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Para todos que vivem estabelecendo 

liberdades interiores e exteriores.  

Glauco Stauffenberg 

 

 

 

Dedico essas palavras àqueles que já 
perderam parte da sanidade por conta de um 
amor e aqueles que nunca me deixaram desistir 
nessa estrada tortuosa da vida. 

Larissa Escuer 
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E-mail 1 

– Querido Glauco estou muito confusa e 

preciso que me clareie algumas ideias. O que 

alguém deve fazer quando começa a viver um 

conto de fadas na mente? Idealizando o príncipe 

encantado e ficando estagnada enquanto o relógio 

não para, crendo que assim estaria liberta das 

dificuldades da vida? Tenho outra questão para lhe 

falar, e acho que outras moças também pensam 

sobre. Que posição devo tomar quando um amor 

antigo reaparece? Como fazer para resolver os 

problemas que isso pode causar, com todas as 

mágoas e diferenças do passado? 

E sobre o perfeito amor, somos 

condicionadas a criar em nossas cabeças mundos 

onde temos o parceiro ideal, e crescemos com 

aquele ideal mantendo ele irredutível e imutável. 

Quando começamos a nos relacionar e 

percebemos que aquilo não é nada do que foi 

idealizado, só aceitamos e vivemo-lo como mais 

um fator de nossa vida; porém ainda falta aquela 

coisa do “amor perfeito”, então saímos em busca 
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de outra pessoa que substitua essa primeira, 

fazendo que isso nos faça viver um ciclo vicioso 

sem fim. Como quebrar esse padrão tão incrustado 

em nossas raízes que nos influenciam no pensar e 

no agir?”“. 

Até breve, 

Larissa 
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Resposta 

Olás, querida Larissa. Suas palavras me 

encontram em um momento de extrema solidão. 

Não há muito tempo, fui deixado. E quem é que 

nunca foi, não é mesmo? A vida é feita de partidas 

e de encontros. São das dores que nascemos. Veja 

comigo. A sua chegada foi entre gritos de dores, e 

partiremos deixando dores para trás. A volta de 

alguém, ainda que especial e importante em nossa 

história, deve ser de extrema cautela. Tudo 

depende da importância que damos para os fatos. 

Porque ele partiu? Qual foi a mística que o fez ir, e 

quais os desejos que o fazem voltar? Essas são as 

perguntas que você deve fazer para a sua memória.  

É certo que o afastamento teve motivos. 

Esses motivos estão cicatrizados em seu coração? 

Se a resposta for sim, dê mais uma chance. Mas eu 

continuo acreditando que quem realmente quer 

agarra a primeira oportunidade. Porém, como 

somos humanos e fadados aos erros, precisamos de 
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mais uma chance para fazer certo. Se a resposta for 

não; As dores não estão cicatrizadas dentro de 

você, aconselho que o corte seja feito pela raiz. Vai 

doer, vai sangrar. Você vai achar que não terá mais 

ninguém, vai passar dias tristes, mas entenderá que 

foi melhor assim. Entenderá que se é para nos fazer 

bem que seja feita a poda certa. Na hora certa. E 

não se preocupe, a flor permanecerá em seu 

coração mesmo que a raiz não seja mais regada.  

Prezada Larissa, Por tempos, buscamos 

alguém que vai acalmar nosso coração. Que vai nos 

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. Damos ao outro 

aquilo que possuímos, certo? Então se faltar amor 

próprio também não teremos amor para oferecer. 

Veja bem, você pode até se dedicar muito ao outro, 

mas isso vai ser apenas apego e não amor. Todos 

imaginamos alguém perfeito. Criamos situações, 
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diálogos e no fim acabamos ficando frustrados. O 

outro não tem obrigação de nos satisfazer em nada. 

O outro será apenas um complemento daquilo que 

somos. Sou feliz sozinho, o outro é feliz sozinho e 

assim seremos felizes juntos. Se eu espero o outro 

para ser feliz ou para me fazer feliz, toda e 

qualquer relação - seja amorosa ou de amizade - 

está fadada ao fracasso. Lembre-se disso. 

A maior parte dos erros que cometemos é 

por este motivo; idealização. Ninguém é perfeito, 

porque o que é perfeito é acabado. E estamos em 

constantes mudanças. O amor Ideal existe sim. 

Basta você olhar no espelho. Ele é o amor próprio. 

Não se trata de narcisismo, se trata de 

reconhecimento e valorização do seu “EU”. Se você 

não cuidar de você mesmo, como poderá cobrar 

que o outro cuide? Primeiro nos cuidamos, depois 

nos doamos aos outros. Essa é a regra. Essa é a 

ordem correta. Aprenda.  

Ninguém é obrigado a viver com o outro o 

resto da vida, isso é um fato. Mas é importante 

entender que quem muito busca pode correr o risco 

de nunca encontrar. Tudo se resolve com o tempo. 
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Quer conhecer alguém de verdade? Dê tempo. 

Espere o tempo do outro, não vá com muita sede ao 

pote. Quando você comete os mesmos erros 

diversas vezes é hora de parar e enxergar onde o 

problema se encontra. Você deu o primeiro passo, 

que é reconhecer que algo precisa ser mudado.  

Pelo o que percebi, ao adentrar a 

materialidade de seus desejos, ao reconhecer que o 

outro não aquilo que você tanto desejou, acaba 

retrocedendo, abrindo mão. Mas eis que fico 

pensando: como fica o outro nessa sua busca pelo 

ideal? É preciso ter consciência de que buscar é um 

direito, mas que tratar o outro como SER é 

obrigação.  

Sou o filho mais velho e tenho uma irmã. Ela 

também, às vezes, comente os mesmos erros que 

você. Mas tem aprendido a observar e conhecer 

antes de tentar algo. A mudança é construída como 

uma casa; primeiro as bases depois as paredes e 

então o teto.  Pare de enxergar o outro como você 

gostaria que ele fosse e comece a enxergá-lo como 

ele é. Todos se mostram, uma hora ou outra. Mas 

acostumados ao imediatismo perdemos a 
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oportunidade de conhecer a fundo as histórias de 

cada um. É tão ruim ser olhado pela metade, minha 

querida. É muito ruim quando o outro nos olha e 

enxerga só o que somos naquele momento e 

desconsidera o que fomos, o que somos de verdade 

neste tempo do encontro e despreza o que 

podemos ser. Você, certamente, já passou por isso. 

Se sabe o quanto é ruim, porque fazer com o outro? 

Tenha calma. Em tudo mantenha a calma. 

Acredito que esses prolegômenos já estão 

extensos demais. Obrigado pela coragem de me 

contar as desarmonias que a sua alma vive. 

Obrigado por compartilhar comigo as dores, tão 

próprias de mulheres, mas que muitos rapazes 

também vivem. Não fique constrangida em enviar-

me mais cartas, suas palavras me fizeram ver um 

pouco de luz nesse caos da “feia fumaça que sobe 

apagando as estrelas.” Pode parecer piegas, mas ao 

contar-me suas desventuras, ousei-me vasculhar as 

minhas.  

Fico no aguardo e assim, despeço-me. 

Glauco 
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O fim... Com você. 
Por Glauco Stauffenberg 

 

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. A fala 

de apoio e o preconceito, da parte dos meus pais - 

é claro - fez a nossa relação terminar mais rápido. 

Namoramos e terminamos. Vivemos um "semestre 

incrível". Vivemos o amor de um tempo, de uma 

imaginação, de uma realização. Mas a realização 

nem foi assim tão legal, par 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 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 
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dizer. Na verdade eu tenho muito mais coisas para 

te falar, mas por hoje é só.  

Não me entenda mal J, mas "se botar teu 

amor na vitrine ele não vai valer 1,99.  
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“Toda e qualquer relação iniciada 

do aproveitamento de um momento de 

dor, tem grandes chances de ser um 

total desastre.” 
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E-mail 2 

“– Querido Receptor, sinto um aperto no peito e 

preciso lhe contar o motivo o qual me aflige e faz 

sentir-me quase um monstro: Que conselho daria 

para uma moça que usa de uma dor familiar para 

ter novamente contato com o homem que tanto 

ama? Além do mais, será que deve se lutar por um 

amor o qual é necessário o uso de mil e um 

artifícios para ficar perto da pessoa que está 

amando? Pois reflito que em momentos de dor e 

infelicidade trazem tanto para homens quanto para 

mulheres, sentimentos de carência e de exposição. 

Ao utilizar essa fase para me aproximar de alguém, 

terei uma relação com destino certo ao fracasso? E 

uma última questão que me passa ao redigir essas 

palavras, se um homem trocar por um momento 

que seja a mulher que já amou isso irá trazer um 

sentimento adormecido ou algo do tipo, ou isso é 

uma reação mais comum nas mulheres?”. Talvez 

eu tenha questões demais, dúvidas demais...  

 De uma questionadora,  

Larissa. 
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Resposta 

Você abre esses escritos dizendo estar mal 

com uma atitude tomada, isso é um ato de 

coragem, minha querida. Poucos são os que 

admitem ao outro os erros cometidos. E essa 

atitude de reconhecimento do errado é admirável. 

É certo que em momentos de orfandades todos 

ficamos sensíveis e descrentes e, também sabemos 

que as pessoas podem se aproveitar para se 

aproximar e tentar algo. É o que você fez. A sua 

pergunta já traz consigo a resposta; o 

envergonhamento do ato torna a atitude 

desprezível.  

Toda e qualquer relação iniciada do 

aproveitamento de um momento de dor, tem 

grandes chances de ser um total desastre. É 

simples. Naquele momento a pessoa órfã precisa de 

apoio e companheirismo. Você servirá para tal fato. 
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Pense em uma mãe que acabará de perder seu filho 

em um trágico acidente. O garoto, após despedir-se 

da mãe e receber um beijo, atravessa a rua para 

entrar no escolar e é atropelado. É inevitável tentar 

imaginar tamanha dor. E eis que um rapaz, que 

sempre foi apaixonado por essa mulher, agora em 

profundo sofrimento, enxerga nesse momento a 

possibilidade de aproximação. Já que em outras 

tentativas não obteve êxito. É certo que, após a 

recuperação (porque a dor uma hora vai passar) 

essa mulher verá este homem com outros olhos. 

Talvez bons, talvez ruins. Não tenho como lhe 

afirmar.  

Se é preciso usar de subterfúgios para uma 

aproximação, é fato que não valerá a pena. Para 

que seja bom, tem que ser livre. Precisa ser de 

verdade, ser por inteiro e sem mentiras. Tem que 

ser real. Quantas vezes você não se decepcionou 

porque descobriu que o outro mentiu para você? 

Quantas vezes você não se chateou porque o outro 

escolheu subterfúgios e não a simplicidade? Sim, é 

ruim e você sabe disso. Então, a pergunta que 

deverá ser feita é; Realmente vale a pena?  
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O homem também sente, não tenha dúvidas. 

Sentimentos não são coisas “apenas de meninas”. 

Tem homem que consegue demonstrar os 

sentimentos, e tem homem que não aprendeu. 

Simples assim. E sim, é possível que, depois de 

tempos sem ver a pessoa amada, um simples 

encostar de mãos pode trazer sentimentos 

adormecidos. Isso já me ocorreu. Um dia amei 

muito, me entreguei e então terminamos. Depois de 

dois anos sem nos falar, a vi na padaria comprando 

balas. A reação foi de frio na barriga. Fiquei sem 

saber o que fazer. Ela me abraçou e conversou 

normalmente. É preciso maturidade para não 

misturar as coisas.  

Certo que tomará a atitude correta, 

Despeço-me 

Glauco
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A tentativa da água e óleo 
Por Larissa Escuer 

 

Queria dar-te uma chance, conseguir apagar o 

passado e seguir em frente. Recomeçar, transformar a 

dor sentida em força pra construir um novo caminho 

para a gente, confesso que errei ao demorar tanto para 

querer isso, mas você também não me ajudou ao colocar 

lenha na fogueira para que tudo isso acontecesse. 

Agora que tomo uma decisão, você concorda que 

ocorra uma aproximação, isso funciona por dias, 

semanas. Até que tudo volte ao seu ponto inicial, e você 

voltar ao rumo que estava. Disse que sente minha falta, 

mas não colocava nem uma vírgula nessa sua história 

desenfreada. 

Talvez eu possa estar errada, afinal você disse 

certa vez que algumas pessoas não mereciam segundas 

chances, tem razão, parece que você está nessa categoria. 

Você parecia estar maduro o suficiente e mudado o 

necessário para isso, engano meu em me deparar com a 

mesma criança que acabou me ferindo no passado. 

Queria recomeçar, queria mesmo, você disse isso 

tantas vezes que cedi, quando cedi, você fugiu, por quê? 
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Era necessário me ver sofrer e fazer-me chorar 

novamente? Amei-te do tamanho do infinito, fiz morada 

em seu peito, mas agora volto a morar na rua de 

corações com um amor diminuto e estraçalhado dentro 

do peito.Quero fugir agora em direção à escuridão, lá 

algo vai me acolher nos braços e dizer-me que vai ficar 

tudo bem, sei que vai, mas é difícil admitir no começo da 

dor.  

Tornar-me-ei mais forte, trocarei de armadura e 

seguirei em frente novamente.Talvez possa te encontrar 

de novo, mas não me iluda com conversas baratas de 

novo. Cresça, se transforme, amadureça; procure outro 

alguém, seja feliz, pois a mim quero que se lembre como 

um passado muito distante que não deu certo por falta de 

compatibilidade, afinal tentamos encaixar diferenças que 

não combinavam juntas, a velha história da água e óleo, 

vivemos no mesmo mundo, mas nunca fará sentido nos 

misturar. 
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E-mail 3 

 – Glauco, venho novamente lhe usar como 

guru para tirar minhas dúvidas. Talvez já tenha lhe 

perguntado sobre isso, porém a questão é 

pertinente. O que fazer quando se passa quase 

100% do tempo buscando uma vida perfeita com a 

pessoa ideal (mesmo que ela só esteja sendo ideal 

na minha mente)? Sei que estas a perder a 

paciência comigo, mas como proceder quando 

passamos a viver de ilusões onde dependem 

quase completamente de outra pessoa para se 

tornar real? E às vezes quando se torna real, sofro 

da decepção, porque não era aquilo que queria. 

Como sair desse vicio enlouquecedor? Além de 

tudo isso, como lidar ao ser assediada por alguém 

que não me interessa? Como agir sem que me 

torne mais uma mulher agredida nessa sociedade 

patriarcal?. 

Questionadamente, 

 Larissa. 
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Resposta 

É triste perceber desespero em suas palavras. 

Elas chegam até minha residência carregadas com 

um pedido de socorro. Não fique tão desesperada 

por não saber o que fazer, normalmente as 

mulheres que passam por esse tipo de situação não 

sabem o que fazer. O Estado é omisso, a população 

machista e a mulher, muitas vezes, fica à mercê de 

homens sem escrúpulos. Ligo a TV e todos os dias 

o noticiário me mostra cenas de mulheres sendo 

desrespeitadas. Não digo que você deva procurar a 

polícia, apenas. É muito simplório achar que o 

problema será resolvido com uma liminar ou uma 

ligação.  

Tenho pra mim que, se me confessou o medo 

de ser agredida fisicamente é porque, outras vezes, 

já foi agredida psicologicamente. E creio não estar 

errado. Primeiro vem a repreensão em 

pensamentos e depois em atitudes. Quantas 

mulheres morrem, diariamente, e depois se 
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descobre que se tinha uma liminar que obrigava o 

ex companheiro a manter distância. No papel tudo 

funciona perfeitamente, mas na prática a conversa é 

outra. Não existem meios seguros, minha querida. 

Minhas palavras podem ser duras, mas é a 

verdade. Desde pequeno fui adepto de palavras 

que não secam lágrimas. Não vou te enganar e 

dizer que “você pode denunciar e estará segura”, 

por que não estará.  

É triste pensar que mulheres têm que ter esse 

tipo de medo: ser agredida apenas por dizer "não". 

Porém, é preciso pensar que talvez você tenha 

permitido que um homem capaz desse tipo de 

atitude tenha ganhado espaço e liberdade para 

falar e fazer o que acha que pode. Lembre-se; as 

pessoas nos tratam como deixamos. Se no primeiro 

sinal de desrespeito você impõe sua vontade, 

dificilmente o ato voltará a acontecer. O que dá ao 

outro o direito de fazer o que quer com você, é você 

mesmo. Antes da fala, o olhar. É preciso uma 

postura firme para deixar claro que não há mais 

interesse, mas se existe a ameaça de agressão, esse 

tipo de homem não merece sequer ouvir uma 
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resposta. Minha dica é que faça tudo na mais 

perfeita surdina. Ligue e denuncie, fale de suas 

dores sem falar seu nome. Caso alguém lhe 

pergunte se você teve tal atitude, apenas negue. É 

um direito seu não falar sobre o que não deseja.  

Sobre viver de sonhos eu diria que é 

bobagem ficar criando expectativas demais acerca 

de outras pessoas, porque esse é o primeiro passo 

para a decepção e a frustração. Ninguém vive em 

sua função para realizar seus sonhos e satisfazer 

seus desejos exatamente da forma que você 

quer/acha que precisa. Relacionamentos são feitos 

de pessoas imperfeitas... se o outro fosse perfeito, 

ele não iria querer nada com você, porque você não 

é perfeita - por mais duro que isso possa parecer. 

Minha querida, você precisa se cuidar para 

não viver de ilusões. Veja bem, você sabe que isso 

na valerá a pena. Já sentiu na pele a amarga dor de 

investir em algo/alguém que para você era perfeito 

e logo depois ganhar um balde de água fria na 

cabeça. Pare de imaginar e deixe que as coisas vão 

acontecer naturalmente. Como diz em uma das 

músicas da Maria Gadú “Deixe estar, que o que for 
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pra ser vigora.” Viva o momento. Apenas isso. Crie 

minhocas, mas não crie expectativas. Pelo menos as 

minhocas você poderá vender para os pescadores. 

Com carinho, 

Glauco Stauffenberg 
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Eu estava bem, até você aparecer... 
Por Glauco Stauffenberg 

 

Você veio e quando te vi, seu sorriso e seu jeito 

tímido me ganharam. Aquele moço novo de olhos 

castanhos arrebatou o meu coração de uma maneira que 

a muito tempo ninguém fazia. Por uns dias eu vivi com 

você. Acordávamos juntos, você descabelado e com 

bafo. Eu ali, em cima de você fazendo carinho e 

chamando baixinho em teu ouvido. 

Então o tempo de visita acabou.  

Na rodoviária eu quase fiquei seco de tantas 

lágrimas que caíram. Não aprendi a dar tchau. Não 

aprendi a viver em distância. Foram dias maravilhosos, 

constrangedores, engraçados e com muito amor. Mas ali, 

a poucos segundos da partida o motorista me olhou em 

lágrimas e teve de dar a sina final. Ligou o ônibus para 

que eu te largasse do abraço. Antes da saída, eu já tinha 

ido. 

Sabe aquelas cenas de filmes que a pessoa fica na 

janela, lembrando de tudo o que ocorreu e com muita 

saudade? Os olhos vermelhos e o coração partido? Pois 
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é... Voltei pra casa assim. Como se não bastasse, ao 

chegar em casa e olhar o travesseiro vazio as lágrimas se 

motivaram a descer. Sentia o gosto do último beijo. O 

aperto do último abraço. A luz do último olhar. O aceno 

do último tchau... 

Então os dias se passaram e eu me acostumei a voltar a 

viver sem você. Mas agora tudo estava diferente. Tudo 

eu imaginava fazendo com você. Meu vocabulário de 

gírias não falavam tudo o que eu sentia. “Triste pra dizer 

mas alguém tinha que falar... Não vá, não vá, não vá 

não.” Mas você teve que ir. E eu fiquei. 

Eu sempre quis te dar o melhor de mim. Não 

tenha dúvidas. “Era pra ser depoimento, mas pras 

pessoas virou poesia”. Então nossas conversas se 

estenderam via facebook e a saudade foi aumentando. 

Você ali, tão perto e tão longe. Meu peito doía quando a 

gente conversava. Minha vontade era te abraçar. Então 

eu fiquei bem e me convenci que esquecer era o melhor. 

E eu estava bem, até você aparecer. E o quebra-cabeça, 

as armaduras que construí para sobreviver tudo caiu. 

Tudo desmoronou.  

Eu tenho a mania de amar as pessoas. E a duras 

penas aprendi que amar é tomar prejuízo. Mas eu achei 
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que você queria algo comigo. Eu te pedi uma chance e 

você disse que não dá, porque somos amigos. A única 

coisa que eu queria era tentar, e se não desse certo não 

deu. Mas e se desse certo? O que me matou foi não ter a 

chance de tentar! 

Mas obrigado, não por me magoar e me fazer 

sofrer... Mas por me ensinar a ser mais forte e menos 

tolo.  O que você quer? Não sei. Mas eu 

ainda quero VOCÊ. 
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“Toda pessoa que vive pulando de 

galho em galho,  

em algum momento vai encontrar a 

sua árvore.” 
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E-mail 4 

“– Meus pensamentos estão atormentando 

minha alma, meu interior e acho que você mais 

uma vez é a pessoa certa para me ajudar. Estou 

vivendo algo que não é bom e sei disso, será que 

estou vivendo uma relação destrutiva? Preciso de 

sua ajuda, por favor! Quero sair desse 

relacionamento, muito mesmo, mas dependo dele 

de forma física, sexual mesmo. Estou perdida e 

não sei como lidar com esse homem que parece 

um gatuno. Continue a ser sincero comigo, alguém 

acostumado com os prazeres mundanos da noite 

pode mudar? E já que estou tão envolvida com 

esse homem como devo proceder nessa história?”. 

De uma pessoa amorosamente confusa, 

Larissa. 
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Resposta 

Minha querida, essa pergunta me derrubou 

as armaduras que construí por alguns anos após o 

término do meu relacionamento. Assim como você, 

fui vítima de uma relação destrutiva, onde eu sabia 

que aquilo não valia mais a pena e mesmo assim 

decidi continuar investindo tempo, esperanças, 

sentimentos. Acreditei que os deslizes eram apenas 

dúvidas e sempre acreditei que erros são normais e 

acabei perdoando demais. Isso gerou comodismo e 

toda vez que errava, vinha pedir perdão e eu, bobo, 

perdoava.  

O primeiro passo é aceitar que o outro não 

vai mudar porque queremos, ele vai mudar quando 

quiser mudar. E normalmente, não querem mudar. 

Comece se afastando aos poucos, separe dele 

estando com ele. Separe dormindo junto, tomando 

café, tomando banho, regando a plantinha. Quando 
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você se separar de uma vez, não sentirá tanta falta. 

Todo homem, ou melhor, todo ser humano muda. 

Toda pessoa que vive pulando de galho em galho, 

em algum momento vai encontrar a sua árvore. 

Não queira apenas as pessoas que vivem durante o 

dia, na noite também estão os homens que são 

homens e não, crianças. Basta procurar nos locais 

certos. Lembre-se que dor de amor que vale a pena 

é aquele que te devolve quem você é. 

Quer saber se alguém te ama de verdade¿ Te 

darei o conselho que minha avó sempre me fala “Só 

te ama de verdade aquele que é capaz de comer 

1kg de sal com você”. Amor não é uma fórmula 

mágica e, se me encaminha essa pergunta é porque 

você já descobriu que amar é tomar prejuízo. Se 

você sabe que não vale, que não te faz bem e 

mesmo assim continua achando que depende do 

outro. Você se coloca nessa posição de dependente. 

Não é que não entendo sua dor de não conseguir 

de desvencilhar, mas é porque você sabe, entende e 

mesmo assim não quer largar. Isso certamente não 

é amor, é apego e dependência. Mas, amor não. 
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Segundo passo é entender que no mundo 

existem outros homens que te querem e certamente 

querem o seu bem, mas também existe os canalhas 

e eles não vem com plaquinhas luminosas na testa 

e nem com manual de instrução onde tem escrito 

“cuidado”. Só sabemos que o outro não é bom pra 

gente, quando convivemos com ele. Quando 

começamos a tirar a máscara da imaginação e 

deixar que o real tome o seu lugar. É neste 

momento que olhamos e avaliamos o que é bom e 

ruim. Existem pessoas que por medo de ficarem 

sozinhas acabam aceitando o relacionamento 

destrutivo, não por que ela quer – apenas - mas 

porque foi forçada a acreditar que não conseguia 

algo melhor. Que ninguém iria sentir desejo por 

elas. E no medo de ficar só, na angustia da solidão 

bater à sua porta, prefere o nada do outro, ao meio 

termo de buscar a felicidade por inteiro. 

Não adianta buscar ajuda médica para se 

livrar desses sentimentos de dependência se você 

não está ciente de que necessita de mudança. E se 

você enxerga que necessita de mudança você não 

precisa de um profissional, você precisa de atitude. 
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Não precisa de remédios, precisa olhar para si e 

enxergar que você não necessita da permissão do 

outro para se libertar. Se você der corda aos seus 

desequilíbrio é o fundo do poço que vai lhe restar. 

  

Pessoas acreditam na mudança do outro e 

certamente você é uma dessas que vive de futuro, 

de melhoras, de desejos e idealizações. O único 

gatuno que vale a pena é aquele que roubo o seu 

coração para viver ao seu lado, o seu coração é dele 

porque ele tem o desejo de cuidar de você, de fazer 

com que a solidão de ambos seja desfigurada para 

dar lugar ao pleno da paz à dois.  

 Certo de que promoverá a liberdade 

interior, 

Glauco Stauffenberg 
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“Amar é isso, ser para o outro 

como outro é para nós.” 
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Sonhos mutáveis 
Por Larissa Escuer 

 

Nada na vida é fácil, tudo vem de forma intensa e 

avassaladora.Afinal, desse jeito é possível sentir que 

toda a trajetória valeu a pena e que o resultado vai ser 

aproveitado o máximo possível. 

Todos nós erramos, tropeçamos, quebramos 

nossa cara, mas acima de tudo, limpamos o joelho da 

queda, colocamos o sorriso reconstruído e voltamos a 

caminhar e lutar por cada um dos nossos sonhos. 

Não é apenas um sonho que vai reger o mundo, o 

mundo continua girando, e isso é a maior metáfora de 

que, não importa o que está no caminho, é possível 

seguir em frente e tomar aquilo que já passou como 

experiência para poder encarar o futuro. 

Talvez um dia você acorde e não saia como você 

planejou, mas tudo bem, você se adapta pra 

aquilo.Torne-se uma metamorfose ambulante, não seja 

um diamante que é inquebrável e imutável, mude quem 

você é, mas nunca esqueça que seus sonhos é que te 

movem. 
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“A regra é clara, para fazer 

pelo outro 

É preciso fazer por mim. ” 
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E-mail 5 

 “– Bom dia Glauco, trago mais uma vez 

minhas inquietudes para vez se é possível sana-

las. Queria saber por qual motivo grande parte das 

mulheres sente a carência de cuidar da pessoa que 

se ama, se devota para ele no ponto mais 

exagerado possível e de forma inevitável acaba se 

machucando? Será que existe um erro ao pensar 

que pode ajudar essa pessoa o tempo todo? Existe 

uma linha entre o limite e o exagero, eu sei; mas 

onde ela está? Posso estar doente por amar 

demais? Existem indivíduos que tornam como 

opção não ter o papel de mãe, esposa e afins; isso 

pode ser considerado por outros olhos como falta 

de amor?”. 

Carinhosamente, Larissa. 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

 

 

 

Resposta 

Bom dia, minha querida. Ninguém erra por 

achar que devemos ajudar aos outros, não há 

dúvidas neste ponto. Quando ajudamos alguém, 

também estamos nos ajudando. É natural. Afinal, 

há sempre alguém que precisa amar e ser amado, 

de cuidar e ser cuidado. É a ordem da vida, da 

natureza. Basta identificar no jardim o ciclo da 

semente, ela precisa que a terra cuide, aconchegue, 

guarde água para o se crescimento. É a natureza 

nos mostrando que o ciclo de cuidado nunca para 

e, depois de toda a cautela, a beleza que estava 

guardada. 

Não se engane, não é apenas as mulheres 

que têm o desejo de cuidar. O homem também 

sente tal vontade, porém vivem com o medo. Todo 

homem guarda dentro de si o desejo de se entregar, 

de deixar-se descansar no colo de outro ser, mas 
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por trás de toda sensibilidade existe uma armadura 

cheia de angustias, medos, ressentimentos de 

antigos relacionamentos. Ninguém é igual, e 

compreendemos isso. Mas é inegável que a 

bagagem vivida fique de lado quando lance é o 

coração. Antes do coração se entregar ele precisa se 

certificar que não será despedaçado como na 

última tentativa. Ele precisa dizer para a mente “é 

essa a pessoa que estávamos esperando. Dá aqui a 

mão e vamos juntos mostrar o que é amar.” Não se 

preocupe. Ou melhor, se preocupe se esse cuidado 

ultrapassar as barreiras do respeito pelo espaço do 

outro.  

Todo ser quer e precisa do seu espaço, 

mesmo que esteja vivendo ao lado de alguém. Veja 

bem dentro de uma casa, a mãe que não dá espaço 

para a criança se virar sozinha, abafa as vontades e 

desejos de sua prole, isso faz com que o menino, 

cada vez mais, se distancie de sua mãe. Isso não 

significa que ele não sinta amor por ela. Isso 

significa que ele quer abrir suas asas, se é que me 

entende. Agora, pense nisso como um casal. A 

mulher que vive possessiva, que ao invés de amiga 
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quer ser dona. Não dá. Isso fará com que o amado 

se afaste até o dia em que resolverá partir, e nesse 

dia você se sentará no sofá e certamente dirá “o que 

eu fiz de errado?” Porque, para você não é errado, 

mas o problema é fazer tanto sem ouvir o que o 

outro pensa de nossos atos.  

Cuide do seu amado sem correntes; Faça 

uma surpresa, uma comida diferente, tenha uma 

atitude nova, todos os dias. Diga que ama, deixe 

bilhete pela casa, faça coisas que ele gosta de fazer, 

mesmo que você não goste. Porque amar é isso, ser 

para o outro como outro é para nós. Não se trata de 

uma troca, se trata de se entregar e fortalecer o que 

já existe. Na época da escola, quando eu tinha uma 

namoradinha, ela me mandou um bilhete do qual 

nunca mais me esqueci. Ela me parou no meio da 

escola, me deu um beijo e me chamou para sentar 

no canto. Vi que só tinha meninas, e fui assim 

mesmo. Acabou o recreio e ela me entregou o 

bilhete com a seguinte frase “todo casal, antes de 

ser amantes precisam ser amigos. E você me 

provou que é meu amigo.”  
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O limite está quando eu detecto que eu já fiz 

de tudo para o amado se sentir bem e mesmo assim 

não desisto, mesmo com pouca energia. Exagero é 

parar de fazer por mim para fazer pro outro. A 

regra é clara, para fazer pelo outro é preciso fazer 

por mim. Antes do outro, eu. Sem meio, sem início. 

E no fim... Terá exagerado da maneira certa, 

cuidado de você mesmo. Afinal, este exagero é o 

que nos matem vivos. 

Despeço-me na certeza que cuidará primeiro 

de você, 

Glauco Stauffenberg.  
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Quando desejei que você ficasse... 
Por Glauco Stauffenberg 

 

Em um determinado momento daquela relação, 

que eu não sabia ao certo o que era, eu tinha um grande 

medo de te perder. Coloquei fichas demais na mesa e 

apostei no número par, enquanto você insistia no ímpar. 

E o pior, insistia apenas no 1. 

Pensei em você, fiz por você. Pedi para que 

minha mente não se cansasse e não se esquecesse de 

você. Fiz do singular um plural, só que apenas eu 

proferia as letras em “s”. Então eu comecei a cansar de 

insistir, cansei de aprender a “solidão de ser só dois”, 

cansei de apostar as fichas, as cartas, as intenções. 

Cansei... 

Então eu fiz  burrada de acreditar -  de novo - , e 

não foi sua culpa (ou talvez tenha sido, sim) que a minha 

felicidade seria ao seu lado. Então transformei a amizade 

em cuidado. Você confundiu cuidado com criação e eu 
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me embolei no meio campo depois da nossa última noite 

de sexo. Até um tempo atrás, eu ainda pensava no “se eu 

tivesse feito assim...” “Se eu tivesse relevado aquilo...” 

 Mas depois eu escrevi tudo em uma folha branca e 

queimei. O passado tem que passar e eu não vou, não 

quero e não posso ficar me culpando de erros não foram 

feitos apenas por mim. 

Penso em te esquecer, penso em te deixar pra 

sempre. Mas algo nisso tudo me prende. É um escrito 

que penso, uma frase que leio, uma música que ouço, um 

perfume que sinto a fragrância. Mas não... Não pense 

que sou o mesmo fraco que te amou, que não conseguia 

te esquecer. Decidi que vários planos deixados na gaveta 

durante o ano de 2016 merecem e vão tomar vida no 

próximo ano. 

Estou pensando em te deixar, ali no canto 

mesmo, jogado entre a papelada que meu quarto abriga. 

Ou então te deixar de lado igual ao bolsinho da calça 

jeans, que ninguém sabe ao certo para que serve, mas 

sabemos que ali está, caso necessário. Apagar para 

sempre é com o tempo, pode acontecer amanhã ou pode 

acontecer nunca. Não sei, você não sabe, ninguém sabe... 

Esqueci de mim várias vezes para cuidar de você. Deixei 
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minhas dores para acreditar em você, quando todos 

disseram que não valeria a pena. Enquanto todos corriam 

para chegar na frente ou corriam para não te ajudar, eu 

segurei sua mão. 

A verdade é que eu fui a pista quando o seu avião 

precisava de um lugar para ficar. Fui o porto que o seu 

barco ancorou enquanto a tempestade não passava. 

Chorei quando você partiu. Chorei depois de alguns dias, 

mas sei que foi melhor assim. Os sentimentos vividos, os 

momentos curtidos, eu não me arrependo. 

Senti tudo muito intenso. Tudo muito único. 

Não foi recíproco, mas foi real. 
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“O silêncio certo na hora certa 

foi,  e sempre será o melhor 

caminho.” 
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E-mail 6 

 “–Moço, acho que pela primeira vez não 

venho aqui trazendo uma questão, dessa vez trago 

um assunto que gostaria de sua abordagem, sobre 

o “silêncio”; mais conhecido como os jogos de 

relacionamento, essa história de mandar uma 

mensagem, esperar uma ligação e esperar que 

essas coisas aconteçam sem desistir da espera e 

sempre ansiar pela procura do outro. O tempo 

passa, horas, semanas, meses ou até mais, e a 

pessoa resolve aparecer, será tem que uma atitude 

específica a se tomar? Ou apenas deixar o coração 

comandar? Antes o amor parecia ser algo tão belo 

e fluido agora mais se parece um jogatina, sei que 

muitos não gostam dessas atitudes, por isso evito 

de jogar (Sempre dei azar nos jogos, porém isso 

não condiz que tenha sorte no amor), porém sei 

que homens e mulheres fazem uso desses 

artifícios para deixar o outro apaixonado, 

enlouquecido, hipnotizado, mas não entendo o 

porquê dessa perda de tempo, sendo que poderia 

ser usado para se conhecer de verdade, aproveitar, 

sorrir e poder realmente amar... Então porque as 
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pessoas dizem que odeiam esses jogos, mas 

usam- o para manipular o outro?? Outro causo que 

gostaria de abordar é  sobre o “compartilhar 

sofrimento”, já fiz muito isso, mas atualmente faço 

menos isso. Porém isso de falar ajuda mesmo ou 

nos faz mais vulnerável em relação aquele que nos 

ouve. Não ache que estou afirmando isso, isso 

ocorre mas não é uma generalização, estou 

falando daqueles que criam os problemas, não 

daqueles que poderiam ser uma solução. Beijos de 

uma pessoa inconformada, Larissa”. 
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Resposta 

Larissa, querida. É até engraçado falar sobre 

esse silêncio que você cita. Chega a ser 

perturbador. Desde pequeno fui afeito as coisas 

mais simples da vida. Sempre ofereci ouvidos, 

ombros, abraços e palavras, mas quando eu 

precisava todos sumiam. Não, eu não estou 

cobrando e nem me arrependo de ter feito. O que 

quero dizer é que muitas vezes o outro só nos 

enxergar como alguém que, supostamente, não tem 

problemas. Alguém mais forte, que não espera uma 

mensagem de bom dia, um e-mail perguntando 

como vão as coisas, uma ligação dizendo que está 

indo até a sua casa sentar no portão e conversar 

como foi a semana. O que me deixa mal, minha 

amiga, é que não vejo mais as pessoas se 

enxergarem. Elas se olham, se esbarram se 

encostam, mas não se enxergam.  

Já vivi nesses jogos que você cita, eu sabia 

por A+B o desejo que nutriam por mim e preferiam 

ficar de pistas para chegar ao tesouro. Mas o outro 

esqueceu que eu não sou pirata para ficar 

navegando em águas turvas atrás de descobrir 
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novas terras. Sou marinheiro do amor, da paz, da 

boa música e principalmente de boa companhia.  

Acredito que mulheres jogam mais que 

homens, não? Vejo meninas iludindo meninos só 

porque quer fazer ciúmes em alguém. Não culpo 

ninguém, cada um tem as explicações para fazer o 

que faz. A pergunta é: será que as explicações que 

me serão oferecidas serão o bastante para que eu 

acredite? Creio que não! Tenho deixado de lado as 

pessoas que já me deixaram. Dói, acredite. Dói ver 

o outro online e não ter uma resposta. Dói mandar 

resposta e ver que a pessoa entrou no whatsapp 

depois que você enviou a mensagem e chegar a 

conclusão que ela está te ignorando. Mas no fundo, 

o que mais dói é quando me perco de mim. É essa 

solidão que me incomoda, a solidão que a Maria 

Gadú cita “de ser só dois”. Existem bons homens 

por aí, não desista. Mantenha acesa aquela chama 

que te faz caminhar e acreditar. Pode demorar, mas 

uma hora todos encontramos alguém que faça toda 

a caminhada valer a pena. Eu garanto!  

Não acho legal isso de expor o sofrimento, 

sem sombras de dúvidas isso deixa qualquer um, e 
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não apenas as mulheres, vulneráveis. Compartilho 

com você o que aprendi com a minha avó; “O que 

começa com „EU‟ é problema „SEU‟”. O que isso 

quer dizer? Que você precisa se resolver sozinho, 

antes de tentar pedir a ajuda de alguém. Isso 

significa que você deve levar ao conhecimento 

público aquilo que é bom para todos. O que é seu é 

seu. Se você sofre, engula as suas dores, conviva 

com elas, se reorganize e só depois diga algo. O 

silêncio certo na hora certa foi, é e sempre será o 

melhor caminho.  

Não viva como as mulheres de Atenas, isso 

não significa desistir, isso significa que a vida 

precisa continuar, e se o outro sentir sua falta ele 

vai arrumar uma maneira de se aproximar. Talvez 

ele te chame, te mande um oi, envie um torpedo, 

bata na sua casa. Porém, antes de criar expectativa 

aconselho que lembre-se que ele pode, novamente, 

sumir. Então aconselhe que, já que ele gosta de 

sumir, quando resolver voltar que traga um 

refrigerante para tomar com o gelo que ele vai te 

dar. 

Até breve, Glauco Stauffenberg 
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Carga 
Por Larissa Escuer 

 

Ontem estávamos bem, hoje nem me olha, finge 

que sou apenas mais uma pessoa qualquer. 

Diz que a culpa do afastamento e de todos os 

problemas é minha, mas afinal, o que eu fiz? 

Apenas disse para que seguisse seu caminho, só 

que sem minha companhia; porque contigo momentos de 

tristeza eram maiores que os de alegria. Não é isso que 

quero para meu convívio. 

Você prendia minha energia, mas afinal a culpa é 

minha não é mesmo? Então só digo uma coisa: obrigada 

por ser culpada. 

Livrar-me de você foi arrancar um peso das 

minhas costas, porque, na verdade, o que tínhamos não 

era uma relação, era uma carga desnecessária que levava 

em minha vida e que agradeço muito de ter tirado. 
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E-mail 7 

“– Então querido, me esclareça uma dúvida 

(como se já não trouxesse suficientes): é possível 

que qualquer um lembre-se de um parceiro durante 

anos, ou essa é uma atitude exclusiva de alguns? 

Tem também uma questão de comunicação que 

me intriga, deixe-me exemplificar, para uma 

mulher, o silêncio de um homem causa um efeito 

muito ruim; queremos o contato direto, imediato. E 

os homens nesse caso, como ele procede quando 

a mulher não liga? Existe essa história de ficar 

stalkeando a pessoa o tempo todo também? Para 

finalizar, existe um tempo específico para que uma 

pessoa espere a outra quando está se investindo 

num relacionamento?”. 

De uma pessoa conectada, Larissa. 
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Resposta 

O problema dessa geração é querer tudo 

para ontem. Veja bem ao ponto em que chegamos. 

Procura-se sobre a vida dos outros nas redes 

sociais, perde-se tempo para conhecer aquilo que é 

exposto, colocado na vitrine em busca de likes, mas 

não se perde tempo desejando conhecer quem é a 

pessoa por trás daqueles sorrisos. A vida deixou de 

ser sacra e privada. Deu espaço ao fútil dos dias, 

das postagens sem fim dizendo “estou bem”, 

dizendo “fui ali”, alertando “não estou feliz”. 

Somos uma geração que vive para o outro e não 

para nós. Veja bem, nos tempos de outrora o 

movimento da tarde trazia consigo as descobertas 

de uma mão sobre a outra, de uma folha que caía, 

de uma vida que chegaria. O poeira anunciava que 

a chuva chegaria, as mulheres que bordavam no 

portão corriam aos quintais para recolher a roupa 

que quarava sob o sol. Tudo era vivido e não 

anunciado.  

A busca desenfreada por likes expôs as 

dores de todos. Mais uma vez afirmo, é mais 

importante viver para mostrar e não viver para 
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guardar. É a vida perdendo o sentido real. 

Fotografa-se tudo, diz-se tudo, posta-se tudo. Mas 

isso só nos deixa mais vulneráveis. Estamos tão 

imediatistas que, se o outro não me liga, não me 

responde rápido eu já acho que ele está me 

ignorando. Precisamos de tempo e precisamos 

entender o tempo do outro. Não ligar no outro dia 

é consequência do que o outro sente. Afinal, é 

melhor um silêncio verdadeiro que uma telefone 

tocando para curar carência. Se o outro não ligar, 

não ligou. Vida que segue. 

Também conheço pessoas que não saem de 

casa porque esperam o telefone tocar, acho isso 

doentio. Parar a vida para esperar que o outro se 

resolva. Acho que, ao fim do encontro, ao se 

despedir, deveriam dizer; “vou continuar 

caminhando, caso queira vir junto se apresse.” 

Porém, o que vejo são as pessoas dizendo “vou 

sentar aqui, esperar você ligar. Faça tudo o que 

quiser e depois me ligue, estarei lá do lado do 

telefone te esperando.” Poxa vida. Que ilusão é essa 

de que eu preciso mudar todos os meus planos 

para que o outro venha?  
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Veja bem, minha cara amiga, todos têm 

limites. Um homem, por mais que ele goste, ele 

desiste de ficar esperando. Ele pode até voltar 

quando você se resolver, mas certamente ele não 

ficará tanto tempo esperando a sua decisão. Não é 

possível viver como uma vaca que mastiga, 

mastiga, mastiga aquela vida e o capim sem fim. 

Sabemos do nosso fim, e por isso precisamos viver 

com sabedoria. Não adianta sentar na janela, como 

a pessoa da música do Chico Buarque, e ficar 

vendo a banda passar tocando coisas de amor.  

Um homem sempre se lembra da pessoa que 

tanto amou, acredite. Eu seria um babaca se 

dissesse que essa atitude é puramente feminina. Eu 

seria odiado pelos outros homens se dissesse que 

homem não sente. Homem sente, e sente muito. 

Muitos não demonstram por medo do que vão 

dizer. Outros foram criados de uma maneira que 

devem esconder seus sentimentos. Mas, como diz 

Adélia Prado “o que dá sentido a nossa vida vale 

mais que a vida.”   

Certo de ter clareado sua dúvida, 

Glauco Stauffenberg 
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Sobre o Amor 
Por Glauco Stauffenberg 

 

Tem horas em que a gente precisa parar e pensar. 

Mas dar aquela parada radical, sozinho, em algum lugar 

vazio. Você, o céu, a natureza e mais nada. Depois de 

mais uma briga aqui em casa eu resolvi fazer isso. Eu 

não entendo o porque de tanta briga, na verdade eu sei 

que é porque eu gosto de meninos. Mas qual o problema 

disse? Não faço mal a ninguém, vivo na minha e mesmo 

assim sempre tem um para falar um monte de merdas. 

Eu tenho o direito de amar quem eu quiser, certo? Sim! 

Dizem que tenho liberdade, mas quando faço as escolhas 

que vão contra uma "moral e bons costumes da família 

brasileira" eu quase apanho.  

É o fim mesmo... Enquadrar o amor. Lembre do 

Pequeno Príncipe, que ao guardar o amor, a sufocou. 

Deixa o povo viver como quiser, deixa fazerem as 

escolhas, deixa quebrar a cara (se acontecer, é normal.). 

Só deixa...  

Olho pro nada e enxergo tudo. Assim mesmo, nessa 

colocação.  
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A vida seria mais simples se cada um entendesse 

que a vida do outro, é do outro. Que eu tenho o direito de 

descordar sim, mas isso não tira o direito dele viver 

como escolheu. e que discordar não quer dizer humilhar, 

afastar, eliminar. Discordar é um direito, assim como 

respeitar é um dever.  

Os pensamentos são muitos; Sumir, viajar 

sozinho (mesmo sem grana), me matar - afinal, quem é 

que não pensa nisso né? Sempre fui um suicida em 

potencial. Confesso.  

Amar não é problema. Problema é a falta de 

amor. 

Agora preciso pensar no que fazer. Talvez 

algumas lembranças possam me fazer bem, ou não. Já 

que até pouco tempo, sofri por uma traição e por isso, 

hoje, escolho ser sozinho.  
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E-mail 8 

– Glauco, o que achas de sair de um possível 

estado de paz e regredir por obsessão ou até 

mesmo “por amor” para aquele que ama, porém 

deixando de lado todo o sossego, calmaria e 

tranquilidade. Tudo em prol de querer estar junto, 

custe o que custar? 

De alguém que ainda vive a paz, Larissa. 
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Resposta 

Acredito que o outro não está articulando o 

mesmo sentimento que você. Num tempo de 

grandes problemas, para que buscar mais um? 

Certamente esse sentimento que você está sentindo 

não é amor, é apego, dependência. Mas amor, 

certamente, não é. Se você tem que trocar a sua paz 

para ter alguém ao seu lado, aconselho que 

descarte tal ser. Se você cogita tal ação, aconselho 

que esqueça este pensamento. Precisamos de 

pessoas que andem ao nosso lado, que nos dê a 

mão, porque o mundo vai gritar, vai colocar 

barreiras e o que menos precisamos é de mais um 

para nos atrasar. Se dentro do seu coração está uma 

completa bagunça como espera conseguir amar 

alguém?   

Nenhum amor do mundo vale à pena se 

precisamos deixar de lado o sossego que 

carregamos no peito. Não existe amor que nos faça 

mal, todo amor é para o bem. Quem ama cuida, 
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trás alegrias, nos tranquiliza. Se atormenta, não é 

amor. Você não vai fazer mal, vai apenas criar o 

bem para você mesmo. Se já te causou dor, para 

que insistir? Deixe que a ferida cicatrize. Você já 

sabe o que te causou dor, então será fácil se livrar 

deste peso. O que você está sentindo é apenas 

ausência do outro, mas a pior ausência que existe é 

aquela que nos deixa ausentes de nós mesmos. Meu 

conselho é que siga lutando, porque a vida é uma 

eterna batalha. A história não acaba, o tempo não 

para, e o motivo da partida não foi tua culpa. 

Certo que não deixará a calmaria para 

caminhar em direção a tempestade, despeço-me. 

Glauco Stauffenberg 
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Relação sem conexão  
Por Larissa Escuer 

 

Tentei, juro. 

Gastei saúde, tempo e muita energia querendo 

envolver-me dentro de seu mundo, e resolver todos os 

problemas a sua volta, tornar esse universo um ambiente 

melhor para que você conseguisse viver em paz. 

Porém tudo o que eu dizia, não passava de meras 

palavras que entravam de um lado e saíam por outro.  

Tentei fazer você me ouvir e me compreender, 

contudo não quis ouvir-me; tudo bem. Água e óleo 

mesmo estando no mesmo ambiente não conseguem se 

misturar. 

Nós poderíamos estar juntos, mas o destino não 

permitiu.Nossos caminhos se cruzaram, mas os fatores 

de nossas vidas não ajudaram a perpetuação de nosso 

sentimento. 

Quem sabe assim, será até melhor para ambos. 

Abrir para novos ares os nossos corações e consolidar 

novos aprendizados. 



 

63 
 

Estamos fora de sintonia e só vamos nos conectar 

novamente quando nossos corpos tiverem numa melodia 

pronta, para cantarmos nossos versos sem ferir um ao 

outro. 
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“O amor tem o poder de nos  

fazer mudar. Seja o amor do 
outro por nós ou o amor 

próprio.” 
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E-mail 9 

Glauco... podemos falar de silêncio 

novamente? Ainda tem coisas que precisam ser 

ditas e explicadas. Aquela história de que quando a 

pessoa procura e vai atrás é amor mesmo, é real? 

Pois conheci parceiros tão inseguros que 

esperavam a minha abertura ou que eu investisse, 

ou pior ainda, queria que apenas eu os procurasse! 

Isso que acontece seria algo racional ou 

emocional? Como outras pessoas veem uma 

pessoa que trai? Existem indivíduos que acreditam 

que podem mudar uma pessoa infiel para uma 

pessoa “correta”, assim dizendo; fazendo que esse 

“infiel” mude por causa de amor, mas, todos são 

assim? A pessoa ignora toda a história de uma 

vida, todos sabemos que enfrentar é a melhor 

forma de afastar um problema, ignorar não pode 

piorar a situação? Estou lendo algo que se trata 

desse assunto, uma história que durou longos 20 

anos e é contada sempre no dia do primeiro 
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encontro dos protagonistas. Algo mal resolvido que 

tente a perseguir por um bom tempo. Será melhor 

revermos certas coisas e pôr-se um fim?”. 

De alguém que está analisando o passado, 

Larissa.  
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Resposta 

Me lembro de um tempo, ainda próximo 

apesar de passado algum tempo. Minha amiga 

estava sentada na mesa junto com quem achava 

que ficaria e, um dia, ele perguntou se seria para 

sempre. Ela se manteve em silêncio, o que 

provocou um enorme desconforto no jantar. Me 

confessou que, durante aqueles intermináveis 

segundos depois da pergunta dele, só conseguia 

pensar no que era para sempre e, chegou à 

conclusão que nada é para sempre.  No outro dia, 

ela juntou as suas coisas foi embora.  

Por bastante tempo ele foi atrás, mandou 

cartas, fez ligações, chamou para conversar, sentou 

de frente a casa dela com flores mortas em um 

bouquete bem elaborado. Chamou alguns amigos e 

foi para a porta da escola dela. Tudo em vão. Ela 

resolveu não voltar. Em uma última conversa, falou 

para ele que foi bom, que foi legal e que não seria 

eterno. Que nada era eterno. Por meses aquele 
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garoto continuou tentento, até o dia em que parou 

de amar, parou de conversar, parou de se 

apaixonar, de querer e virou o pegador cafajeste. É, 

minha cara, o amor tem o poder de nos fazer 

mudar. Seja o amor do outro por nós ou o amor 

próprio. No fim, ele mudou... Para pior, mas 

mudou.  

Precisamos ter equilíbrio nas escolhas. Se 

tudo for muito racional você se tornará uma mala, 

se tudo for coração você se torna capacho. É difícil 

saber até onde ir, é uma linha tênue que, vez ou 

outra, me deixa extremamente pensativo. Traição é 

feia para ambos, tanto homem quanto mulher 

devem respeito para quem está ao seu lado. Se não 

quer compromisso, permaneça solteiro. Ninguém 

tem o direito de brincar com os sentimentos dos 

outros, isso jamais se deve fazer. Porém, é triste 

como a nossa sociedade suporta a traição do 

homem e a explica como “normal” e condena a 

traição da mulher a adjetivando por tal ato. Se 

sabemos que é errado trair porque, também, não se 

adjetiva o homem?  
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Porém, é preciso reconhecer que muitas 

mulheres gostam de pegar o cafajeste, aquele 

galinha de carteirinha. A mulher tem o poder de 

escolher quem ela quer ao seu lado, se escolheu o 

pilantra isso retira dela o direito de reclamar de ser 

traída. Afinal, ela já conhece a índole. Mulheres 

acreditam que tudo podem, que se elas quiserem 

elas podem fazer o homem mudar. Não acredito 

nisso. Nem para o homem, nem para a mulher. 

Pessoas mudam quando querem mudar, seja por 

amor ou amizade. Eu não faço o outro mudar, eu 

posso dar a ele motivos para que mude. Posso 

oferecer uma nova visão dos mesmos fatos e ele, 

somente ele, vai escolher se muda ou não. Mas 

acredite, as pessoas normalmente não querem 

mudar.  

Quando apaixonados homem e mulheres 

fazem de tudo pelo outro, inclusive se casar. Eu, 

por exemplo, não me casaria com uma pessoa à 

qual já sei de sua índole de trair. Afinal... Se traiu 

fulano com cicrano, vai trair cicrano com beltrano. 

Uma hora você também será substituído. Vale a 

pena perder este tempo sabendo que a traição virá? 
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Não viva pela incerteza dos momentos, minha 

amiga. Viva para valer a pena, para que o outro 

também seja valorizado, para que o futuro venha e 

que o presente seja de risos e não de lágrimas. Não 

queira eternas chuvas e tempestades, escolha o que 

lhe trará calmaria, mesmo quando o mundo estiver 

caindo lá fora.  

Tudo precisa terminar de maneira que os 

dois lados digam “acabou”. Caso contrário, aquele 

fato sempre vai retornar. Sempre vamos lembrar e 

pensar “eu poderia ter dito”, “poxa, mas eu 

poderia ter dado adeus”, “eu poderia ter colocado 

um ponto final e falado tudo o que me 

incomodava”. Veja bem, qual o sentido de uma 

partida sem despedida? É a chegada e a partida do 

tempo, no mesmo local de onde começamos. Somos 

donos de nós mesmos. Olhe para frente, e esqueça 

o passado. O passado vai te perturbar se você der 

corda. Ele vai te chamar, vai gritar seu nome, vai 

falar que quer voltar. Diga não, obrigado. Feche a 

porta e siga. Essa é a melhor escolha.  

Glauco Stauffenberg 
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Quando queremos partir 
Por Glauco Stauffenberg 

 

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 exausto. 

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, 
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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: Porque insistimos? 

Sabemos que não vale mais a pena. E aí pedimos 

que o contrato da amizade ou do namoro 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 do 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, na maior parte das vezes, quando 

perdem. Mas porque não valoriza antes do fim? Porque 
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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, da primeira sacanagem. A 

mala sempre estará ali quando, por qualquer motivo, 

você pensar em dizer que não dá mais. 

Se não dá mais, não fale. Pegue a mala, tranque a 

porta e siga... O outro que fique por onde quiser. Com 

quem quiser. Porque o meu coração se perdeu de você. 
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E-mail 9 

“– Serei breve e objetiva. O que leva uma 

pessoa a ser tão racional, mesmo estando 

completamente envolvida e apaixonada?”. 

De uma pessoa nem tão racional assim, 

Larissa. 
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Resposta 

Todos, em dado momento, precisamos agir 

com mais razão e menos emoção. Estar apaixonado 

nos deixa meio bobos e cegos, sem dúvida. Mas 

quando a paixão passa e o véu da realidade nos 

desce é preciso coragem para enxergar, com frieza, 

as situações em que nos colocamos. Vejo mulheres 

chorando porque a “ficha caiu” e o “príncipe 

encantando” era um sapo. Vejo mulheres seguras 

do que são quando deixam de lado a fantasia 

criada por este sentimento. Não só mulheres, nós 

homens também somos bem racionais quando o 

assunto é sentimento. Temos medo. Todo ser 

humano tem medo e por isso coloca a 

racionalidade na frente da paixão, mas às vezes a 

paixão é tão forte que pula o muro da razão e nos 

abraça com tanta força que demoramos a enxergar 

os fatos. Mas enxergamos.  
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E-mail 10 

Olá Glauco, venho lhe contar um ocorrido. 

Minha vida estava transcorrendo de forma muito 

boa até que ontem recebi uma ligação e, de forma 

repetida, com um leve tom de arrependimento. 

Nathan voltou, da onde quer que estivesse. Não 

teve cerimônias, sem desculpas e explicações, 

muito menos disse por onde esteve durante esse 

longo tempo distante. Por um momento me senti 

importante para ele, já em outro, me senti como um 

objeto na vida dele, aqueles que ficam na estante e 

raramente damos a importância que ele está ali. 

Rapidamente aquele tom arrependido se foi, 

perguntou como eu andava, se minha família 

estava bem e até se meu cachorro tinha melhorado 

de uma virose! Tento entender esse 

comportamento, mas sinceramente, não consigo. O 

que raios ele quer de mim? Tem algo que possa 

fazer para que ele mude ou  suma (se tiver até 

fórmula de chá de sumiço eu aceito)? Confio que 

você pode me ajudar. 

Abraços, Larissa. 
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Resposta 

Olá, minha amiga.  

Observe o comportamento que este rapaz 

despeja sobre você: realmente não existe 

consideração da parte dele. Ele faz o que quer, 

quando quer. Sabe por que ele tem este tipo de 

posicionamento? Porque você permite! É você 

quem dá a ele o direito de permanecer agindo 

como uma criança que some e depois aparece 

sorrindo e abraçando. Que vem de mansinho, que 

esquece o que fez porque sabe que será desculpado.  

Claramente, ele não respeita o seu espaço, 

não tem te feito feliz, só te traz problemas. 

Consegue perceber isso? Talvez você tenha tanto 

medo de ficar só que aceita ser tratada com 

desdém, ou como nada, usando suas palavras. Não 
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tenha medo de ser só, afinal... Você é sua, e só sua. 

Você tem se sentido frágil e essa instabilidade te 

coloca na mão de qualquer pessoa. Esse mundo de 

possibilidades oferece às pessoas a sensação de 

partir sem avisar e de chegar sem se desculpas. As 

redes sociais dão às pessoas a oportunidade de ir 

além, de serem mais e de não ficar limitados aos 

que estão por perto. É bom e ruim. E ele tem 

oferecido apenas a parte ruim. 

Ele sabe que você o ama, sabe que você é 

domesticada por ele, que ele te controla. Você deu a 

ele o poder de pensar assim. Pode não ser verdade, 

mas se ele permanece fazendo a mesma coisa é 

porque já entendeu que no amor que sente, existem 

brechas para partidas e chegadas. Me parece que 

você não se pertence de verdade, não se conhece 

suficientemente e mesmo assim tenta se entregar ao 

outro. Faltou fazer o dever de casa. Falta viver a 

experiência de se amar para depois amar.  

O meu conselho é que você amadureça e seja 

menos intensa, se não o processo até aqui será 

perdido. Vá lentamente, observe o outro, viva o 

processo normativo de conhecer. Poucos passos 
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com cuidado é melhor que grandes passos sem 

inteligência. O erro do relacionamento está na 

maneira que o mesmo é administrado. Seja firme 

quando precisar negar. Não se culpe se ele não 

ficar, é a escolha dele. Você não erra se amando, 

você erra se enganando. Ele não vai mudar, 

acredite. Se o outro não muda, mudo eu. Não abra 

mão do seu mundo para que o outro chegue. 

Jamais. Agradar o outro deixando de lado o que 

você é, é a maior furada.  

Se coloque limites, pare de ficar perdoando, 

pare de abrir mão daquilo que ama e deseja. Pare 

de criar expectativa. Se não ele vai continuar 

voltando com uma bandeja de palavras bem ditas e 

você vai continuar se iludindo. 

Siga. Ainda que sozinha...  

Um abraço,  

Até breve. 
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E-mail 11 

Meu amigo, ainda me sinto atordoada, 

minha cabeça ainda não assimilou o ocorrido. 

Nunca tinha me passado nos pensamentos como 

seria me entregar a Nathan sem pensar nos 

obstáculos no caminho, onde ele finalmente 

poderia descarregar sua onda de paixão. Contudo 

(sempre essa adversidade me perseguindo), 

mesmo depois de viver esse torpor de sentimentos, 

voltamos ao ponto inicial, o mundo real. Sei que 

não há forma de fugir dos problemas, mas como 

amenizá-los? E as dúvidas, tem como serem pelo 

menos em parte, solucionadas? Ele nunca foi o 

homem que pensei ter ao meu lado, não existe 

segurança emocional, não temos gostos parecidos, 

vivemos em ambientes diferentes, sintonias 

diferentes. Nossa única coisa em comum é a 

atração um pelo outro. Será que só isso é o 

suficiente para que nós tenhamos um futuro longo 

e promissor juntos?  

Beijos de sua amiga de cartas, Larissa. 
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Resposta 

 

Larissa,  

Os problemas sempre vão ocorrer, e você 

sabe muito bem disso. É preciso força e coragem 

para enfrentá-los de frente, agarrar o que vier e 

resolver. Não adianta fugir. Correr não vai 

resolver, vai apenas adiar. Entenda que apenas 

atração física não segura uma relação. É preciso 

amor, liberdade, satisfação de ser feliz. E, por suas 

palavras, posso identificar que a sua alma ainda 

não encontrou um local para repousar.  

A realidade sempre é o ponto onde 

precisamos viver. Se sairmos muito dela é bem 

provável que viveremos frustrados. Idealizamos as 

necessidades e acabamos por achar que a vida 
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perfeita é aquela imaginada. A vida perfeita é 

aquela que eu enxergo onde estão os problemas, 

busco soluções para ele. Apenas vida, minha 

querida. Como eu já disse: você precisa se 

pertencer, você coloca a sua felicidade nas mãos do 

outro, sempre e a todo tempo. Já percebeu isso? 

Você diz: “Ele não é exatamente o homem que posso ter 

ao meu lado, não me passa segurança emocional, não me 

passa segurança financeira, não frequentamos os mesmos 

ambientes, somos tão diferentes”. Se ele não te passa 

segurança emocional, passe você para ele. Tenha 

você para você. Se ele não te passa segurança 

financeira, proponha que poupem juntos, que 

possam investir em algo bom para ambos. Se não 

vão aos mesmos locais, convide-o a ir aos seus 

locais e, automaticamente, ele fará o mesmo. O que 

nos faz permanecer com o outro é justamente a 

diferença. Ser igual ao outro pode, e vai, cansar 

mais que ser diferente. O diferente traz novidades, 

aguça a curiosidade, desperta o desejo.  

Escolha o diferente e não fique esperando 

demais, é isso por hoje... 

Um abraço. 
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Liberdade: Felicidade e condenação 

Por Larissa Escuer 

 

Ah, liberdade! Palavra muito falada atualmente, 

onde indivíduos buscam essa tal independência, onde 

querem que suas decisões sejam tomadas por eles 

próprios. 

Mas por trás disso existe algo muito maior, como 

dizia um antigo filósofo: ficamos presos por conta da 

liberdade, a mesma que dará todas as possibilidades, 

porque se prende ao número infinito de possibilidades 

que a tal pode te trazer. 

Não digo isso para que você entre em uma curva 

de pensamento constante e enlouqueça, digo isso para 

que você aos poucos quebre a noção de que liberdade é 

ter tudo a todo o momento.  

Liberdade é alcançar suas metas com sua própria 

força, é conquistar o mundo um pouco de cada vez, não 

é do dia pra noite que ela vem em forma de uma caixa de 

presente e é deixada em sua porta, ela se torna ela 

mesma, pois ela também é conquistada. 

Ela é como alguém que você quer um 

relacionamento, você luta para conseguir, após a 
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conquista, você continua a lutar, pois precisa e quer que 

aquilo dure, e para se tornar maior e com mais força é 

necessário continuar a trabalhar naquilo. 

A Liberdade é igual, precisa-se manter e ampliar. 

Sem ela somos presos a outras pessoas, com ela, somos 

presos por causa dela. 

(In) Felizmente, somos fadados a ela, por um 

momento apenas ou para o resto da vida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
“Só você, e apenas você, pode 

saber o que é bom ou ruim 

na sua vida.” 
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E-mail 12 

Você ainda se recorda do último e-mail, 

correto? Devo confessar-lhe que eu queria sim 

beijá-lo e estar perto dele, porém o tempo que 

aquilo durou foi tão escasso que faz com que eu 

queira mais e tenha saudade daquele momento. 

Queríamos provar que não tínhamos mais ligação, 

que a atração havia se dissipado. Mas não acha 

que erramos ao nos reaproximarmos? 

A vida levou-o novamente. Tudo que sobrou 

foi o gosto doce do beijo roubado. Não sei o que 

está pensando, mas estou refletindo o porquê 

desse roubo e você poderia iluminar meus 

pensamentos nessa questão. Passamos um tempo 

a mais depois do beijo, o que trouxe muitas 

emoções que estavam guardadas no fundo do 

coração. Não sei se se vamos nos encontrar 

novamente, mas se acontecer devo correspondê-

lo? Ou apenas deixar o momento fluir? 

Agora, em meio a esse assunto quero lhe 

fazer uma pergunta, mas se não quiser responder 

entenderei. Algum dia você já roubou um beijo da 

pessoa que amava? 

De alguém meio enrolada/perdida, Larissa 
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Resposta 

Não acho que vocês tenham errado ao se 

reaproximarem. Isso foi bom para que você 

percebesse aquilo que faz sentido, aquilo que vale a 

pena, aquilo que te autoriza ser quem você é. 

Roubar um beijo é uma maneira de permanecer. É 

uma maneira de querer permanecer, mesmo 

sabendo que não é possível.  

Acredito que não deva render este assunto e 

este fato. “Deixe partir, o que não te pertence 

mais.” Ficar remoendo irá te fazer sofrer e não é um 

sofrimento que vale a pena ser vivido. Sei que 

quando a gente reencontra quem tanto amamos um 

monte de sentimentos são acordados, mas é preciso 

se manter firme e decidir naquilo que é mais certo. 
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Neste caso, expulsar o que não quer ficar. O que 

não pode ficar. 

Já roubei um beijo de amor, minha querida. 

Quem é que nunca, não é mesmo? A gente ama, se 

entrega, quer permanecer no tempo do outro e, 

também, no ausente. Eu tive tanto desejo de ficar 

com ela, de ser seu namorado por mais tempo que 

ficamos juntos. O gosto do último beijo, assim 

como a cena da despedida, permanecem em minha 

memória quente como um café que ainda sai 

fumaça. A presença se foi, mas o silêncio ficou. 

Ainda me dói, mas é uma dor que expulso aos 

poucos. Tudo foi intenso demais para deixar partir 

de uma única vez. Não é um sofrimento, é uma 

ausência. E nem toda ausência nos causa dor. No 

caso dessa, foi um fardo que tirei das minhas 

costas.  

No mais, ainda continuo vivendo o avesso 

dos dias e as horas da vida. 

Um abraço. 

Glauco 
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E-mail 13 

 

Glauco, sinceramente, já não sei o que 

fazer. Imagine alguém que sempre seguiu regras, 

sem contestar, nem nada do tipo, e de repente, 

mudar, fazer tudo o que antes achava/julgava estar 

errado. Então, imaginou? Agora eu tenho receio de 

sofrer julgamentos também. Medo de me acharem 

fútil por ter uma relação não definida. Sei que não 

devo ligar para opinião alheia, mas talvez seja 

ainda um julgamento meu. Ele é meu único 

parceiro e nos vemos às vezes, tenho muitas 

amigas que tem relações assim, contudo, nunca 

pensei que teria também. 

Quando se tem uma criação baseada em 

padrões extremamente rígidos, ao irmos conhecer 

o mundo, não sabemos até onde se pode ir, quais 

são os limites do que pode ou não ser feito. Pela 

primeira vez quebrei um limite, fiz uma vontade 

minha. Sinto olhares diferentes ao meu redor, 

como se não fosse a mesma de antes, me sinto 

incomodada e até mesmo culpada por estar 
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vivendo uma felicidade plena com aquele que amo. 

A sensação de incômodo chega a ser tão grande e 

sufocante que já pensei em desistir da relação, 

mas ao considerar a tristeza de estar longe dele, 

desisto da ideia no mesmo instante. O que acha 

dessa situação toda? 

Beijos de alguém que anseia pela resposta, 

Larissa. 
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Resposta 

Quão pesadas suas palavras me chegaram, 

minha querida. Parece que tudo o que conversamos 

até este momento foi varrido para o canto e ali 

permanece, sem ser recolhido, sem ser dispensado. 

Você quer deixar a sua felicidade porque o outro 

acha que não é certo. Larissa, a vida é sua e o outro 

não deve interferir nela se não for para pegar em 

sua mão e dizer que vai caminhar junto. Faça 

aquilo que tenha vontade de fazer. Inevitavelmente 

as pessoas vão falar, vão espalhar boatos, vão dizer 

que você está errada. Mas só você, e apenas você, 

pode saber o que é bom ou ruim na sua vida.  

Pare de viver baseando suas ações no que os 

outros acham que é bom. O que é bom para o 

outros, pode não ser bom pra mim. Veja bem: as 

ofensas vão aparecer, serão disparadas, porém, 

cabe a mim, e apenas a mim o direito de ser 

atingido ou não. A minha verdade me possui. 

Quando você está em solidão, alguém te estende a 

mão? Te estende uma bandeja de palavras bem 

ditas? Quando você está em solidão quem faz por 

você é você mesma. Então por que na hora em que 
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você está alegre, está se relacionando com alguém, 

você se interessa por aquilo que os outros vão 

dizer? Ele não é seu namorado hoje, mas pode ser 

amanhã. Tudo em seu tempo, em seu caminho, em 

seu coração.  

É difícil deixar de lado a maneira como 

fomos criados. Te entendo. De verdade. Mas é 

preciso que as coleiras da criação sejam afrouxadas 

para que seja possível emergir o que você deseja. 

Não viva segundo o que os seus pais o os outros 

querem para você. Viva de maneira que faça aquilo 

que o seu coração te pede. Aquilo que a sua alma 

considera como certo. Permita que o seu coração 

seja o lugar onde tudo começa e tudo termina. A 

opinião do outro pertence a ele. Mas veja como é 

bonito este momento de sofrimento. Ele te 

estabelece um limite que é importante, o limite do 

permitido para o mundo e do proibido pra mim.  

Olhe suas palavras tão órfãs e tão sagradas. 

Você também já julgou o outro porque ele ficava 

com alguém que não era namorado. E a pergunta 

que não cala é sempre a mesma: por que eu tenho 

que ficar apontando tudo o que o outro faz? Por 
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que ele não tem o direito, segundo o meu ponto de 

vista, de ficar com quem quiser? É a vida dele. 

Importante estar do outro lado para perceber que 

nem sempre a opinião deve ser dada. Que nem 

sempre o que eu penso é certo. Porém, eu seria 

mais feliz se fôssemos capazes de compreender o 

outro sem ter que passar pelas mesmas dores que 

ele passa. Se eu tivesse plantado em mim a 

capacidade de olhar o outro, entender e seguir a 

minha vida.  

Deixe de lado aquilo que não te fortalece. 

Deixe falar o que quiserem, deixe inventar o que 

acharem que devam. Viva, sonhe e ame para e por 

você. Não espere por esperanças que não sabe 

como viverá. Não fique prenha de motivos que não 

te pertence. O sonho não pode terminar para que 

eu viva segundo o que o outro quer.  

Despeço-me na certeza de seu entendimento 

e aconselho: Sepulte seus achismos e segregue o 

dos outros.  

Um abraço. 

Glauco Stauffenberg 
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“A pequena raiz cresce, só 

quem em vez da bela flor que as 

outras amizades dão, ela se 
transforma em uma erva 

daninha.” 
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Quando você partiu 
Por Glauco Stauffenberg 

 

Por um tempo eu fiquei refletindo quais os 

motivos, os reais motivos, que te levaram a partir sem 

olhar para trás. Não é possível que nosso amor fosse uma 

brincadeira que você se cansou e me deixou de lado 

igual ao brinquedo que não desejava mais. Não é 

possível que aquela pessoa amável, que dizia que queria 

viver pra sempre comigo, que dizia que os sentimentos 

sempre estariam ali, mesmo na dificuldade, na falta de 

grana, de vontade de transar, abraçar. Cadê você que 

nem tchau me deu. O que me incomoda não foi você 

partir, você não ter olhado na minha cara, dado tchau e 

fechado a porta. Mesmo que não explicasse, um tchau 

seria suficiente para saber que você não voltaria da feira. 

A lista de compras ainda está guardada, caso 

você resolva voltar. Eu tento ser forte, eu dou sorrisos, 

converso com muita gente, mas no fim do dia eu queria 

apenas ter o prazer de passar a mão na sua nuca, a outra 

na sua cintura, te puxar pra perto e dar aquele beijo 

gostoso que te fazia tremer os lábios. 
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  Ainda tem muito de você aqui; Os lençóis que você 

deitava, eu guardei pra preservar o teu cheiro. A escova 

do cabelo, ainda conserva aqueles fios que soltaram 

naquela manhã que você fez o café e eu saí pra trabalhar. 

No espelho ainda vejo um cara forte que um dia sonhou 

em ter “dois filhos e um cachorro” com você. 

            Mas não se preocupe não, eu ficarei bem. 

            Estou bem. 

           O cara no reflexo do espelho me lembra que o 

amor é meu e não seu. Você foi e levou a parte que te 

cabia, mas ainda bem que eu sou inteiro. A sua metade é 

tão vaga, tão vazia, tão... Que me faltam palavras para 

descrever o quanto ordinária você foi. 

           Mas não se preocupa não, estou bem. 

          Longe de você eu vi que não valia a pena, vi que 

estava fazendo tudo sozinho. Você partir apenas me 

mostrou que na hora do aperto você me deixaria no 

fundo do poço, sozinho... Confesso que por alguns dias 

eu sofri, chorei (porque homem chora, sente, deseja...). 

Dei a você a melhor parte de mim, mas você nunca 

soube aceitar coisas boas e escolheu pela vulgaridade do 

momento à felicidade do cuidado diário. Te amei mais 

que a mim, pode ter certeza. 
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            Mas aqui... o amor que permaneceu aqui eu 

continuo meu caminho. A cabeça, as vezes me lembra 

que você passou por aqui, mas o meu coração não tem 

espaço para você. Caso queria se explicar, a porta está 

aberta e você sabe onde me encontrar. A chave ainda 

está no mesmo lugar, a calcinha molhada continua 

pendurada no registro do banheiro e o sentimento por 

você... Esse morreu. Não tenha dúvidas. 
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E-mail 14 

Quanto tempo! Estava com saudades, meu 

amigo. Venho lhe contar novidades. Nathan e eu 

decidimos assumir nosso compromisso, após 

longas conversas e madrugadas em claro 

decidimos enfrentar os nossos familiares e 

qualquer outro empecilho em nosso caminho, 

estamos prontos. Nós dois sabemos que seria 

muito mais fácil se esconder e evitar tudo, mas é 

mais fácil enfrentar todos os dedos em nossa cara 

e julgamentos de uma vez. Temos plena certeza 

que o amor que estamos construindo é mais forte 

que tudo isso, não iremos mais dar ouvidos a 

outras opiniões, estou pouco a pouco aprendendo 

a me desprender dos limites. 

Já pensamos em ter uma casa nossa, sim, 

vamos “juntar os panos”, ter nossas coisas, nosso 

espaço. Sinto pela primeira vez que vou ser feliz, 
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temos um apoio mútuo. Mas, mais uma vez preciso 

de sua ajuda, sabemos que não será um confronto 

fácil, mas quero saber se de alguma forma pode 

haver um esquecimento de todos sobre o passado. 

Sei que pode ocorrer um peso na decisão e um 

querer fraquejar, o que fazer para que um possa 

ajudar o outro a superar esse momento? 

Uma despedida repleta de carinho, Larissa. 
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Resposta 

Larissa, confesso que você é bem confusa e 

nunca sabe ao certo o que deseja, o que te faz bem, 

o que você quer por perto. Vez ou outra essa 

indecisão é ruim. Mas, às vezes, pode ser boa 

também. No passado, a indecisão de ficar ou partir, 

agora, a decisão de permanecer e aprofundar os 

laços. As dores são inevitáveis, compreenda isso. 

Os julgamentos vão aparecer de todos os lados e, 

principalmente, das pessoas que vocês mais amam. 

Os piores julgamentos são aqueles que vêm de 

dentro de casa das pessoas que conhecem nossas 

reais dores e fraquezas, e fazem questão de colocar 

o dedo na ferida. Mas não tenha medo. Elas podem 

discordar, mas o amor que sentem por você é maior 

que qualquer coisa.  

As famílias precisam, e vão, mesmo que 

demore, entender que vocês resolveram o que é 

melhor para ambos. Depois de vários desafios com 

vocês mesmos, agora vem o desafio de enfrentar os 

outros. Se você está feliz, invista. Mas nunca fique 

porque se acostumou. Não coloque nomes bonitos 

nos enclausuramentos. Eu realmente espero que 
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você queira o bem dele e ele o seu. Que vocês 

possam se promover, se ajudar, que essa mão dada 

seja de respeito e companheirismo, e não de medo. 

Que vocês não se permitam serem reféns um dos 

outros, nem dos outros. Não viva a antecipação do 

casamento dentro do namoro. Como eu já 

aconselhei: aguarde, observe, conheça.  

Agora é hora de refazer os caminhos, os 

sonhos, os desejos, os desejos de felicidades e 

também de dores. Não invista muito, não agora. A 

maneira com que ele te tratou por tanto tempo já é 

motivo para ficar com o pé atrás. Faltou 

amadurecimento no passado. Então, fique esperta. 

Se ame, antes de tudo.  

Quando vocês fraquejarem, olhem um para 

o outro, tentem perceber se ainda moram um no 

coração do outro, se os laços que te ligaram ainda 

permanecem vivos. Se as repostas forem sim, 

juntem as mãos e continuem caminhando. A vida é 

feita de passos, mesmo que pequenos. De dores, de 

angústias, e muitas vezes de vazios. Busquem se 

preencher.  
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Acredito que grande parte das nossas dores 

é porque “esqueceram de nos contar que Deus é 

amor”... 

 Despeço-me na certeza de sua 

felicidade. 
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“Siga a sua vida, refaça a sua 
história, se apaixone por você.” 
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E-mail 15 

Hey Glauco! Quanto tempo, não é mesmo? 

Para começar esse texto, primeiramente, devo lhe 

pedir desculpas por me afastar sem ao menos uma 

explicação. Andei trabalhando e estudando de 

forma tão árdua que perdi a noção de como o 

tempo voava, estava sendo muito prazeroso viver 

isso. Nunca vivi um momento onde tudo estava 

bem, até mesmo meu coração andava 

compassado, sem desvio, nem acelerar, nem 

diminuir seus batimentos. Mas meu querido, já 

ouviu aquela expressão antiga que dizia “antes da 

tempestade, vem à calmaria”, então, estou me 

encontrando nessa posição e estou extremamente 

apavorada. 

Ando pensando demais, mas estou focando 

meus pensamentos demasiadamente em um 

rapaz, penso nele num todo, desde suas ideias que 

são geniais com pensamentos maduros até em 

seus olhos que têm as cores de uma tarde 

aconchegante de outono, e pela minha breve 

descrição, percebe-se que estou ficando 

apaixonada por ele.  Acontece que nossa relação 
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se resume apenas em amizade, ele me trata muito 

bem, tem conversas muito sinceras comigo e me 

aconselha, mas sempre mantendo uma distância 

que chega a ser tão visível que me sinto magoada 

e decepcionada. Não sei o que fazer, faço algo 

para que ele perceba que estou interessada? Ele 

pode ter medo de se aproximar por ser tão meu 

amigo e acabar me ofendendo? Devo levar nossa 

relação apenas por amizade mesmo? 

De uma amiga presa numa zona de 

amizade, Larissa. 
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Resposta 

O que falta em nossa vida e nos nossos 

relacionamentos nos leva a enxergar o outro como 

salvação de nossa catástrofe. Veja bem, você ama 

um, ama outro, não quer um, não quer o outro. O 

que você realmente quer? Acredito que essa é a 

pergunta que deva se fazer. O tempo todo você me 

solicita ajuda sendo que você mesmo não se ajuda. 

Você quer que os outros te queiram, te desejam... 

Ma você mesmo não tem feito isso. Você, como eu 

já disse, espera muito do outro. Já parou para 

pensar que muitos outros te trataram bem e você 

também manteve uma distância deles? Já parou 

para pensar quantos estavam ali do seu lado, te 

dando a mão, o ombro, o coração e você não foi 

capaz de oferecer uma chance? Pare um pouco, 

minha amiga. Você é muito afobada quando o 

assunto é o coração.  

Acredito que muitas vezes você estava 

apaixonada, porque as coisas passaram muito 

rápidas, só as indecisões que demoravam. Veja 

bem, amor e paixão são diferentes. A paixão é 

aquele muro que cai quando o outro começa a se 
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revelar. Amor é o muro que se constrói sabendo 

como o outro é. Você está muito adolescente, moça. 

Adolescente é que deseja o que não pode. Quer a 

impossibilidade. Isso não é amor, é apenas vontade 

de ganhar. Acredite!  

Lacan, o grande filósofo francês, já dizia que 

“o maior de todos os desejos é você ser desejado”. 

Ou seja, você encontrou este amigo que tanto 

satisfaz os seus anseios e então a sua sede de 

ganhar só aumenta. E, parafraseando Nietzsche, te 

digo que “você ama o desejo, não o ser desejado”. 

O seu sofrimento é sempre fruto das suas 

idealizações, e você sabe bem disso. Sabe e 

continua fazendo a mesma coisa. É sempre mais do 

mesmo. Já reparou nisso?   

Você não precisa fazer nada para que ele 

perceba que você o deseja, ele já sabe. Acredite. 

Talvez ele não queira deixar acontecer nada entre 

vocês e por isso mantêm a distância. O espaço 

seguro. Você está apaixonada por ele achando que 

ele é o ideal para você. Mas comece a olhar com 

cuidado. Você está presa naquilo que sente, mas o 

que você sente é apenas seu. As suas escolhas 
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foram desastrosas, mas isso é uma carga apenas 

sua. De quem você sente saudade de verdade? Essa 

é uma pergunta que precisa ser feita, já que você 

vive em uma linha tênue tão grande.  

Siga a sua vida, refaça a sua história, se 

apaixone por você. 

Um abraço e até breve. 
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Toxicidade  
Por Larissa Escuer 

 

Pessoas chegam e se vão de nossas vidas a cada 

instante. Apenas algumas, depois de quatro ou cinco 

palavras, já tiramos a conclusão que não se encaixam em 

nossas vidas, pelo menos não nesse instante. 

Porém existem outras, que chegam, ganham 

espaço, marcam o território do coração e colocam raízes 

em nós. 

A pequena raiz cresce, só quem em vez da bela 

flor que as outras amizades dão, ela se transforma em 

uma erva daninha. 

Aquela erva prejudica as flores ao redor, fazem 

com que elas parem de crescer, se esparrama por todo o 

solo para mostrar que está ali. Atrai diferentes insetos 

que aos poucos destroem a paisagem ao redor. 

Ela é tóxica, mata, machuca, se alastra sem medir 

consequências, mostrando que apenas ela é necessária. 

Existem pessoas que são essas ervas, ganham 

espaço por acharmos que elas darão belas amizades e 

relações. E por fim, elas acabam atrapalhando as já 
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existentes, criando desconfortos, brigas e por pior que 

seja, acaba separando pessoas. 

Talvez esse mesmo indivíduo faça flor em outro 

coração. Ele só não está apto ao solo de seu coração. 



 

111 
 

E-mail 16 

Hey meu amigo! Já se sentiu mal ou até 

mesmo frustrado consigo mesmo? Estou sentindo 

exatamente o mesmo. Fiz um plano para enfim 

fazer acontecer meu amor e novamente voltei atrás 

no exato momento que ia acontecer, voltando 

novamente à estaca zero. Não sei o exato motivo 

do porquê isso acontecer comigo, também não sei 

se posso acreditar em Nathan ao extremo de poder 

ceder completamente aos seus braços. 

Sinto-me como uma adolescente medrosa, 

sem experiência e meio idiota, sei que ninguém 

tem paciência para aguentar uma atitude dessas 

por muito tempo. Fico tendo pensamentos se 

posso estar doente, se preciso procurar algum 

médico, pois isso pode ser um problema de minha 

cabeça. A minha maior questão vai além da saúde 

que é: Será que não me entreguei por não amá-lo o 

suficiente? Porque temos atitudes assim? 

De uma amiga completamente confusa, 

Larissa. 
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Resposta 

Isso é o tempo fazendo a limpeza que é 

necessária. Você não é doente, você apenas não se 

conhece. Você vive indo e vindo, e nunca para. 

Você tem ânsia demais em resolver as questões 

fundamentais da vida e do tempo e acaba 

escolhendo errado. Não é apenas homem que não 

tem paciência para aguentar essas situações, 

mulher também não suporta. Imagine você viver 

esperando por um cara que vive a síndrome do 

Peter Pan? Aquele cara que não assume 

responsabilidades, que se comporta como criança. 

Talvez este seja o Enrique, afinal... Diversas vezes 

ele já teve este tipo de posicionamento, minha 

querida.  

Mas, se mesmo assim, você achar que 

precisa realmente de um médico para te ajudar a 

resolver as questões em sua mente, vá procurar um 

psicólogo. Será uma boa oportunidade para 

aprender a conviver com você. A colocar as coisas 
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em ordem, a tirar a poeira daquilo que não se 

consegue mais enxergar.  

Você não se entrega verdadeiramente 

porque não sabe onde quer pousar. Essa é a 

verdade de tudo. Você não sabe para onde quer ir. 

Ofereça uma pausa ao seu coração, a sua mente, ao 

seu corpo. Drummond aconselha que as pessoas 

“convivam com os teus poemas antes de escrevê-

los”. Aceite os conselhos e conviva com você 

mesmo antes de fazer escolhas. Conviva com as 

dúvidas. É melhor um fardo de dúvidas que fardo 

de culpas. Não tenha pressa de se entregar, de 

terminar a busca, de resolver as questões.  

É o tempo, o grande responsável por trazer 

harmonia ao nosso coração.  

Um abraço.  
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ÚLTIMO E-MAIL AO AMIGO 

 

Venho, primeiramente, agradecer a cada um 

que acompanhou minha história. Sei que muitas 

vezes posso parecer uma boba repleta de 

questões, mas é a vida. As questões que deixamos 

guardadas em nosso subconsciente ficam lá sem 

debates e maiores questionamentos. Arrisquei-me 

e coloquei para fora, expus meu interior e sinto-me 

muito melhor e sabendo um pouco mais que 

ontem, porém bem menos que amanhã. 

Muitas vezes, ouvi dizer que “paciência é um 

dom”, essa foi uma frase que demorei a entender 

sua verdadeira essência, aliás, ainda estou 

entendendo, aprendendo que somos eternos 

estudantes da vida. E que esse dom, apenas o 

tempo é o principal aliado para isso e junto a ele, 

uma pessoa me fez compreender isso me dando o 

tempo e o espaço necessário, e com isso, aprendi 

que a felicidade e o amor só pode começar com 

uma pessoa: comigo mesma.  
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O que foi apresentado foi apenas um 

segmento de reta, de todo o caminho que foi e que 

será minha vida. Sei que ainda irei sofrer muito e 

irei dar boas risadas, sinto que estou vivendo uma 

boa fase, e para intensificar os sentimentos botarei 

em prática tudo o que andei aprendendo. Demorei 

muito para viver isso, de olhar para dentro de mim 

e ver o que podia ser melhorado ou não, mas não 

para agradar os outros, e sim a mim mesma. Temia 

muito em observar meus medos e inseguranças, 

mas aprendi que está tudo bem, ninguém é 

perfeito, todos temos uma questão, por menor que 

seja. 

Por entre questionamentos fiz minha 

primeira autorreflexão e doeu ao perceber que 

estava doando meu coração a qualquer um que 

aparecesse em meu caminho e me desse um 

elogio ou dois, e acabar depois sozinha e 

chorando, me perguntando o que havia de errado 

comigo, mas o problema não era apenas eu ou a 

pessoa, era um encaixe de peças errado num 

quebra-cabeça gigante. 
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Tudo se baseia num longo processo que 

requer muita força de vontade e 

autodescobrimento, afinal o dom da paciência 

mostrado no começo desse relato é usado aqui, 

pois é preciso de paciência para lidar com os 

problemas que vão acontecer no caminho da 

mudança. Não, não estou sendo pessimista, 

apenas sincera, pois afinal, os contos de fadas não 

existem, existe uma vida feliz, completa e 

desafiadora, não um universo onde animais irão 

arrumar-nos e os nossos quartos (se bem que isso 

não é tão ruim se acontecesse). Também não 

somos seres indefesos que aguardam o outro para 

nos salvar. Quer se salvar? Pense como ser único, 

não esperando alguém agir em seu lugar. 

Percebi que todas as relações humanas são 

complicadas, tem seus altos e baixos, mas entre 

minhas relações amorosas, vivi praticamente um 

estudo antropológico, pois notei que amor de 

verdade é recíproco, sem cobranças, as coisas são 

feitas por vontade própria e não um 

condicionamento de obrigatoriedade, ele não deve 

ser feito em base de lágrimas e sofrimento. Afinal, 
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o amor é bom, nós humanos que ainda não 

sabemos lidar com ele. 

Sei que a imperfeição habita em mim, e a 

única certeza além da morte é que imprevistos irão 

acontecer e agora percebo que está tudo bem que 

isso aconteça, pois sem eles não seriamos o que 

somos hoje, nos formamos dos erros, se só 

acertássemos, nunca acabaríamos evoluindo.  

O mundo gira e com tudo isso que passei a 

vocês, estou vivendo uma nova fase, uma fase 

revigorante e cheia de novas descobertas. 

Terminei um ciclo aqui, um ciclo de muito tempo 

regado a inseguranças, problemas e decepções, só 

me arrependo por não ter tido esse estalo antes, 

acordar pra vida e perceber o quanto estava 

vivendo de forma incoerente e desenfreada. 

Sei que com tudo isso, não é só dar um 

“delete” na minha mente que toda essa minha fase 

será esquecida, não! Isso vai ser bom para erros 

não serem repetidos, tomar as rédeas da minha 

vida agora em diante vai ser por um tempo como 

um leve cavalgar, apenas apreciando o movimento 

suave da paisagem ao redor. 
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E aquela coisa que esteve confusa o tempo 

todo? Como será? Agora os próximos capítulos só 

poderão ser conhecidos vivendo eles, agregando 

novas experiências e momentos, só que agora meu 

coração já tem dono exclusivo, eu mesma, pois 

quem é uma pessoa melhor para cuidá-lo a não ser 

sua própria dona? 

Se ao menos uma questão minha ecoou em 

sua mente em algum momento, então prazer eu 

estou na sua mente, não tenho nome, sou só o 

conjunto todo de questões, inseguranças e 

dúvidas. Irei passar e voltar, porque um mundo 

sem questionamentos é um mundo de estagnação.  
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Resposta 

 “Aquilo que eu fui não pode ser 

determinante para aquilo que eu quero ser hoje”, 

ouvi essa frase em uma das palestras de padre 

Fábio. Como ele, sou afeito às coisas simples da 

vida. Sempre vivi bem, apesar das limitações. Meus 

pais, principalmente minha mãe, nunca me deixou 

faltar absolutamente nada. Ou como ela mesma 

diz: “na condição de pobre, eu sempre tive tudo”. E 

é verdade. Quando criança, os meus lápis, meus 

cadernos sempre foram bem cuidados. Minhas 

roupas sempre as da moda. Meus vídeo games 

acompanhavam o desenvolvimento tecnológico.  

Fico pensando nas coisas que essa mulher 

teve que passar para me dar uma vida digna. Penso 

em quantos quilômetros ela andava para que o 

meu iogurte estivesse na geladeira quando eu tinha 

o desejo de tomar. Para que a luz não fosse cortada, 

quando o banho quente eu desejava. Para que a 

comida estivesse à mesa quando o estômago 

apertava. Foi essa mulher que me gerou, e ainda 

gera. É essa mulher que outrora me teve aos braços 
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quando eu nem imaginava ser quem sou, e hoje me 

acompanha pelas certas escolhas que faço.  

Como você, minha querida amiga, eu 

também já errei muito. Fiz coisas das quais não me 

orgulho. Entreguei-me para pessoas das quais eu 

achava que seria para sempre. E o para sempre 

acabava rápido. Mas eu aprendi que não adianta 

olhar para trás e lamentar pelas escolhas. Eu não 

vivo mais lá. O meu tempo é hoje, é agora. É aqui 

que eu posso fazer novo, de novo. As minhas 

escolhas valem daqui para frente. Eu ainda vivo 

mais em lágrimas que risos, mais em dúvidas que 

respostas, mais em medos que coragem. Somos 

todos assim.  

Durante a minha infância, enquanto os meus 

colegas falavam de mulher e futebol, eu fui afeito 

às coisas belas da vida. A arte que presenciei é a 

arte que dentro de mim vive em um eterno mosaico 

que sou. O barroco que me foi apresentado por 

minha sempre professora, Josemeire Alves, é a 

certeza de transformações, de inacabado, de vida. 

Foi nas ladeiras de Minas que me encontrei, entre 

idas e vindas à Ouro Preto e Sabará, eu aprendi que 
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o sagrado dos dias passou por aqui, bateu na porta 

do meu coração e se fez morada em meu peito. Eu 

sou da vida e do mundo. Depois de estudar 

História é impossível dizer que sou singular. Sou a 

vida de muitos que não conheci. Sou as histórias 

que minha avó, repetidas vezes, me conta. Eu faço 

questão de ouvir e prestar atenção nas vozes dos 

personagens, nos movimentos que ela faz. É a 

memória de uma vida. É um tempo que não posso 

habitar, mas que me chega pela voz do amor e do 

respeito.  

Amor é renúncia, é arrependimento sim. 

Veja bem: uma mãe que muito cerca os filhos se 

arrepende quando eles precisam passar por algo e 

não conseguem enfrentar sozinhos. Ela sabe que 

pecou no cuidado. Amor é igual a uma flor: se 

molhada em excesso, morre. É preciso amar sem 

medidas, mas é preciso cuidado. Tudo o que é 

demais corre o risco de machucar. Mas quem ama 

não trai, não engana e não faz sofrer. Quem ama 

também precisa ser duro. É no não que ouço, que 

cresço. É na certeza da negação que entendo o 

limite.  
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Confesso que a Rachel, em algumas vezes, 

me irritou. Ela é o reflexo de muitas mulheres por 

este mundo afora. É engraçado pensar que as 

pessoas sabem que as coisas não valem a pena, 

sabem que as escolhas que estão fazendo não estão 

proporcionando alegrias. E mesmo assim, 

continuam escolhendo errado. Poxa vida! Não é 

possível que continuem acreditando que alguém 

que tanto brinca com os seus sentimentos vá 

mudar. Sei que o amor suporta muita coisa, mas 

não suporta tanto. Eu, no lugar da Rachel, teria 

dado um tempo ao meu coração. São tantas idas e 

vindas, são tantas dúvidas, tantas incertezas e 

certezas que muitas vezes fiquei perdido.  

Rachel é um monte de contradição. Sabe o 

que quer, mas não sabe como fazer. Pede ajuda, 

mas não se ajuda. Ama o outro e esquece-se de se 

amar.  

Espero ter ajudado a Rachel, e espero, 

sobretudo, ajudar a tantas pessoas – homens e 

mulheres - que passam por essas questões. Que eu 

possa, com minhas palavras, abraçar quem precisa. 

Amar, confortar. Que eu possa confortar quem 
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acredita que não mereça ser. Que minhas palavras, 

às vezes densas e diretas demais, possam abrir os 

olhos de quem necessita. É preciso ter coragem 

para ler até aqui. É preciso coragem para falar “eu 

preciso mudar.”.  

Espero que meus posicionamentos tragam 

luz aos recônditos que estão esquecidos do valor 

que tem.  

Espero que este livro seja o início de uma 

nova caminhada, com mais acertos do que erros. 

De mais luz e menos trevas. De mais certezas e 

menos dúvidas. De mais fazer e menos esperar. De 

mais amar e ser amado. De mais cuidar de si e 

depois cuidar do outro.  

Despeço-me feliz e na certeza que Rachel 

vive, um pouco, em cada um de nós. Agora as 

nossas almas são parentes, fomos surpreendidos 

pela vida. Agora eu moro em você e você vive em 

mim, ainda que não nos conheçamos. Não há 

renúncias, há ganhos. O vínculo agora é fraterno. 

Na certeza do florescimento,  

Glauco Stauffenberg.  
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