de se inovar, de esquecer tudo e 

começar do zero. Parar com isso que está acabando conosco.  

Releio sua carta e acabo comprando outra garrafa de 

vinho. De onde estou, tenho uma linda visão da Catedral de 

Saint Paul. Você não tem noção do quão linda ela é de dia e, 

agora, completamente iluminada, fica ainda mais imponente. 

Eu e você ali na frente, eu me ajoelhando e pedindo sua mão, 

com a plantinha ao nosso lado. Falando em plantinha, como 

ela vai? Desde que me disse que não havia cuidado dela e 

deixou subtendido que ela havia partido, meu peito se encheu 

de um imenso vazio. Minha vontade era gritar de todo aquele 

silêncio. De voltar para casa e chorar sobre seus pedaços. Eu 

ainda estou em uma dinâmica de jardins, Hannah. Eu ainda 

sei que o tempo é o melhor remédio, seja para alegrias ou 

dores. É ele quem sabe sobre a vida, é ele quem passa e não 

envelhece, é ele que sempre esteve presente em tudo, é ele 

que depois de nós continuará regendo as dinâmicas dos 

preparos, das colheitas e daquilo que não faz sentido.  

Estamos mais distantes de coração do que 

geograficamente falando. Nossos corações estão sem saber o 

que fazer, e o meu já não sabe o que realmente quer. Faz 
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muito tempo desde que parti e você ainda é a mesma. Ainda 

no Brasil, li um livro muito bom que se chama “Quilômetros 

de saudade”, ele conta a história de Daniela, que faz uma 

viagem até Natal e por lá faz amizade com o Fernando. Os 

dois amargam dores do coração, os dois estão despedaçados. 

Ela por ter sido traída, ele por ter perdido um namoro no qual 

acreditava muito. Os dois corações quebrados se dão uma 

chance, mesmo que muito distantes. Sabe por que eles se 

deram tão bem? Porque a distância não foi nada para dois 

corações que estavam ligados no mesmo objetivo. Ele e ela se 

desejavam e fizeram de tudo, até mudar muitas manias, para 

que tudo desse certo. Ele é mais determinado que ela, tenho 

que admitir. Ele sabia o que queria e foi atrás, assim como eu. 

Acredito que tudo possa ser resolvido sem gritos e 

sem brigas, basta saber como solicitar as coisas. Por muito 

tempo suas palavras foram inférteis, tirando minha alegria já 

no bom dia. Você nunca percebeu, mas só de falar “Bom 

dia”, eu era invadido por palavras que não me agregavam o 

que se propunha em seu início. Frantchesca pertence ao 

mundo dos olhares. Não abre mão da sensibilidade de me 

encher de esperanças presentes, já que para o futuro não 

enxergo muito para nós dois juntos. Desculpa por ser tão 

direto e sincero. Sem amor pelos outros, pelo mundo, por 

você mesma, as suas palavras se tornam redundantes.  
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Quando conheceu meus familiares, você foi muito 

simpática. Viu como eu não aponto só coisas ruins sobre 

você? Lembro que, educadamente, fez questão de 

cumprimentar a todos. Um a um, com um lindo sorriso e um 

abraço. Mas aquele seu abraço não era muito simpático, 

parecia que as costas do outro eram uma porta onde você 

tirava o azar. Com todos você deu toquinhos. Abraço tem que 

ser verdadeiro, caso contrário, não o faça. Mas vovó adorou 

você e vi que com ela você foi atenciosa de verdade. Até o 

momento em que viu que a Rafa veio conversar comigo e me 

deu um abraço. Ficamos conversando como sempre e você 

começou a me olhar com raiva, até que ela encostou nos 

meus ombros, porque estava um pouco bêbada, e você, 

educadamente, pediu licença para a minha avó e puxou os 

cabelos da minha amiga. Ninguém entendeu nada. Vocês 

duas ali, se esfregando no chão e todos tentando separar. 

Você foi para o banheiro chorar e a Rafa foi levada para casa 

pelo Pedro. Lembra da conversa que tivemos aquele dia? 

- Por que isso, Hannah? 

- Ela estava dando em cima de você, será que você 

não percebe? 

- Ela não está dando em cima de mim. 

- Sim, ela está. E se acontecer novamente, eu irei 

brigar, você é e sempre será apenas meu. 

Naquele dia eu deveria ter cortado esse seu papo e 

suas loucuras. Tanto que agora, separados, você viu que a 
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Rafa não é um monstro, que ela nunca me queria e que ela 

sofreu por nossa separação. Mesmo depois de tudo, ela ainda 

foi atrás de você em busca de tentar ajudar. Não entendo 

como você ainda não conseguiu mudar. Logo você, que vive 

de pensar, vive de dialogar e não conseguiu enxergar 

absolutamente nada. Mas a verdade é que sempre é mais fácil 

para o outro, não é mesmo? Quando o que eu falo e quero é 

para que o outro faça é mais fácil, mas quando é para mim, eu 

não consigo colocar em prática.  

Estou apontando isso para que você possa refletir e 

saber o que realmente quer. Se partir é o que você deseja, 

transformemos em realidade a partir de hoje. Não precisa 

responder a essa carta. Sinta-se livre para ir. É refletindo que 

teremos noção do que somos, se você não é capaz disso, 

nunca será capaz de mudar. Desistir sempre é o caminho mais 

atraente, porque é mais fácil e não precisa de muitos 

pensamentos. Basta dizer “já deu”.  

Eu realmente te quero e te amo, só acho que ainda não 

é a hora de nos encontrarmos. Não estamos preparados. A sua 

insegurança ainda me assusta, não sei do que você é capaz. 

Você precisa me enxergar, e apenas isso. Pare de querer viver 

na ágora, pare de querer viver de dialética o tempo todo. Isso 

foi o que nos prejudicou. Deixe que as respostas vão chegar 

de bandeja até você. Comecei essa carta rindo, mas esse riso 

dói. Sobre a “puta da Frantchesca”, não a chame assim. Ela é 
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apenas uma bulldog já cansada de respostas e por isso nos 

damos bem. Vive o tempo que lhe fora prometido, sem se 

importar com absolutamente nada. A verdade é que se pode 

ser feliz separado, e isso acontecerá quando formos capazes 

de sorrir sem o outro.  

Sem esperança de resposta, mas feliz por chegar até 

este ponto,  

Gabriel
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Décima Sétima Carta  

 “Em um canto qualquer acomodei,  

minhas danças, os meus traços de chuva.” 

Maria Gadú – Quando fui chuva 

 

 

Você está confundindo a minha cabeça igual a Rosa 

do Pequeno Príncipe fez com ele. Você está igual ao príncipe, 

não se deixando ser cativado. Indo de lugar em lugar e não 

cria vínculos, não sabe onde quer chegar e o que realmente 

está procurando. É hora de eu escrever aquilo o que quero 

para mim e sair desse jogo de cartas. Se você não se decide 

por nós, eu decidirei por mim. Chega, Gabriel. Chega! 

Quando namoramos, eu falei “eu te amo”, afinal... Eu 

achava que você seria meu namorado para sempre. Acho que 

você foi aquela coisa de amor platônico. Sabe? Que você se 

entrega, vive intensamente, chora por tudo, ama por nada. 

Quer ficar grudado o tempo todo, troca a agenda para viver a 

agenda do outro. Foi perigoso, eu sei! Mas foi tudo muito 

bom. Não posso reclamar dos momentos que passamos 

juntos, a única coisa que eu reclamo é de não ter recebido o 

valor que eu merecia, e o que mereço. Você acha que vai 

chegar aonde com esse joguinho?  
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Enquanto você esperou para dizer “eu te amo”, eu não 

economizei. Mas não te culpo. Você disse que precisava de 

tempo. Então, depois de criar um momento, uma esperança, 

uma situação para a frase ser dita, você disse. E depois 

daquele preparo todo, você resolveu partir.  

Sabe por que muita coisa não deu certo e você me 

culpa por isso? Porque você esperou por dias e prazos. Não, 

não estou dizendo que tinha que ser dito igual ao "bom dia". 

Mas eu esperava ouvir a frase em situações inusitadas. 

Esperava acordar descabelada e com bafo e, mesmo assim, 

ouvir que você me amava. Tem coisa mais gostosa? Claro 

que tem, falar no meio do sexo. Sim, você disse diversas 

vezes enquanto nossos corpos e mentes estavam 

concentrados, você soltava a frase que me desconcertava. E 

então eu me doava ainda mais para fazer daquele momento O 

MOMENTO.  

Quando você chegou em minha vida, ainda 

fragilizado pelo fim traumático que teve com a Ana Beatriz, 

eu tive calma e permaneci ali. Quando, no meio das noites, 

você chorava, eu te abraçava e te confortava para você saber 

que tinha uma amiga sempre que precisasse desabafar, ainda 

que sem palavras.  

Quando a vida fechou as portas do seu coração para 

outro amor, eu fui tão forte e firme que destruí essa armadura 
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que você construiu. E por que eu insisti tanto? Porque sabia 

que você era, e ainda é, um ótimo homem. Sei que tem 

medos, e não são sem motivos. Sei que agi com modos que 

não deveria, gritei o que me veio à mente e até te joguei 

coisas. Não se desculpa, eu sei. Mas também sei que 

podemos recomeçar e esquecer. Pensa bem, Gabriel. Vale a 

pena deixar um mundo para buscar outros? Vale a pena viver 

sem vínculos, sem lugar? Vale a pena viver da caridade e da 

boa vontade de outrem, engolir sapos? Se vale... Que seja 

feliz onde estiver. Caso tenha o desejo de retorno, me fale 

que te encontro onde for. O dinheiro para a viagem ainda está 

guardado, esperando que você diga sim para mim. 

A verdade é que eu me entreguei demais, esperei 

muito de quem nada poderia me oferecer. Afinal, o que é 

alguém cheio de medos diante de outro alguém certo de suas 

forças? Sim. É assim que eu te vi. Um homem cheio de 

medos, que mal conseguia encarar o espelho e ficava deitado 

na cama olhando para o teto branco em busca de outras cores. 

Eu fui muitas tintas, enquanto você era apenas alguém que 

sonhava colorir, mas nunca fez. As realidades nos 

proporcionaram momentos de "eu te adoro", também de "eu 

tô apaixonado", mas era na hora do "eu te amo" que o bicho 

pegava. Naquelas horas, você não precisava me beijar para 

ficar feliz, bastava olhar, fazer um carinho e tudo ficava 

magnífico.    
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Mas, como tudo na vida tem fim, as possibilidades de 

frases eram esgotadas, a perna bambeava e a gente mal 

conseguia explicar. Foi uma confusão criada que só a gente 

mesmo entendia, ou muitas vezes também não entendíamos – 

mas, no fim, tudo se resolvia. É claro que um amor a gente 

não descobre em poucas semanas. Descobre é na 

convivência. Tudo depende de como a relação está sendo 

levada. Qual a cumplicidade? Quanto tempo juntos? Pode 

demorar meses, mas também pode ser dito em dias ou 

semanas. Eu disse em semanas... Não tinha nada a ver com o 

tempo juntos e sim com o que você provocava em mim. 

Sobre a Frantchesca, que bom que ela é uma cadela. 

Os animais costumam nos deixar mais felizes quando a 

tristeza bate em nossa porta. Descobrir-se sozinho é ruim, não 

é? Pois foi assim que fiquei por tempos. Mas hoje eu sei que 

o passado não volta. Demorei a aprender, mas todos uma 

hora aprendem. Tudo depende de tempo.  

Já não tão órfã e certa do que deseja,  

Hannah
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Décima Oitava Carta  

“Te peço um pouco de compreensão! 
Me dê alguns minutos do teu dia... 
As paredes não me deram atenção, 

Ficaram repetindo o que eu queria esquecer. 
Tudo que eu tenho a dividir com você...” 

Sérgio Dall'orto - Compreensão  

 

Sua carta chegou rasgando o véu de luz que se 

formava. Confesso que fiquei em lágrimas ao ler seus 

escritos. Cada letra, cada palavra, cada frase me cortava por 

dentro. Li em voz alta para ter a certeza que aquilo realmente 

foi dito. As paredes ecoaram o que era dito. Sozinho na sala, 

eu ouvia ao silêncio da cidade. E minha vontade era chegar 

na janela do prédio e gritar de todo esse silêncio que me 

invade. Realmente não consigo te entender. E logo você, 

Hannah, que chegou em minha vida tão cheia de medos e 

angústias.  

Me lembro daquela vez em que o seu ex namorado 

tentou te forçar a ter uma última noite com ele. Que monstro, 

eu sei. No momento eu só sabia te abraçar para te acalmar. E 

agora você vem dizer que eu sou sem sentimentos? Você tem 

a coragem de dizer que só falei “eu te amo” depois de muito 

tempo e joga esse fardo de culpa sobre minhas costas? Não, 
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Hannah, esse fardo não me pertence. Ele é puramente seu. Eu 

queria ter certeza, para não te iludir e não me enganar.  

“Mas se a vida te der alguém melhor que eu (duvido). 

E se o amor vencer todos os preconceitos. Que você seja 

feliz. Eternamente Feliz...” Thiaguinho, que sempre fez parte 

das músicas em meu celular, agora faz todo sentido em minha 

vida. E que triste você dizer tudo o que disse, Hannah. De 

verdade. Não esperava isso de você. Mas aprendi que a vida é 

feita de partidas e de encontros. É das dores que nascemos. 

Veja comigo. A sua chegada foi entre gritos de dores, e 

partiremos deixando dores para trás.  

Me lembro que lá no início você me disse de seus 

medos e, mais uma vez, eu segurei a sua mão e falei que não 

precisava sentir. Que eu cuidaria de você, e cuidei. Diferente 

do seu ex, que tanto te fez mal, eu só te fiz o bem. E tenho 

consciência disso. Ou também estou enganado? Você ainda 

me disse que queria voltar para o Breno, e eu te deixei livre 

para escolher. Te lembrei de tudo o que passou ao lado dele. 

E você me escolheu. Me escolheu para agora jogar na minha 

cara que eu sou o errado.  

Chega o momento em que a gente cansa de ser forte, 

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

gente realmente não sente, até ouvir falar, até ver uma foto, 

até o perfume de alguém te lembrar outro alguém, até a 
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mensagem, que tanto esperou, chegar no celular. E você acha 

que eu não via as mensagens que ele te enviava? Eu apenas 

não comentava. Porque você que tinha que dar fim ao 

incômodo. Quando você, enfim, colocou um ponto final em 

tudo, sei que desejou esquecer aquele babaca. Por mais amor 

que existisse por mim ou por mais que ele tenha te feito mal, 

você custou a esquecer. Porque de tanto querer esquecer, 

você lembrava. E então eu te lembrava que deveria esquecer.  

Não se preocupe, aqui no canto do coração vão ficar 

as lembranças mais gostosas e no meio, bem ao centro... As 

saudades de ter, nem que seja mais uma vez, aquele seu 

sorriso sem graça perto da minha boca. Aquele abraço que 

me confortava e passava segurança. Mas hoje você resolveu 

partir, partir de vez. Como alguém que foi comprar algo e não 

voltou porque no caminho encontrou outro amor. Como 

alguém que vai para um compromisso e morre no caminho. 

Como a Ana Clara, aquela menina que foi da minha sala na 

quinta séria, que passava as férias em Guarujá e sempre 

encontrava a amiga debaixo da mesma árvore. Até que 

naquele verão a amiga não foi. E a tristeza invadiu o coração 

da Ana Clara, que pensou ter sido trocada por alguém mais 

legal. Voltou para casa sem saber que a amiga havia falecido 

em um grave acidente enquanto viajava para, em mais um 

verão, curtir com a amiga.  
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Termino essa carta sentado na beira da cama 

esperando uma resposta. Dizer que não desistiu, que insiste 

em mim porque sou o que você ama.  

Espero o até. Nem que seja o até logo.  

Gabriel
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Décima Nona Carta 

“Quero é te ver dando voltas no mundo  

indo atrás de você, sabe o que? 
E rezando "prum" dia você se encontrar 

E perceber 
Que o que falta em você sou eu.” 

5 a Seco – Pra você dar o nome 

 

A única coisa que posso recomendar é que você siga. 

Porque é isso que estou fazendo. Esse jogo de bem me quer, 

mal me quer não dá mais. Desculpe se estou te 

decepcionando. Desculpe se esperava demais de mim e não 

foi capaz de me enxergar de verdade. Desculpe se te fiz 

sofrer sendo quem fui, não foi minha intenção. Acredite. 

Agora desculpas não bastam, cartas não apagam o passado e 

o tempo, que você tanto disse que era para nos aproximar e 

nos fazer enxergar, fez com que nos afastássemos ainda mais.  

 Este tempo me fez ver que não posso viver longe de 

você, mas se é preciso que seja assim, não se preocupe. Não 

morrerei de amor. Vai doer uns dias, vai machucar por algum 

tempo, mas vou te esquecer. Vou te esquecer igual 

esquecemos o bolsinho da calça jeans. Vou te abrigar em meu 

coração, porque não te quero mal. Mas não vou te abrigar em 

minha vida, porque você, agora, me faz mal.  
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Por tempos, busquei alguém que iria acalmar o meu 

coração. Que iria me tirar dos problemas quando a porta do 

quarto for fechada, quando o abraço for dado. Idealizamos 

em alguém o nosso porto, onde amarraremos nosso barco em 

dias de tempestades. Colocamos em alguém as 

responsabilidades de nossas alegrias. Não há problema em 

fazer isso, o problema é se doar demais e esquecer-se de 

você. E, por vezes, fiz isso. A verdade é que damos ao outro 

aquilo que possuímos, certo? Então se faltar amor-próprio, 

também não teremos amor para oferecer.  Acredito que nosso 

caso foi apego e não amor.  

Te imaginei perfeito. Criei situações, diálogos e no 

fim acabei frustrada. Esqueci que você não tinha obrigação 

de me satisfazer em nada. Esqueci que você era complemento 

para a minha felicidade. Semana passada eu fui feliz sozinha, 

acredita? A verdade é que não preciso de você para ser feliz, 

não mesmo. Eu estava sentada na praia, o céu azul como as 

águas do oceano. Nenhuma nuvem sequer para estragar aquele 

maravilhoso reflexo. O vento era suave e trazia o doce aroma 

de pão doce vindo da padaria da esquina. Andei pela cidade 

vendo todos se divertindo, felizes, com sorrisos maiores que 

seus rostos. Crianças em roda, brincando e cantando. Casais se 

abraçando no meio de toda aquela gente. Idosos de mãos 

dadas. 
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Com os pés cansados, enfim me sentei em uma pedra 

no alto da cidade, de onde era possível ver o mar, as casas e 

os navios ancorados. Pude ver tudo de cima. Contemplei a 

imensidão da beleza. Fechei os olhos, abri os braços e senti a 

brisa. Melhor sensação não existia. Melhor lugar para pensar 

sobre a vida, não havia. Num estalo, algo em minha mente 

surgiu. Se todos tinham um par, uma razão para viver, qual 

seria a minha? Por tempos, a minha razão foi você. Mas 

agora, não mais. Agora é a hora de seguir. Você para onde 

quiser, e eu para onde o mundo me chamar.  

Abri os olhos, cruzei os braços, olhei para o mar. Lá 

bem longe, onde o mar se quebra e vira céu. Lá longe, onde a 

imensidão se torna eterna. As luzes da cidade eram lindas. A 

ligeira neblina deu lugar à lua que gigante estava. Eu queria 

tocá-la, parecia possível. Com você, muita coisa parecia 

possível. Você tem muita filosofia para pouca prática. Muita 

vontade para pouco desejo. Muitas palavras para pouca ação.  

O que posso te recomendar é que cuide de si antes de 

querer cuidar de um jardim. Eu entendi todo esse processo, 

entendi todo esse tempo. Hoje é ano novo, e é hora de se ter 

uma vida nova. Obrigada por tudo, por tudo mesmo. É hora 

de ir. O cansaço me possui. Alguns procuram um caminho 

para um local onde possam encontrar a paz e o descanso. Nós 

não. Saltaremos para o infinito. 
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 Depois que você me deixou, o balanço nunca mais 

teve ninguém, o vento não soprou. Por dias me mantive 

assim, imóvel. Meus olhos ficaram tristes e a cor da vida se 

perdeu. Tudo era como um filme que repetia, repetia e 

repetia. Era a nossa história, a nossa vida, os nossos sonhos e 

desejos, tudo ficando embaçado, borrado, inelegível. 

Namoramos e terminamos. Vivemos alguns "semestres 

incríveis". Vivemos o amor de um tempo, de uma 

imaginação, de uma realização. Mas a realização nem foi 

assim tão legal, para te falar a verdade. Te amei no início e 

depois era apenas apego.   

    O problema é justamente esse, A-P-E-G-O. Não é que eu 

não queria mais ficar com você, mas era mais confortante 

permanecer ali do que sair para procurar alguém, voltar 

naquele jogo de conquistas e tudo mais. Então, era isso o que 

eu tinha para te dizer. Na verdade, eu tenho muito mais coisas 

para te falar, mas por hoje e para sempre é só.  

Agradecida e com desejos de imensa felicidade,            

 Hannah 



95 

 

Vigésima Carta  

“Nem desistir, nem tentar.  

Agora tanto faz.  

Estamos indo de volta pra casa.” 

Cássia Eller - Por enquanto 

 

Eu estava sentado em cima do telhado e de cara com o 

novo milênio. Olhando para o céu estrelado e ofuscado pelos 

fogos de artifício. As lágrimas nasceram e desceram sem que 

eu pudesse contê-las. Meu coração, por alguns segundos, 

parou, enquanto meus olhos passavam lentamente por cada 

lembrança.  

Minha mania de sentir como se o mundo estivesse 

passando em câmera lenta, ainda persistia em se fazer 

presente. Comecei a gostar daquilo. Pude ver cada detalhe, 

cada fogo de artifício explodindo em suas múltiplas cores. 

Sorrisos, felicitações e principalmente esperança. Entre as 

pausas de minha respiração lenta e profunda, fui me dando 

conta que aquilo era a paz que eu procurava. Não importava 

se eu estava no telhado, sozinho. Não me importava se meu 

coração estava incompleto. Naquele momento eu precisava 

apenas de um gole de esperança. Pois, lá de cima, olhando 
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para baixo, onde percebi os olhares brilhando e aqueles 

sorrisos grandiosos, eu via também o que me faltava. 

Esperança. 

Tudo ainda estava rodando lentamente. Olhei 

novamente para o céu, abri um sorriso, fechei os olhos. 

Respirei fundo e sussurrei pedindo uma luz. Um sinal, por 

menor que fosse. Uma amostra de que minha vida não tinha 

sido em vão. Eu queria sentir na pele, sentir o gosto, ouvir a 

voz da maldita esperança. Os estouros, a claridade dos fogos 

me coloria os olhos que, fechados, imaginavam uma causa 

para cada passo que dei. Sempre tive a certeza de que podia 

ter feito mais, por mim e pelas pessoas que sempre estiveram 

ao meu redor. Sempre soube que minhas palavras não eram 

sempre suaves. Senti uma lágrima invadir meu sorriso. 

Tentei me iludir e fingir ser mais forte. Mas foi ali que minha 

fraqueza se fez mar e me inundou. Chorei de dar soluços. Não 

era tristeza, não era medo. Não era dor nem incerteza. Talvez 

fosse orgulho. Orgulho de ter encontrado mãos que se 

estenderam para me levantar quando eu estava caído. 

Orgulho de ter encontrado ouvidos atentos que se dispuseram 

a me ouvir. Também me orgulhava de ter esbarrado com 

quem me negou uma informação. E entre o choro voraz que 

vinha da minha alma, me pus um sorriso maior e, ali mesmo, 

gargalhei sem pudor. Nada ao redor importava. Eu tinha 

amigos, tinha família e tinha você. Agora meu coração estava 

ciente. Eu era feliz! 
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Estou voltando, meu amor. Hannah, não desista de nós. 

Em poucos dias chego e, assim, poderemos tentar de novo. 

Enfim, meu curso acabou e posso voltar a te amar. Sei que 

você quer isso, apesar das coisas ditas na última carta.  

Com desejos de te reencontrar e tê-la em meus braços.       

Seu amor, 

Gabriel
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Avisar sobre a partida é um jeito de ter 

esperança. Avisar que está partido é um 

desejo de que o outro diga “espere...
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Epílogo –  

No fim também há sentido. 

"E tudo nascerá mais belo 
O verde faz do azul com o amarelo 

O elo com todas as cores 
Pra enfeitar amores gris.” 

Djavan - Nem Um Dia 

 

 Voltando de Londres, Gabriel decidiu que teria que 

procurar Hannah e acabar com qualquer mal entendido que 

tenha ficado nas cartas. Tinha seus medos, como é próprio de 

todos nós. Sabia que poderia bater na porta de sua amada e 

outro homem atender. O seu coração sabia que poderia sofrer 

ainda mais, mas o seu olhar tinha certeza que precisava 

avistar, nem que fosse a última vez, aquela moça linda com 

quem vivera por um bom tempo. Aquele momento era 

sagrado para ele.   

Nunca se esqueceu de Hannah, nem por um dia. Nem 

por um momento. Passou na floricultura mais próxima do 

aeroporto e comprou um vaso de planta, leu no jornal sobre 

um tal acidente que ocorreu há duas semanas, viu um pouco 

de TV, enquanto aguardava o carro que solicitou para o levar 
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em casa. Enquanto ali permaneceu, aproveitou para olhar 

pela janela que dava direto para a pista de pouso. No reflexo 

do vidro, foi capaz de enxergar as curvas de sua amada. O 

vestido amarelo se unia ao que não sabia explicar. A 

transparência do vidro não revelava o rosto, mas o sentimento 

era tão fundo que não precisava de mais explicações. 

Impaciente, caminhou até a porta de saída que estava alagada 

pelo temporal. Voltou e sentou-se na poltrona próxima a uma 

parede onde não tinha ninguém. Abaixou a cabeça e encostou 

no braço do sofá para descansar. 

Uma voz rompeu o silêncio daquela sala. Um senhor 

sentou-se ao seu lado, mesmo com tantos lugares vazios. Não 

deu muita bola, mas o senhor insistia em conversar e dizia 

coisas sobre a vida e seus escritos. Sobre o tempo e suas 

saudades. Entre o amor e a dor de ter perdido sua amada. Ao 

falar sobre amor e perda na mesma frase, Gabriel decidiu 

prestar atenção. Inclinou-se, ficando ereto na poltrona e olhou 

fundo nos olhos azuis daquele senhor. 

O homem se identificou sendo da cidade e que sempre 

ia ali para conversar, já que depois da morte de sua esposa e 

da partida de sua filha, para estudos em outra cidade, acabara 

ficando sozinho. O convidou para um café na lanchonete que 

ficava a poucos passos de onde estavam, e Gabriel não 

recusou. Aquele senhor havia ganhado sua atenção, seu 

tempo e seu coração. Ficaram por horas conversando sobre 
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tudo. Olhou para o vaso de flor e disse que em sua casa havia 

um jardim com muitas flores. Ressaltava o cuidado que tinha 

para que as flores sempre estivessem lindas. Gabriel já não 

sabia definir o que seria mais delicado: o olhar minimalista 

daquele senhor sobre as flores ou a profundeza de suas 

palavras. Tomou coragem e mostrou ao senhor as cartas que 

trocaram durante muito tempo. Ao terminar de ler, o senhor 

colocou as mãos nos ombros de Gabriel e aconselhou “não 

espere, e não dê bola para essa última carta que ela não 

respondeu. Ela te ama, se não amasse não teria respondido 

nem a primeira carta. Não espere a chuva passar, vá debaixo 

da tempestade mesmo. O amor não suporta esperar, não 

suporta distância. Apenas vá...” 

E assim foi. Depois daquele conselho, Gabriel saiu 

debaixo da chuva e foi direto para a casa de Hannah. Parado 

diante da residência, ainda tinha medo de tudo dar errado, de 

não ter a chance de se explicar, de não conseguir ver a 

amada. Depois de alguns segundos e já ensopado, caminhou 

até a porta e bateu. Imaginou pegando Hannah no colo e 

rodando com ela debaixo da chuva, enquanto selariam o 

reencontro com um beijo apaixonado. Bateu de novo. E de 

novo. E quando percebeu, estava esmurrando a porta. Tudo 

em vão. Ninguém atendeu. 

∞ 
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Ao chegar em casa, foi direto para o quarto e, para a 

sua surpresa, lá havia uma carta. Uma carta de sua amada.  

“ Gostar definitivamente não é amar. Mas quem 

gosta também cuida. Também quer o bem. Também faz por 

onde dar certo, corre atrás, insiste até a hora que diz que 

não dá mais. 

     Mas a verdade é que muitas vezes ensaiamos a partida 

para ver se o outro, ao ver que está nos perdendo, mude. 

Talvez ele possa até dizer que vai mudar, mas a verdade é 

que depois da mala desfeita e do dia claro ele vai voltar a 

fazer a mesma coisa. Vai voltar a te irritar... E tudo vai ser 

um ciclo. 

     Quantas vezes achamos que estamos ajudando e na 

verdade estamos atrapalhando? Pessoas não vão mudar 

porque queremos. Achamos que elas devam mudar, nos 

valorizar, enxergar o tanto que nos matamos para que tudo 

dê certo. Mal elas sabem que ser adulto sozinho dói, e dói 

muito. Cansa. Nos deixa exaustos. 

       Avisar sobre a partida é um jeito de ter esperança. 

Avisar que está partido é um desejo de que o outro diga 

“espere... Eu vou mudar.” Mas sabemos, sabemos por 

experiência própria, que isso não vai acontecer. Insistir em 

quem não caminha com a gente é o mesmo que dar remédio 

aos mortos - não vai adiantar. A pergunta então é: por que 

insistimos? 
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     Sabemos que não vale mais a pena. E aí pedimos que o 

seja desfeito. Porque já fizemos coisas demais. Nos perdemos 

e encontramos, já choramos e nos alegramos. Já buscamos e 

desistimos e, na maior parte das vezes, mesmo o outro 

estando ali ao lado, fizemos tudo sozinhos. 

     Insistimos porque acreditamos, porque somos 

esperançosos, porque achamos que seremos valorizados. 

Mas a verdade é que muitas vezes olhamos por nós e pelos 

outros, enquanto os outros olham apenas para eles mesmos. 

Muita gente não está disposta a deixar a condição de 

singular para tomar posse do plural. Lamentável! 

     Mas cansa falar. Cansa insistir. Cansa acreditar. Cansa 

ter que acolher de novo. Cansa ouvir a fala que vai mudar, 

que vai fazer tudo novo... Cansa olhar para aquele sorriso 

cansado e forçado que se acomodou. Pessoas só mudam 

quando perdem. Mas por que não valorizar antes do fim? 

Por que não entendem sinais tão claros como a fala e a mala 

ali, do lado, pronta para ser levantada e levada para longe? 

     A mala sempre está pronta depois da primeira briga, da 

primeira desavença. A mala sempre estará ali quando, por 

qualquer motivo, você pensar em dizer que não dá mais.  

Não dá mais, Gabriel, desculpa. Realmente tentei, 

mas estou cansada. Fique por onde quiser. Com quem quiser. 

Porque o meu coração se perdeu de você.” 

Resolveu voltar à casa de Hannah e bater novamente. 

Depois de oito batidas, a porta foi aberta. Não era sua amada, 
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era seu pai. Palavras não se fizeram necessárias, Gabriel 

entendeu o recado. E os dois se abraçaram.  

Teve o relance de uma música que nunca tinha 

ouvido. Um trecho dizendo que a dor era inevitável. E isso era 

correto. Mas ali, sem sorrir, acompanhado apenas de um 

silêncio perturbador, fechou os olhos. Tudo o que sentia 

voltou e não resistiu. Desabou. Recebeu do pai de Hannah 

um papel escrito o local onde sua amada estava enterrada. A 

explicação foi dada, mas ele não ouviu.  

Voltou para a chuva e sentou-se no meio-fio. Enfiou a 

mão no bolso e tirou todas as cartas, agora ensopadas e as 

palavras perdidas. Aqueles papéis agora eram uma bola de 

massa manchada por caneta. Levantou e virou-se para a 

porta, abaixou a cabeça e foi caminhando, levando consigo o 

vaso de planta. 

Diante da lápide, uma última fala te ocorreu. 

"Hannah, Deus não será duro com você. A vida já foi." 
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E 

SE TUDO 

FOSSE DIFERENTE? 
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Décima Oitava Carta 

“Não desistirei de nós 

Mesmo que os céus fiquem violentos 

Estou lhe dando todo meu amor 

Ainda olho para cima.” 
Jason Mraz - I Won't Give Up  

 

A intenção não foi te magoar ou te confundir. 

Desculpe. Acredito que você já tenha entendido que nem 

tudo precisa de respostas. Não podemos ter tudo e a graça do 

mundo está aí. Nas descobertas e no não entender. Então, 

vamos recomeçar? Não podemos voltar atrás em nossas 

escolhas, portanto, ficar presos no passado com o que 

fizemos ou deixamos de fazer não nos levará a lugar algum, 

mas podemos seguir em frente olhando para a esperança e 

seguindo na direção que precisamos para prosseguir. 

Eu preciso de você e você de mim. Ainda tem dúvidas 

disso? Aquele dinheiro que estava guardado, da venda do 

carro do seu primo, ainda está disponível para viajar? Se 

estiver, arrume as malas e venha. Daqui a poucos dias o 
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milênio vira, e quero estar ao seu lado. Te amando e te 

protegendo. Sendo seu e você sendo minha.  

Esses tempos, Frantchesca está no veterinário. Não sei 

o que ela tem, está passando mal há alguns dias e então 

resolvi que ela deve ficar por lá até melhorar. Quando a sua 

carta chegou, eu estava entrando em casa e me deparei com o 

silêncio, e aquilo, de certa forma, me atormentou. Mas nada 

fiz. Caminhei até a cozinha, descalço e com passos lentos. Fiz 

um bom café e tomei na xícara azul que minha avó me 

deixou de herança. Uma xícara que pertenceu ao rei de um 

país que eu não me lembro. O café estava amargo, do jeito que 

eu prefiro. Do jeito que me faz bem. Voltei para a sala com os 

mesmos passos lentos e me sentei no chão mesmo. Do chão 

eu não podia ver por entre a janela. Do chão eu me sentia 

seguro. 

Algo dentro de mim me chamava para fazer diferente. 

Mas eu não conseguia decifrar aquilo. Era um incômodo. No 

silêncio, no escuro, eu procurava uma resposta, uma fuga 

para aquilo que eu sentia. Do nada me levantei. Deixei a 

xícara na mesa ao meu lado esquerdo. Peguei meu casaco, e 

então saí de casa. Caminhei até a praça central. Muitas 
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pessoas ainda se divertiam. Até chegar lá, praticamente todos 

me cumprimentaram. Eu me sentia bem por aquilo. Mas algo 

ainda me faltava, e me falta. Você, meu anjo. Você que me 

completa e me entende. Venha, te espero para um recomeço. 

Para uma nova vida. Para novos sentimentos e momentos.  A 

vida é como a massa de um pão. Cada minuto, cada detalhe e 

cada ingrediente, faz tamanha diferença.  

Olho para as suas palavras de partida e me gelo. Perder 

você é perder um pedaço de mim. O pedaço que ainda 

acreditava no amor. Longos e frios dias vieram após sua carta. 

E eu espero do fundo do meu coração que você venha. A 

gente se apega às pequenas superstições tentando ser mais 

forte. Estava pensando, Hannah: o que é a felicidade, se não 

uma utopia? Parou para pensar que nunca estamos felizes, 

satisfeitos, contentes com o que temos? Sempre queremos 

mais. Queremos um carro e, quando conseguimos, já não 

queremos mais. Queremos um amor e, quando conseguimos, 

são raras as situações que valorizamos. Parece que, enquanto 

não tenho, desejo como se não existisse outra coisa. E, 

quando finalmente consigo ter, já não me interesso mais. 

Parece que o ter ficou mais importante que o significado da 
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aquisição. Escolhemos como amar e, às vezes, até quem 

amamos. Mas não escolhemos não sofrer. O sofrimento nos 

chega como a poeira vermelha que é trazida pelo viajante na 

beira da estrada. Ouvi dizer que as dores dos anos passados 

ficariam onde deveriam, no passado. Eu realmente te espero. 

Eu tenho fé que as coisas serão superadas. Que eu novamente 

me orgulharei de ter você ao meu lado. Não por ser quem foi, 

mas por ser quem é. No presente. 

Com esperanças de te abraçar e te amar, 

Gabriel 
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Décima nona Carta 

 “Eu te desafio a me deixar ser sua, única 

Juro que valho a pena 

Então venha e me dê uma chance 

Para provar que eu sou a única que pode trilhar  

esse caminho até o final começar” 

Adele - One and Only 

Ai, Gabriel, como estou feliz por receber estes 

escritos. Minha alma se iluminou quando abri o envelope e 

meus olhos, já desanimados e cansados de ler afastamentos, 

enxergaram aproximação. Sobre a sua pergunta se a 

felicidade é uma utopia, também acredito nisso. Parece que 

nunca seremos plenamente felizes. É sempre uma busca sem 

fim de algo que eu nunca paro de desejar. É um posto melhor 

na empresa, uma vida melhor, amigos melhores. Mas é um 

problema viver assim. Afinal, viver buscando é um risco de 

nunca conseguir chegar em nenhum lugar. Precisamos, então, 

ser felizes com aquilo que está em nossas vidas. Não se trata 

de parar de buscar, porque é isso o que nos move. O que nos 

move é o que ainda não temos. O que ainda não 

conquistamos. Trata-se de valorizar aquilo que está aqui, 

agora, nos chamando e clamando por nós. Você fez um 
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movimento de se guardar e se isolar. Se reconhecer e então, 

agora, poderá viver para fora. Viver muito melhor. A 

simplicidade viverá em seus termos, como sempre foi. Mas, 

talvez, a complexidade da vida possa ser mais leve. Não dá 

para viver bem se nos aprisionamos. A pior prisão certamente 

é aquela que existe dentro de nós, as nossas necessidades.  

Não tenha medo de se entregar, novamente, para mim. 

Não se preocupe. Tudo vai valer muito a pena. Tudo vai ser 

novo, intenso, com ressalvas e espaços. É tão bonito um 

homem que assume e vive seus sentimentos e romantismo, 

que chora quando sente vontade. Que se entrega sem 

reservas. A vida é uma sucessão de fatos; muitos valiosos, 

outros nem tanto. Muitas vezes, o que nos resta são 

momentos medíocres; e este restante, ainda que seja o que 

nos resta, está sendo alimentado por aqueles momentos 

valiosos. Por isto sonhar é primordial! E eu sonhei tanto com 

este momento que agora se concretiza. Não vejo a hora de 

estar em seus braços, meu amor.  

Com desejos de reencontro,  

Sua Hannah 
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Vigésima Carta  

“Vem, vem agora.  

Mas vem bem na hora. 

(...) mais que palavras, traz o que se perdeu.” 

Monique Kessous 

Enfim, Hannah. Enfim você foi capaz de mudar 

de verdade. Algo em suas palavras me faz acreditar 

que tudo será novo. Agora, de verdade. É péssimo 

conviver com um fantasma daquilo que um dia 

vivemos. Não é mesmo? É ruim olhar para trás e ver 

que desperdiçamos muito tempo sendo quem a gente 

não era, deixando de amar quem nos amava e estar 

longe de quem nos faz bem e sempre nos cuidou.  

Agora, a vida deve continuar e espero que seja 

boa. Espero que você fique marcada para sempre em 

minha história como uma tatuagem que nos remete a 

coisas boas. Espero olhar para você sempre e lembrar 

que somos metades de um inteiro maior que brigas, 

que ofensas, que ressentimentos. E que possamos ser 

da vida e do tempo e do vento e de tudo aquilo que 

seja leve, mas que não seja breve. 

Quando quiser conversar, venha e sente-se ao 

meu lado. Fale de suas dores e alegrias, fale das 
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angústias e dos desejos. Dos sonhos e das 

dissidências. Fale, mesmo que não tenha o que falar. 

Ainda estarei lá quando o mundo não estiver. Ainda 

estarei segurando a sua mão, se você quiser me levar 

para o mundo. E, se não quiser me levar, seguro no 

teu pé e não te deixo ir. 

 Confesso que em alguns momentos eu pensei 

em desistir de você, deixar de lado, nunca mais 

responder. Mas as fotos ficaram na casa, marcadas 

nas paredes da cozinha até o nosso quarto. 

Espalhadas como em um mural que vive, dia após dia, 

lembrando as pessoas que morreram na guerra. 

Ficaram ali, me lembrando que o meu coração tinha 

dona, que a música ainda tocava mesmo que em 

baixo volume.  

 O bolsinho da calça jeans ganhou um objetivo, 

um dos cordões que você havia deixado lá em casa no 

dia anterior à minha partida, veio dentro dele. Fui 

tirar dinheiro do bolso e o encontrei. Ele me desejou 

ser realocado em seu pescoço. Ter o seu perfume, o 

seu creme, a sua pele.  

A pedra de Drummond ficou pelo caminho, as 

rosas de Guimarães suplicam para não serem mais 

fustigadas pelo vento e os quintais de Quintana nos 
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aguardam resistentes. O tempo é novo, é outro, é 

grande e imenso e nosso, apenas nosso. 

Que não seja desconfortável, que não seja 

desarmonia nem desamor nem descontrole nem 

desconsolo. Que seja para sempre, sendo todos os 

dias. Que sejam infinitas horas, contando os segundos 

para sua chegada, para o seu retorno ao meu peito, 

para o beijo que vai matar a saudade, a angústia, a 

solidão, a ansiedade. 

Enfim, essa solidão acompanhada dará espaço 

ao amor de verdade. Que não vai me trazer nada de 

mal. Entraremos no elevador e apertaremos todos os 

botões, para que a nossa chegada ao vigésimo andar 

seja eterna, com beijos e abraços e desejos e suor. E, 

se alguém entrar, a gente pergunta se desce ou sobe e 

diz o contrário.  

  E que tudo seja assim. Que o seu avião decole 
logo e aqui você chegue, na hora certa. O sofrimento 
de ser deixado vai esvaziar nossas almas e o 
sentimento de ser recebido vai nos invadir. E que as 
promessas fiquem, nos façam caminhar, nos façam 
amar e nos façam cultivar o jardim onde nossa 
plantinha será replantada.  
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Epílogo  

Meu mundo é pequeno. 

Mas cabe você. 
 

“E eu espero por você, e não me canso de esperar 

Meu coração se alegrará, quando você se aproximar.” 

Padre Fábio - Eu espero 

Depois de várias horas de viagem, finalmente Hannah 

pisa na terra da Rainha. Tudo era encantador. Os ônibus 

vermelhos, as cabines telefônicas, o Big Ben.  

Encontrou com Gabriel em uma cafeteria de frente 

para London Eye. Ao ver a porta sendo aberta e sua amada 

entrar, seus olhos brilharam. O frio londrino foi tomado por 

um enorme calor dentro daqueles casacos. Tudo o que ele 

queria era ter ao seu lado a maravilhosa mulher que 

conhecera há tempos. Ali mesmo, na frente de todos, os dois 

se abraçaram e ele a levantou. Trocaram sorrisos de 

felicidades e se sentaram.  

Por horas, falaram sobre muita coisa. Falaram até da 

crise política que o Brasil enfrenta e Gabriel contou para 

Hannah que lá as coisas não estão diferentes. Passaram no 



118 

 

hotel, deixaram as malas e saíram para caminhar matando a 

saudade. Durante o tempo da caminhada, falaram sobre 

literatura e o que estavam lendo naquele momento. Para a 

surpresa de Gabriel, sua amada estava lendo o livro 

Quilômetros de Saudade, da autora Angélica Pina. Hannah 

explicou a história para Gabriel dizendo que a narrativa 

falava sobre o amor, decepção, redescoberta da felicidade, 

tudo o que eles viveram naquele tempo em que estavam 

repensando o que valia e o que não valia. Certamente, o 

tempo os ajudou a entender que a distância pode ser muita, 

mas quando se vive um no coração do outro, qualquer crise é 

pequena. 

Enquanto caminhavam pela ponte de Westminster, os 

dois se deliciavam pela presença um do outro. O mundo de 

Gabriel deixou o desbotado para ganhar cores, cores trazidas 

pelo olhar de Hannah. Antes de terminarem a caminhada, 

foram pegos de surpresa por uma forte chuva. Hannah correu 

e Gabriel a segurou pela cintura, puxando-a para um beijo de 

reconciliação. Quando colocou sua amada no chão, lembrou-

se que as cartas escritas nesses meses estavam em seu bolso. 

As retirou e deixou com que os pingos da chuva levassem 

aquelas palavras. Em poucos segundos, o que eram letras se 

transformaram em manchas azuis. O rancor passou, o amor 

permaneceu e a plantinha sobreviveu.  
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