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“Não poder. Vontade. Eu quero. Portanto é a velha carne afinal, não 
importa quão velha. Porque se a memória existe fora da carne não 

será memória pois não saberá do que se lembra, de forma que quando 
ela deixou de ser então metade da memória deixou de ser e se eu 

deixar de ser, toda a lembrança deixará de existir. Sim -pensou-, Entre 
a dor e o nada, escolherei a dor.”

– William Faulkner em, Palmeiras Selvagen  –
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I

André já estava cansado e a tarde mal tinha começado. Nas últimas semanas se obri-
gava a levantar da cama com esforço e lutava contra a vontade de desaparecer o dia 
todo. Estava cansado e desanimado, por mais que fosse obrigado a se sentir feliz na 
situação em que se encontrava. Esta é uma das piores obrigações. A obrigação de ser 
feliz. Em todas as festas e feriados, quando estão todos comemorando, você não se 
sente no direito de ficar em casa enchendo a cara sozinho. Então coloca sua máscara de 
sorriso, finge que se diverte e depois volta para sua mesma vida miserável. Mas André 
não tinha uma vida miserável. Tinha tudo que o cidadão mediano poderia querer: um 
emprego seguro, uma esposa fie - até onde se sabe - e estava prestes a ter uma filha. Mas 
só conseguia pensar na responsabilidade que isso acarretava e na vida que deixaria pra 
trás. Tinha 28 anos. Se o André com 17 o visse agora pensaria, “patético”. Não tinha 
feito nem metade das viagens que queria nem transado com as mulheres que achou que 
cairiam no seu colo.  Estava pensando nisso enquanto esperava o próximo paciente, até 
que a secretária entrou pela porta e disse:

— Sua esposa ligou, disse que está indo para o hospital, acha que vai nascer. 
— Já é a quinta vez seguida que ela acha que vai nascer.
— Pela voz dela parece que desta vez é sério.
— A mãe dela deve estar com ela...
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— O senhor não vai?
— Não, jurei pra mim mesmo na faculdade que não veria nenhum parto na minha 

vida depois de passar no estágio de obstetrícia. 
— Mas sua esposa não vai ficar chateada? 
— Acho que não, já tínhamos conversado sobre isso. Agora deixa de papo Rita e 

chama o próximo paciente para eu poder ir embora logo. 
Rita obedeceu e André continuou a trabalhar. O consultório de cardiologia recém 

montado estava surpreendendo pelo movimento. Apesar de mal divulgado, as pessoas 
começaram a marcar consultas e em dois meses já tinha um movimento considerável. 
Até já pensava em largar o plantão diurno que fazia para aumentar a agenda no consul-
tório. Terminou o atendimento esperando a ligação da esposa para confirmar o alarme 
falso. A ligação não aconteceu. Foi para casa e tomou um banho demorado, criando 
coragem para ir ao encontro da esposa. 

Quando chegou ao hospital Gabriel estava na porta, junto com a avó. Gabriel, de 
apenas sete anos, era o filho de Marília, esposa de André. Ela o tivera aos 19, um aci-
dente de percurso com o primeiro namorado. Após quatro anos de relacionamento com 
Marília, sendo que nestes últimos dois estava casado com ela, ainda não conseguia ter a 
afeição que achava correta pelo garoto. Se é que existe uma quantidade certa de afeição 
para um determinado relacionamento. Mas, verdade seja dita, lá no fundo todo mundo 
sabe que existe. André tolerava Gabriel. Nada mais que isso. E sabia que isso não era 
suficiente. Exatamente por isso era excessivamente educado. Excessivamente polido. 
Por isso, excessivamente distante. Passou a mão na cabeça de Gabriel, numa tentativa 
forçada de mostrar afeição, e este aceitou o gesto, ávido pelo contato. Regina o olhou 
com reprovação:

— Se você tivesse esperado mais um pouco já teria nascido sua filha.
— Aí eu não poderia desfrutar do belo momento que é o nascimento. 
— É um belo momento de fato. 
— “Entre fezes e urina nascerá”, ou algo assim disse Deus 
— Como se você acreditasse! 
— Bom, Regina, e como está a nossa parturiente.
— Os médicos falaram que não deve demorar muito mais a nascer.
— Então entra lá pra ficar com ela que eu fico aqui com o Gabriel. 
— Era isso que eu ia propor. 
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— Quando nascer e ela subir pro quarto você me chama. 
— Tem certeza de que não quer ver o parto? 
— Eu tive minha cota de partos na faculdade. 
— Você que sabe. Quanto a você garoto, fica bonitinho aí que a vovó já volta. Di-

zendo isso, Regina entrou no hospital e ficaram os dois olhando um para o outro, sem 
saber o que dizer. 

— Quer tomar uma coca? 
— Quero.
Foram para o bar que ficava em frente ao hospital. André foi ao banheiro e tomou 

um gole da pequena garrafa de whisky que estava em seu bolso. Pensou um pouco e 
tomou mais um gole. Esse momento precisava de uma celebração. Tomou o terceiro. 
Voltou para o bar onde Gabriel o esperava quase terminando seu refrigerante. Pediu um 
também e dois chicletes. Não sentia vontade de comer, mas Gabriel quis um chocolate. 
Pagou a conta e voltou para o hospital porque se Regina não o encontrasse na porta com 
certeza ele teria que ouvir sobre isso pelo resto de sua vida.

Enquanto esperavam, os minutos pareciam horas. Mas acabaram passando. Foi um 
alívio quando Regina chegou e disse: 

— É uma menina linda, a cara da mãe. Além disso tem belos pulmões! Nasceu 
chorando tão forte!

— Melhor assim. Elas já estão no quarto? 
— Já sim, vamos lá, as duas estão te esperando. 
O coração de André batia acelerado, ele precisava de mais um gole, mas não tinha 

jeito. Tinha dado sorte que Regina não percebera o álcool em seu hálito. Seguiu pelo 
corredor e viu que Gabriel estava ficando um pouco para trás, com um olhar meio per-
dido, como se estivesse se desculpando por estar ali. Sentiu pena do garoto, mas, não 
sabia como agir, por isso fingiu não perceber a angústia da criança. Só torceu para que 
Regina percebesse e tomasse alguma providência. Não percebeu. Continuaram até o 
elevador onde o silêncio constrangedor prevaleceu. Regina estava radiante. Era a única 
no elevador que não estava com o semblante pesado. Exatamente por isso não percebeu 
que os dois homens que a acompanhavam não sabiam o que fazer com as mãos. André 
já tinha tirado e colocado a mão do bolso diversas vezes e ocasionalmente as esfregava 
suavemente. Gabriel tentava limpar uma sujeira inexistente na lateral do elevador. De-
pois de anos, a porta se abriu e andaram mais alguns metros até o quarto. 
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Marília estava cansada e seu rosto mostrava isso. Somado ao cansaço, havia o 
inchaço que toda mulher tem ao dar à luz. Ela segurava uma trouxinha de roupas nos 
braços com uma garotinha, agora adormecida, dentro. André deu um breve sorriso para 
a esposa e forçou um sorriso para a garota. Como todos os bebês ela não se parecia com 
ninguém. Somente com outros bebês. Aquele rostinho enrugado e sereno que os recém 
nascidos têm. Estava com os olhos fechados e todos tentaram ser o mais silenciosos 
possível para não despertar a criança. Gabriel, que em geral era um garoto agitado, se 
comportou melhor do que o esperado. Aparentemente estava tão curioso com a chegada 
da irmãzinha que ficou com os dois braços para trás olhando para a criança hipnotizado. 

Com um gesto André mostrou para Marília o desejo de pegar a garotinha no colo. 
Ele não esperava que ela fosse tão leve e por mais que já tivesse lidado com bebês da-
quela idade na faculdade, ficou com um medo extremo de quebra-la, como se a criança 
fosse de cristal. Mas não era. Assim que André a pegou no colo ela abriu os olhos em 
seguida a boca. O som agudo do choro nunca pareceu tão alto. Tentou sem sucesso aca-
lentar a criança, fazendo as vozes ridículas que os familiares fazem e se sentido ridículo 
por isso. Rapidamente Regina interveio e pegou a garotinha que logo logo parou de 
chorar. E que alívio o silêncio trouxe. André se aproximou de Marília e a beijou enquan-
to observava sua filha. Ficaram os cinco em silêncio no quarto por um tempo. Gabriel 
sentou-se no sofá do quarto e começou a jogar algum jogo inútil no celular. Marília logo 
adormeceu e ficaram Regina e André sem dizer uma palavra. Ela colocou a garotinha no 
bercinho e chamou André para conversar lá fora:

— Eu vou em casa, tomar um banho, você quer que eu durma esta noite aqui? 
— Não, pode deixar que eu fico. Tem problema se o Gabriel ficar com você? 
— De jeito nenhum, vai ser até bom que aí eu não fico sozinha em casa. Desde que 

o Marcelo morreu, aquela casa ficou muito grande. É bom quando o Gabriel vai pra lá, 
ele é capaz de encher a casa inteira. 

— Hehe. Isso é verdade. O rapaz é agitado. 
— Pode deixar então que eu o levo. Qualquer coisa se precisar de mim, pode me 

ligar a qualquer hora. 
— Ligo sim. 
— Fica tranquilo, cuida bem das nossas meninas. 
— Pode deixar. 
Ela chamou Gabriel que foi embora sem relutância, já estava ficando entediado na-
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quele quarto. O céu estava bem escuro, mas não eram nem nove horas, quando Regina 
foi embora. 

André ficou no quarto com as luzes apagadas, tentando fazer o mínimo de barulho 
que conseguia. Deu mais um gole em sua garrafinha de whisky. Não queria ficar bêbado, 
só queria aliviar um pouco a insegurança. Ficou pensando em Marcelo. O pai da esposa 
era uma pessoa de coração bom, um senhor bonachão apreciador de uma mesa farta. 
Gostava de comer e beber especialmente as coisas mais caras. “Coisa boa é caro mes-
mo”, sempre dizia. Mesmo quando o câncer estava em um estágio avançado, manteve 
o bom humor. Pelo menos o sofrimento durou poucos meses. Já fazia um ano desde seu 
falecimento, mas ainda via os olhos de Regina inchados de tanto chorar ocasionalmente. 
A criança fez um barulho no berço e André rapidamente levantou-se para checar o que 
estava acontecendo, mas a garotinha ainda dormia. Parou e ficou observando o rostinho 
enrugado. Ainda não conseguia assimilar a ideia de que agora era pai. Ficava olhando 
para aquele rosto adormecido com uma sensação de irrealidade, como se aquilo não 
estivesse acontecendo com ele. Mas estava. Sua esposa dormia serenamente ao seu lado 
e ressonava... bom, sejamos sinceros, ela roncava... alto. Marília estava dormindo com 
a barriga para cima, roncando, coisa que normalmente não fazia. Mas isso não incomo-
dava André e aparentemente nem à Maria. A garotinha dormia serenamente como se 
não houvesse nenhum barulho no quarto. André não arriscou tirar a garotinha do berço. 
Não queria que ela começasse a chorar de novo. Ficou observando as duas mulheres 
mais um tempo, sem nem um pouco de sono, até e começar a caminhar silenciosamente 
em círculos pelo quarto. O parto normal aparentemente exaurira Marília, que não dava 
mostras de querer acordar. Sentou-se novamente no sofá em silêncio torcendo para que 
nenhuma das duas acordasse e, eventualmente, adormeceu.

A sua primeira noite como pai não poderia ter sido mais tranquila. Acordou com a 
mãe de sua filha pegando a criança. Colocou a menina no peito e ela começou a mamar 
avidamente. 

— E aí o que achou da nossa bebezinha? 
— Nenenzinho sempre é meio esquisito né? 
— Como você fala assim da nossa filha seu bocó, disse Marília com bom humor.
André deu um sorriso e um beijo na esposa, observando sua garotinha se alimen-

tar. Ela estava tão serena e Marília tão feliz que o sentimento o contagiou. Depois que 
a menina terminou de mamar André tentou pegá-la no colo de novo. Desta vez ela de-
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morou cerca de um minuto antes de começar a chorar. Tentou acalentá-la, tentou cantar 
uma canção, mas parecia que o choro só aumentava de volume. Desistiu e entregou a 
filha para a mãe de novo, meio sem jeito, e pediu licença para ir ao banheiro. Lavou o 
rosto e escovou os dentes com a escova que trouxera de casa. Quando saiu do banheiro 
a menina repousava silenciosamente nos braços da mãe. 

— Com o tempo você vai pegando o jeito de segurar, ela vai acostumando com seu 
cheiro. 

— Crianças dessa idade acho que nem sentem cheiro. 
— Leva um tempinho mas vai dar certo. 
— Eu sei que vai meu bem, eu to tranquilo. Mas agora tenho que ir trabalhar. Ainda 

bem que hoje é sexta, amanhã a gente vai pra casa e pode curtir a neném.
Deu um beijo nas duas e saiu.
Na porta do hospital encontrou-se com Regina e Gabriel chegando. 
— O Gabriel só quis passar aqui antes de ir pra escola. Passou tudo bem à noite? 
— Foi tranquila, todo mundo dormiu, não aconteceu nada. 
— Que bom. 
— E aí rapaz, aprontou muito na casa da vovó? 
— Só fiquei brincando mesmo, nem quis jogar videogame, não tinha nenhum ami-

go meu na internet pra jogar comigo. 
— Bom que você desgrudou um pouco do videogame, fim de semana a gente joga 

alguma coisa. 
— Tá certo.
Durante o trabalho só ficava pensando na sua filha. Era tão estranho pensar assim... 

sua filha... sempre pensara no momento de ter filhos como algo tão distante e agora de 
repente era pai. Agora era adulto oficialmente, mas não sentia nenhuma grande mudança 
interior. Sentia-se como um garoto de trinta anos. E ainda nem tinha trinta, só 28. Que-
ria poder conversar com os pais, mas ambos haviam falecido em um acidente aéreo há 
quatro anos, quando estava quase se formando. Ainda bem que sua irmã o ajudou. Sua 
irmã, Letícia, trabalhava em uma multinacional e não teve dificuldades em crescer na 
empresa, pôde ajudá-lo nos últimos meses antes de se formar. O esposo, Rodrigo, tinha 
uma empresa pequena que prestava consultoria ambiental. Tinham um filho, Eduardo, 
de somente um ano, que era afilhado de André. Mas ser padrinho e ser pai eram coisas 
totalmente diferentes. O pensamento de ligar para ela logo foi deixado de lado. Eles 
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sempre foram tão diferentes, com opiniões tão conflitantes que raramente conversavam 
sobre coisas sérias. Apesar de se darem bem, nunca concordavam. Ela já programara 
uma visita pra ver a sobrinha no próximo mês e talvez conseguissem conversar um pou-
co sozinhos. Mas André sabia que não conseguiria se abrir com ela.

Terminou o atendimento no consultório e foi direto para o hospital. Quando che-
gou ao quarto da esposa já viu as malas prontas e Regina com a garotinha no colo 

— O médico nos liberou mais cedo, disse Marília com a voz animada, porém ainda 
nitidamente cansada do parto. 

— Que bom, aí podemos aproveitar o fim de semana todo em família.
— Querem que eu passe esta primeira noite com vocês pra ajudar? Interpelou Re-

gina. 
— Casa cheia é sempre bom, disse André com um sorriso forçado. Queria fugir 

para o quarto dos pais no interior de Goiás, cobrir-se até a cabeça com o velho cobertor 
de tigre e fingir que não estava lá, enquanto seu pai calmamente tomava banho. Por mais 
impossível e infantil que fosse, esse era o sentimento real de André. Como faziam falta 
os pais...

O apartamento era grande, havia sido comprado com o dinheiro que André rece-
bera de herança. Não tinha sido uma quantidade muito grande, mas o suficiente para 
comprar o apartamento e montar o consultório. Tinha três suítes grandes, uma grande 
sala com dois ambientes dividida em sala de televisão e de jantar, mobiliada com bom 
gosto por sua esposa. A cozinha tinha uma mesa redonda de vidro para cinco pessoas. 
Todos os armários e utensílios domésticos eram brancos.  O escritório ficava no fundo 
de um corredor que passava pela área de serviço. Tinha uma escrivaninha e um sofá ao 
lado, único lugar da casa onde André podia se deitar e deixar os problemas tempora-
riamente de fora. O quarto da garotinha, Maria, tinha sido todo decorado em rosa, com 
estrelas fluorescentes cuidadosamente pintadas no teto além de imagens de sereias pelas 
paredes. Entretanto, no início optaram por montar o berço no quarto do casal. Depois 
fariam calmamente a transferência da garota para seus aposentos. Chegaram em casa 
por volta de sete horas da noite, com um clima ameno no apartamento. Parecia que fazia 
tanto tempo que não entravam ali. Ainda bem que a diarista havia limpado a casa pela 
manhã.  Ela ia todas as segundas e sextas, portanto puderam desfrutar do doce cheiro de 
limpeza ao entrarem em casa. Marília, com a garota no colo, foi logo fazendo um tour 
pela casa com a menina no colo, falando com a garotinha como se ela de fato estivesse 
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entendendo alguma coisa. A menina mal abria os olhos... Regina foi atrás e André cha-
mou Gabriel para ajudar a arrumar a cama da avó no quarto da menina. O garoto não 
demonstrava estar sentindo ciúme da nova moradora e estava sendo surpreendentemen-
te maduro a esse respeito, mas André sempre podia notar sua cara desconcertada quando 
as atenções eram voltadas inteiramente para a menina. 

Terminaram o que tinham se proposto rapidamente e foram para a sala de televi-
são, onde as três fêmeas do lugar estavam calmamente recostadas no sofá. Marília e 
Regina tentavam fazer gracinhas para o bebê que não entendia o que estava acontecen-
do. Parecia estar com mais vontade de dormir. A garotinha era calma e chorava muito 
pouco. Nas vezes em que isso acontecia ela era rapidamente acalentada por um mamilo 
na boca ou por uma troca de fraldas. André a teve nos braços por pouco tempo, e nestes 
poucos momentos ela mostrou toda a força que tinha nos pulmões. Não existia dúvida 
de que os berros eram escutados em todos os andares do prédio. Depois da terceira vez 
que tentou pegá-la, finalmente deu-se por vencido. Tentou prestar um pouco de atenção 
no filme que já tinha visto e estava reprisando na televisão. Gabriel tivera mais sucesso 
com sua irmãzinha, que se aninhou nos seus braços assim que ele a pegou, sob os olhos 
atentos da mãe e da avó. Duas horas depois Marília já demonstrava sinais de cansaço 
e Regina não estava muito mais disposta. Gabriel logo quis ir para o seu quarto jogar 
videogame. André estava cansado porém sem sono, mas acompanhou Marília mesmo 
assim. Ela deixou a bebê no berço e foi tomar banho enquanto André ligava a televisão 
do quarto. Regina foi para o seu quarto deixando-os avisados de que a qualquer proble-
ma deveriam acordá-la.

Assim que Marília ligou o chuveiro a garotinha no berço começou a chorar. André 
com toda sua falta de jeito a pegou no colo sem conseguir nenhum resultado. Balançava 
a garotinha rapidamente nos braços o que só fazia com que a menina colocasse ainda 
mais energia nos gritos. Regina logo entrou pela porta, sem bater, pegou a garota dos 
braços de André e dirigiu-lhe um olhar rápido de reprovação. Só André percebia aquele 
olhar. Nunca dissera nada a ninguém sobre esses olhares, mas no fundo sentia a repro-
vação da mãe da esposa. Porém essa reprovação nunca fora tão pesada quanto agora, e 
agora ele não tinha argumentos. Que tipo de pai faz a filha chorar só de segurá-la? Saiu 
rapidamente do quarto e foi ver o que Gabriel estava fazendo. O garoto estava jogando 
um jogo que felizmente dava para ser jogado por duas pessoas. Sentou-se no chão en-
quanto o garoto ficou na cama, feliz por ter companhia. Não disseram nada. Em raros 
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momentos os dois se entendiam. Em geral nos momentos que não precisavam de pala-
vras. Logo Marília apareceu pela porta: 

— E aí, o que meus garotos estão fazendo? 
— Nada. 
Responderam em uníssono. André continuou: 
— Acho melhor sua mãe dormir com você esta noite, eu não vou ser de muita aju-

da. 
— Que isso meu amor, é normal bebês estranharem o pai no início, daqui a pouco 

você pega o jeito. 
— Eu sei, mas é que essa noite você está precisando descansar, melhor ela ficar te 

ajudando. 
— Esta certo, mas não vai se acostumando porque eu quero você naquela cama 

amanhã, disse Marília com um sorriso que foi retribuído. 
— Boa noite pra vocês dois. 
— Boa noite, novamente juntos, responderam.  Ficaram jogando por cerca de três 

horas. Gabriel ainda queria jogar mais, mas André precisava de um pouco de paz. Falou 
que estava cansado, porém não se dirigiu para o quarto da filha onde tinha uma cama 
arrumada o esperando. Foi para o escritório e parou em pé diante das prateleiras reche-
adas de livros, organizados por sobrenome do autor, como nas grandes livrarias e sebos. 
André tinha orgulho de poder dizer que já tinha lido todos os livros da sua estante. No 
momento estava relendo Palmeiras Selvagens, de William Faulkner, mas não era aquele 
o clima que precisava para aliviar a tensão do dia. Correu os olhos pela estante, procu-
rando alguma coisa para confortá-lo, até ver um livro fino que lera há mais de 10 anos... 
O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway... era disso que ele precisava. Pegou o livro e 
entrou no mar atrás daquele marlim... Ele sabia que não seria vencido pelo peixe. Termi-
nou de ler o livro se sentindo melhor. Ali mesmo naquele sofá, sentindo a brisa noturna 
com cheiro de cidade que entrava pela janela, adormeceu.

Acordou com o sol esquentando o seu corpo. Estava suado e com o pescoço duro. 
Foi para a cozinha e viu que tinha sido o último a acordar, apesar do relógio sequer ter 
batido as nove horas da manhã. Gabriel estava tomando café da manhã sozinho, enquan-
to Marília amamentava sua filha. Regina não estava por lá. 

— Mamãe comprou pão hoje cedo e deixou um recado que ia pro aniversário de 
uma amiga na hora do almoço. Falou que qualquer coisa que a gente precisar é só ligar 
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pra ela 
— Mas não vamos precisar não, deixa ela descansar um pouco.
Sentou ao lado do enteado, passou a mão na sua cabeça, só que dessa vez ele 

retirou a cabeça suavemente. Pegou o pão e começou a passar manteiga, enquanto ob-
servava a avidez da filha sugando o seio da esposa. Ela parecia estar com muita fome, 
enquanto Marília estava calma. Aquela visão o deixou um pouco mais confiante sobre 
toda a questão da paternidade. Pelo menos um deles parecia saber o que estava fazendo. 
Quando terminaram o café da manhã decidiram descer para a piscina do prédio e apro-
veitar um pouco o sol forte do fim da manhã. 

Por sorte nenhum outro condômino teve a mesma ideia. Marília e Maria ficaram 
tranquilas na borda da piscina, enquanto André e Gabriel nadavam e ocasionalmente 
brincavam com uma bola. A garotinha não fazia muitos movimentos e parecia estar 
totalmente à vontade no colo da mãe, até que esta cansou e a colocou no bebê conforto 
com a maior suavidade possível para poder colocar os pés ainda inchados da gestação na 
água fria e refrescar os tornozelos. Ao observar Gabriel e André brincando com a bola 
no meio da piscina uma sensação de plenitude e tranquilidade desceu em uma corrente 
suave desde a sua cabeça até os pés, deixando-a em paz.  Era aquela a vida que queria. 
Era aquela a família com que sonhara. Se pudesse voltar no tempo e dizer para aquela 
menina que mal tinha começado a namorar, grávida aos 19 anos que tudo ia ficar bem, 
que esse seria o futuro dela teriam sido poupadas muitas lágrimas e muitas discussões 
acaloradas em casa. Mas tudo está bem quando acaba bem. Num sábado como aquele é 
possível ter a sensação de que a vida faz sentido.

Subiram já quase na hora do almoço e foi quando escutaram o telefone. Era a mãe 
de um amigo de Gabriel que estava convidando o garoto para ir passar o dia na fazenda. 
Danilo já estudava há dois anos na mesma sala que Gabriel e os garotos se davam bem, 
além disso, os pais dele eram boas pessoas. Pessoas em quem se podia confiar. Quando 
perguntaram a Gabriel se ele queria ir, mais do que depressa respondeu que sim. Saiu 
como um raio para arrumar sua mochilinha e André, sorrindo, foi ajudá-lo. Queria dei-
xar Marília com a filha para evitar ter que segurá-la. Pouco depois o interfone tocou e 
Gabriel saiu correndo pelas escadas, nem quis esperar o elevador, apesar de estarem no 
quinto andar.  André e Marília se entreolharam com bom humor e foram para a varanda 
ver o menino correr pelo lobby até o carro do amigo. Da janela do carro ele deu um 
tchauzinho para os dois que retribuiram. 
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— Hoje parece que vamos ser só nós três hein? 
— Eu sozinho com duas mulheres. 
— Vamos ver se você vai ter juízo seu bocó 
— E a gente ainda tem que pensar no que fazer de almoço. 
— A gente não, hoje você que vai fazer tudo, ontem você já teve seu tempo pra 

descansar no seu mundinho. 
— Então eu vou ali comprar uma carne e fazemos na churrasqueira elétrica. 
— Compra um pão de alho também. 
— Pode deixar -pegou a carteira e foi chamar o elevador. 
No mercado da esquina dava para comprar tudo. André estava de bom humor, con-

seguira um pouco de paz de espírito e quem sabe até conseguiria pegar sua filha sem que 
ela se desesperasse. Estava animado e confiante. Em menos de meia hora já estava de 
volta. Tinha comprado meia dúzia de cervejas, só para ficar um pouco alegre. Chegou 
em casa e já foi logo colocando os pães e um pedaço de carne na churrasqueira. Marília 
sintonizou a televisão em um canal de música enquanto a filhinha com os olhos abertos 
parecia aproveitar a música, segundo a própria Marília. Assim que ficou pronto come-
ram fartamente. Pouco depois Marília disse que estava cansada e ia tentar cochilar um 
pouco. André falou com uma confiança que não sentia, que não tinha problema, tudo 
bem, iria continuar ali na cozinha escutando música enquanto terminava sua cerveja 
admirando sua filha. 

No início tudo correu bem. A garotinha adormeceu e André ficou mais calmo. Ter-
minou a quarta cerveja e foi à geladeira pegar a quinta, quando escutou uns movimentos 
no carrinho da neném. Em seguida veio o choro. Aquele choro agudo e doído de criança. 
A menina tinha acabado de mamar de novo antes de Marília ir dormir, então não devia 
ser fome. André rapidamente checou a fralda, que estava limpa. Pegou a menininha no 
colo e tentou acalentá-la do seu jeito assustado e apressado, que obviamente não surtiu 
efeito. Quando começou a se desesperar escutou saindo dos altofalantes da televisão: 
“in the jungle the mighty jungle the lion sleeps tonight...” e começou a cantar no ritmo 
da música. Aproximou a bebe mais próxima do peito e começou a dançar com ela num 
ritmo suave cantando a música em uma voz baixa e calma. Ele mesmo começou a se 
sentir calmo. Foi assim, que a recém nascida Maria, adormeceu suavemente, pela pri-
meira vez nos braços do pai.



II

Os preparativos para a festa estavam a todo vapor. Marília estava no salão de festas 
do prédio, quase enlouquecendo, tentando fazer com que todas as mesas fossem orga-
nizadas. O planejamento para a festa de um ano de Maria iniciara-se há mais de um 
mês e ela queria que tudo fosse perfeito. Os colegas de sala de Gabriel foram convida-
dos, já que Maria ainda não tinha idade para fazer amizades por conta própria. Além 
deles, foram convidados todos os conhecidos de Marília que tinham filhos pequenos. 
Ela queria que fosse uma festa cheia de crianças e alegria. Gostaria que o primeiro ano 
da filha fosse especial. André pouco havia ajudado, sob o argumento de que tinha que 
trabalhar muito. Como se ela não tivesse que ir para o jornal, cuidar da casa, além de 
preparar a festa para a filha. Como o aniversário da garotinha seria uma superprodução, 
foi obrigada a fazer uma grande festa para Gabriel no trimestre anterior. Já era difícil 
para o garoto ter pouco contato com o pai e Marília não queria acrescentar ciúme ao 
desenvolvimento do filho. Pelo menos o cronograma da festa estava sendo seguido à 
risca. Letícia e Rodrigo haviam chegado na noite anterior e trouxeram Eduardo, o primo 
de dois anos, que podia brincar com Maria. Estavam acomodados razoavelmente bem 
no quarto da menina. Regina tinha abrigado duas primas de Marília, Carolina e Dalila. 
As três foram muito próximas quando adolescentes, porém o tempo as tinha separado. 
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Apesar disso, sempre que se encontravam a diversão era garantida. Para as duas moças 
solteiras não haveria tantas atrações, pois a grande maioria dos convidados eram casais. 
A exceção seria Roberto, amigo de infância de André. Algumas vezes ele aparecia no 
apartamento de André, sem ser convidado, para matar a saudade e jogar conversa fora. 
Dessa vez, com o convite, sua presença estava garantida. Juliana, irmã de Marília, e 
Pedro, seu esposo também foram convidados. Traziam seu filho José, filho único, não 
por falta de tentativa dos pais de lhe darem um irmão, mas por uma determinação do 
destino. André convidara poucas pessoas. Além de Roberto, somente um casal com 
quem havia feito faculdade, Elizabeth e Francisco, que haviam se casado há pouco mais 
de um ano, e apesar do pouco tempo de casados, ela já estava grávida. Sempre gostara 
desse casal, desde que se conheceram. Os dois haviam se conhecido logo no começo 
da faculdade e ficaram juntos o curso todo. Apesar de André tê-los visto pouco, após 
a conclusão do curso, havia um vínculo entre eles.  A grande maioria dos convidados, 
entretanto, eram pessoas praticamente estranhas a André e Marília, porém faziam um 
volume fundamental para o funcionamento da festa. A cerveja e os refrigerantes já esta-
vam gelados, o bolo pronto, os docinhos já estavam sendo arranjados de forma perfeita 
na mesa central. Tudo tinha que sair conforme o plano. E Marília estava lá garantindo 
que isso acontecesse.

Para André o sábado poderia ter começado pior de mil maneiras, mas naquele mo-
mento não era isso que ele sentia. Estava com uma ressaca monstruosa por ter ficado até 
a madrugada bebendo com o cunhado e a irmã. A filha, que dormia no berço instalado 
no quarto do casal, começou a chorar às sete horas da manhã. Enquanto Marília desceu 
para finalizar os preparativos para a festa, ele foi obrigado a levantar e tentar acalmar 
a filha. “Essa maldita festa tinha que ser maior do que a festa que a moradora do 101 
tinha feito. Pelo amor de Deus, quanta competição no mundo feminino”, pensou André. 
Sua cabeça latejava, enquanto tentava brincar com Maria rezando para que ela ficasse 
quieta. Gabriel tinha dormido na casa da avó para ficar com seu primo José, a quem ido-
latrava. Apesar do início de sábado horrível, André não podia reclamar. No último ano 
descobriu que ser pai era a realização de um sonho que ele nunca soube que tinha. Maria 
era a razão para voltar para a casa todos os dias o mais rápido possível. Até mesmo sua 
relação com Gabriel havia melhorado. Agora ele podia compreender melhor algumas 
das atitudes de Marília. Não podia reclamar de dinheiro, o casamento ia bem e o rela-
cionamento com a sogra melhorara. Apesar disso, neste momento, ele só queria colocar 
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a menina no berço e dormir mais um pouco. Assim que ela percebia que estava sendo 
levada para o berço começava a chorar. Então ele tentava interagir com a garotinha fa-
zendo o mínimo de ruído possível para não piorar sua cabeça. O entra e sai de pessoas 
na sua casa não ajudava muito, mas pelo menos Marília não pedira para ajuda. Mesmo 
assim, sua omissão seria sempre lembrada pela esposa.

Para sua sorte, Letícia logo acordou também e como não era nada tímida, se fez em 
casa. Foi preparando o café da manhã de Eduardo, provavelmente o culpado pelo des-
pertar precoce da mãe, mas isso não era grande problema pra ela, que sempre acordava 
cedo. Quando André escutou os barulhos na cozinha foi ao encontro da irmã. As duas 
crianças se olharam e ficaram sentadas no chão brincando e rindo alto. Os dois deram-se 
bem assim que se conheceram, o que era um alívio para as duplas de pais. Letícia tinha 
um motivo a mais para ficar satisfeita. Desde que Maria nasceu podia sentir seu irmão 
mais alegre, mais comunicativo. Ele até ligava mais para ela. Tinha sido um santo remé-
dio essa menina para o irmão meio ranzinza. Os dois ficaram conversando um pouco até 
que André teve coragem de pedir para a irmã olhar as crianças enquanto tentava dormir 
mais um pouco.

Acordou já na hora do almoço e sua filha dormia profundamente. Pelo menos as-
sim ela ficaria acordada na hora da festa e as pessoas poderiam paparicá-la e fingir que a 
festa era de fato pra ela e não para os pais. Marília estava mais tranquila, agora que tudo 
estava encaminhado. A festa só começaria às cinco da tarde, então ainda dava tempo de 
descansar um pouco. Almoçaram Letícia, Rodrigo, André e Marília. Gabriel estava na 
casa da avó e chegaria por volta de três horas, para ser arrumado pela mãe. Tiveram um 
almoço simples, rápido e foram deitar. André tinha a esperança de desestressar Marília 
de uma forma que só um homem acha que funciona, mas logo foi rejeitado. Como tinha 
acabado de levantar desceu para a piscina do prédio e aproveitou a solidão enquanto 
podia. Havia levado um livro e enquanto o sol o secava virava algumas páginas pregui-
çosamente. Mas seu deleite solitário durou pouco tempo. Depois de uma hora subiu com 
medo de sua filha acordar e ter que ouvir um sermão de Marília porque a menina atra-
palhara seu único minuto de descanso. Quando chegou em casa, sua filha ainda dormia, 
graças a Deus. Ficou um momento observando a garotinha dormir, deitou perto do berço 
e continuou a ler, sentindo o frio reconfortante do piso em suas costas.

Marília conseguiu acordar minutos antes de Gabriel chegar. Viu seu marido deita-
do no chão ao lado da filha e admirou a cena por meio segundo, o tempo de a preocupa-
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ção com o filho que ia se atrasar ocupar a mente de novo. Não se atrasou. Exatamente 
as 15:07 estava tomando banho e ela encorajou toda a tripulação de seu apartamento a 
fazer o mesmo, porém de maneira mais sutil do que fez com o filho. Precisamente às 
16:38 estavam sentados no salão de festas: Marília, Gabriel, Rodrigo, André, Letícia, 
Maria no colo da tia e Eduardo no colo do tio. Logo chegaram Regina com os hóspedes 
de sua casa. Os outros convidados demoraram mais a chegar, como de praxe. A festa 
estava completamente operacional por volta de seis da tarde, todos os convidados que 
importavam já haviam chegado e a maioria dos que não importavam também. As crian-
ças já começavam a ficar desarrumadas, o chão já tinha alguns respingos de refrigerante 
e poucos restos de comida. A sujeira ainda pioraria muito antes de melhorar.

Marília e André iniciaram a passagem pelas mesas com a pequena Maria no colo 
e ela parecia gostar de ser o centro das atenções, distribuindo sorrisos, porém ocasio-
nalmente aninhando o rosto nos braços da mãe, quando algum desconhecido tentava 
pegá-la. Gabriel já corria pelo salão com outras crianças da sua idade, aparentemente 
lideradas por José, o mais velho dos garotos. Existia uma certa liderança no garoto, que 
sempre decidia quais jogos seriam jogados e quais os papéis a serem desempenhados. A 
festa corria dentro dos padrões da normalidade de uma festa infantil: suja, barulhenta e 
cansativa para os pais, mas um verdadeiro paraíso para as crianças.

Finalmente o casal anfitrião pôde sentar-se um pouco na mesa onde estavam as 
pessoas mais próximas. Roberto já começara a conversar com as primas de Marília, 
com esperança de conseguir algo mais que uns sorrisos e algumas trocas de olhares. 
Francisco e Beth estavam ávidos por saber quais os percalços que Marília enfrentou na 
gravidez, como foi o primeiro ano, ansiosos por sua vez de finalmente se tornarem pais. 
Gabriel se aproximou da mãe, que havia deixado Maria com a avó. Enquanto Marília 
tentava colocar um pouco de comida no estômago de Gabriel, Francisco e Elizabeth 
pagaram o preço do pouco contato que tinham com André e perguntaram: 

— Que rapaz bonito, não sabia que você já tinha um filho dessa idade André. A 
resposta dele foi rápida e até um pouco ríspida poderia se dizer 

— Não tenho... — Após um breve silêncio, longo o suficiente pra ser ouvido por 
todos, continuou, — ele é filho do primeiro namorado da Marília, mas é um bom garoto. 
O que todos perceberam foi a diferença entre esta frase e a frase “mas ele é como um 
filho pra mim”. Inclusive Gabriel. 

Após este breve momento de estranheza a festa continuou como se nada tivesse 
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acontecido. A hora de cantar o aguardado “parabéns” para Maria chegou e Marília insis-
tiu em colocar a fantasia de abelhinha na filha, apesar do descomunal calor no momento. 
A garota suportou a fantasia com um estoicismo não esperado para uma criança de 1 
ano. Finalmente após exaustivas palmas e canções a fantasia foi retirada, a menina deu 
um sorriso suado e foi brincar com as outras crianças. Todos comeram bolo, os garotos 
atacaram os docinhos e aos poucos os convidados foram deixando a festa. Ficaram so-
mente as pessoas que haviam chegado mais cedo e eram de fato os amigos da família. 
Roberto, meio bêbado, já estava pronto para ir a uma balada com as duas primas de 
Marília, afinal, eram só dez e meia. Já tinham até chamado um táxi. Francisco e Eliza-
beth deixaram a festa logo após o parabéns. Restavam somente Marília, André, Regina 
com Maria adormecida no colo. Gabriel e José faziam algum jogo silencioso sentados 
no chão, Letícia, Rodrigo, Juliana e Pedro fechavam o grupo dos sobreviventes da festa. 
Comentavam os acontecimentos, as roupas, as brincadeiras, enfim, amenidades para 
passar o tempo e ficaram ainda cerca de duas horas conversando antes de decidirem que 
era finalmente hora de ir para a cama.

Quando Marília e André deitaram, estavam exaustos. André adormeceria em pou-
cos minutos, quando escutou a voz de Marília ao longe: 

— André, você ta acordado? 
— Não _disse virando-se para a esposa e abrindo os olhos. 
— É que você não deveria ter falado daquele jeito perto do Gabriel. 
— Falado o que? 
— Que ele não era seu filho.
— Mas ele não é! 
— É... mas você viu a cara que ele fez? 
— Eu falei que o rapaz era um bom garoto 
— Mas isso não é nada, ele ficou todo amuado naquela hora 
— Marília, cinco minutos depois o moleque estava todo serelepe correndo pra tudo 

que é lado. 
— Mas depois ele veio me perguntar se eu não gostava dele, se eu gostava mais da 

Maria, se você gostava mais da Maria do que dele. 
— Olha Marília, você tem que gostar dos dois de forma igual, eu não. Ele não é 

meu filho. Não vai ser. Eu gosto do menino, acho que ele é um filho tão bom quanto 
qualquer um poderia desejar, mas ainda assim não é MEU filho. E nada no mundo vai 
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mudar isso. Eu bem que queria que aquele vagabundo do pai dele desse mais atenção 
pra ele, mas fazer o que, se o cara é um verme. Se a Elizabeth soubesse um mínimo de 
matemática a gente nem estaria tendo esta conversa. 

— É, você tá certo. Mas às vezes eu queria que ele fosse seu filho... 
— Mas não é.
Marília virou para o lado com uma lágrima solitária no olho direito. Ela de fato 

queria que Gabriel fosse filho de André. Ele era uma boa pessoa, um homem culto, 
talvez o homem da vida dela. Mas que coração difícil ele tinha. Em alguns momentos 
parecia que nada era capaz de tocá-lo. Como ele podia achar isso do filho dela! Ele bem 
que tinha melhorado depois do nascimento de Maria, mas em momentos como esse ele 
parecia ter até um certo rancor dela. Bem que ela queria nunca ter conhecido Rômulo...

Por sua vez, André fitava o teto com os olhos parados. Nada podia ser feito, ele 
simplesmente não tinha um afeto paternal por Gabriel. Isso não é algo que se pode fin-
gir. Gostava do menino e fazia o possível para tratá-lo da melhor forma possível. Mas 
ele não era seu filho. Fitou o teto achando que essa conversa o deixaria acordado por 
um bom tempo, mas as cervejas ingeridas no aniversário estavam fazendo efeito e o 
sono foi tomando conta muito antes do que ele imaginara, para a sua sorte. De manhã 
os problemas sempre são menores do que à noite. Nada como uma boa noite de sono 
para jogar uma nova luz sobre os problemas. Quando acordou não lembrava de nenhum 
sonho que pudera ter tido. Ele e Marília não tocaram no assunto de novo.

O domingo começou com a despedida de Letícia, Rodrigo e Eduardo. O voo deles 
saía cedo e já estavam preparados para a viagem. Antes de uma hora da tarde, os outros 
visitantes já haviam voltado para suas casas, deixando André e Marília com aquela sen-
sação de casa vazia, vazia demais. Regina ficou na casa para fazer o almoço e ajudar na 
arrumação. Gabriel dormiu até mais tarde, mas Maria já tinha acordado e estava peram-
bulando pela casa sob a supervisão de Marília. A garota tinha acordado elétrica. Parecia 
feliz de não ter todas aquelas pessoas querendo pegá-la no colo, apertar suas bochechas. 
Estava simplesmente aproveitando a liberdade.

André sempre quisera ter uma filha chamada Maria por causa da frase do escritor 
Autran Dourado: “é preciso ser muito mulher para ser Maria e não ser uma qualquer”. 
Havia mandado fazer uma placa de madeira com a frase escrita para pendurar na porta 
do quarto da pequena, mas, como todos os carpinteiros, este também havia atrasado a 
entrega. André planejara que este fosse o presente de aniversário da sua filha, mas o tra-
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balho simples, só ficou pronto na sexta feira depois da festa de aniversário, uma semana 
depois do previsto. Ainda bem que a garota não tinha idade suficiente para entender 
qual o significado da data. André saiu do consultório às cinco e passou na loja, espe-
rando ouvir mais uma desculpa de atraso e se surpreendeu com o serviço pronto. Pegou 
o produto e foi animado para casa, ansioso por instalar o presente, que, a rigor era um 
presente para ele mesmo.

Chegou em casa e sua esposa estava brincando com os dois filhos e, aparentemen-
te, Gabriel estava se sentindo importante, segurando a garotinha no colo. O menino já 
não sentia ciúme algum da atenção que Maria recebia e aparentemente gostava de se 
sentir responsável pela irmã. A menina sempre sorria para o irmão. Muitas vezes quan-
do chorava, era dele que ia atrás. Só nos casos mais graves procurava a mãe.  Marília 
virou-se para o marido, viu a placa nas mãos dele e deu um sorriso: 

— Finalmente ficou pronta! 
— Aqueles vagabundos enrolaram, mas entregara. Ainda bem que o trabalho ficou 

muito bom. 
— Ficou mesmo, você quer colocar agora? 
_ Claro, já vou ali pegar o martelo. 
Depois de dar um beijo na filha e no enteado, saiu para procurar a ferramenta. 

Quando André martelou o prego pela primeira vez a menina se assustou, começou a 
chorar e Marília a rir. Levou a menina para longe do barulho, mas Gabriel ficou ao lado 
do padrasto. Em poucos minutos o serviço estava pronto e André pediu ao enteado que 
chamasse as garotas para ver a placa. Obviamente Maria deu pouca atenção para a porta, 
enquanto Marília mostrou entusiasmo mais para agradar o marido do que por ser seu 
sentimento verdadeiro. André tirou a foto das duas mulheres na frente da porta, depois 
pediu para Gabriel tirar uma dele com as meninas e depois tirou outra de Gabriel com a 
mãe e a irmã. Marília, assim que viu as fotos tratou de colocar as três nas redes sociais 
com frases muito mais efusivas do que as que tinha dito ao marido quando este tivera a 
ideia da placa. 

Após fixarem a placa, optaram por ficar a sexta-feira em casa, aproveitando um 
momento de quietude com a família. Marília saiu com o filho para comprar sorvete e 
alugar um filme. André ficou em casa com a filha decidindo qual sabor de pizza pedi-
riam. Enquanto estava esperando a esposa voltar com o enteado, escutou o telefone fixo 
da casa tocar. Era uma raridade alguém usar este número. Como não esperava nenhuma 
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ligação, foi com uma entonação de dúvida que disse seu “alô” e com certeza se surpre-
endeu com a voz do outro lado da linha:

— Alô, é o André que está falando?
— Sim sou eu. Quem é?
— Aqui é o Rômulo, tudo bem? 
— Tudo tranquilo, fazia tempo que você não mandava notícia. 
— É que estava tudo meio enrolado com a banda, aí acabou que perdi a noção do 

tempo. 
— Gabriel saiu com a mãe dele, você quer que ele te ligue de volta? 
— Quero sim, mas primeiro eu queria saber se teria algum problema em levá-lo ao 

zoológico amanhã? 
— Acho que não tem problema nenhum não, mas eu confirmo com a mãe. 
— Ótimo, será que pode ser você a levar ele, queria evitar de encontrar a Marília. 
— Da minha parte não tem problemas, mas vou ter que esperar a mãe dele chegar. 
— Sem problemas, até amanhã
— Até.
A surpresa de André não poderia ser maior. O pai do garoto nem sequer ligou para 

o filho no aniversário, o que deixou o menino arrasado. Após este ano convivendo com 
a pequena Maria ele entendeu ainda menos Rômulo. Pegou a menina no colo e deu um 
forte abraço nela, que logo começou a espernear, com vontade de ir para o chão. En-
quanto via aquele pequeno ser humano desengonçado se movimentar, não conseguia 
pensar sequer na hipótese de deixar aquela garotinha. Independente de como fosse o 
relacionamento dele com Marília, um conto de fadas ou um filme do Bergman, a menina 
sempre faria parte da vida dele. Por mais que se gabasse de tentar ver sempre os dois 
lados de qualquer situação, não conseguia entender a posição de Rômulo.

Sua esposa não demorou e André contou o ocorrido. Como o esperado a primei-
ra reação dela foi proibir. Ele salientou que a decisão não era só deles e que o garoto, 
apesar da pouca idade, tinha que ser pelo menos informado da ligação do pai. Era um 
direito dele. Quando Gabriel ouviu que o pai havia ligado o brilho nos olhos foi indis-
farçável, por mais que a criança ainda tentasse esconder da mãe um pouco do entusias-
mo. Quando esta falou qualquer coisa sobre ele não poder ir ao zoológico com o pai, 
o garoto começou a implorar, pedir e algumas lágrimas já começaram a escorrer. Ela 
cedeu. Nem tentou convencer o garoto de que o pai era um imprestável, ou salientou as 
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faltas anteriores do pai. Não adiantaria nada e só magoaria o menino. É impressionante 
o quanto uma criança pode suportar do pai e ainda amá-lo. Em momentos como esse ela 
quase entendia André. Quase entendia a resistência que ele tinha em falar que o garoto 
era como um filho. Quase...

Após a conversa com a mãe, Gabriel ligou para o pai imediatamente e combina-
ram os detalhes sobre a visita ao zoológico. O garoto ficou tão animado que mal pôde 
acompanhar o desenho que ele mesmo havia escolhido para assistirem. A ligação de 
Rômulo havia estragado a sexta feira tranquila que haviam planejado. André podia ver 
a preocupação no rosto de Marília o que o deixava preocupado também. O menino não 
conseguia se concentrar em nada querendo ir dormir logo para que o sábado chegasse 
mais rápido. Somente para a pequena Maria a ligação não tivera nenhuma interferência 
e a garotinha brincava feliz com dois brinquedos deixados na cama do casal. Na hora de 
dormir André tentou aliviar um pouco a preocupação de Marília, sem muito sucesso, já 
que eles conseguiam ouvir o garoto virando de um lado para o outro na cama do quarto 
adjacente, sem conseguir dormir. 

Gabriel acordou o casal mais cedo que o necessário, batendo na porta do quarto, 
gritando que não queria chegar atrasado. Ainda eram oito horas da manhã e o garoto já 
estava de banho tomado, pronto para sair. O zoológico só abria às dez, o que foi cuida-
dosamente explicado para a criança. O menino tomou seu café impaciente e após muita 
insistência conseguiu fazer o padrasto pegar o carro às nove. André saiu dirigindo deva-
gar, parando nas poucas faixas de pedestre onde havia alguém esperando para atraves-
sar. O zoológico era relativamente longe, mas sábado de manhã tudo fica muito perto. 
Chegaram ao zoológico e ainda faltavam 20 minutos para os portões se abrirem. Não 
havia nem sinal de Rômulo. Eles na verdade foram o segundo carro a chegar ao zooló-
gico. Um outro casal, com uma menina de aproximadamente dois anos (muito nova para 
brincar com Gabriel) tinha vindo conhecer a cidade e decidiu mostrar os animais para 
a filha. Gabriel, impaciente, andava mais para a frente da rua, passeava pelo estaciona-
mento, ocasionalmente pegava uma pedra e tentando acertar uma árvore, ou qualquer 
outro alvo imaginário. André estava tão impaciente quanto o garoto, não queria ver a 
decepção nos olhos dele de novo. O relógio se movia preguiçoso até que finalmente o 
ponteiro pequeno chegou ao 10 e o grande ao 12. Nada de Rômulo. André propôs que 
entrassem e dessem uma olhada nos bichos. Quando o pai chegasse, ele poderia ligar 
para o encontrarem, mas Gabriel foi prontamente contra a sugestão. André comprou as 
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entradas, somente para ter o que fazer, e ficou observando o número crescente de carros 
no estacionamento, que já apresentava um movimento considerável. Quando chegou 
um vendedor de sorvetes André ofereceu um ao menino, e essa proposta Gabriel acei-
tou. Engoliu o seu em minutos para ficar olhando novamente a entrada, tentando ver o 
condutor dos carros à distância, já que não sabia em qual carro o pai estaria agora. Eram 
10:40 quando Gabriel viu o pai e o mostrou para André. O garoto correu na direção dele 
e Rômulo o pegou no colo com extrema facilidade. Vendo esta cena isolada seria possí-
vel acreditar que o pai adorava o filho.

— Bom dia — disse em tom cordial para André. 
— Bom dia. Acabou atrasando um pouco. 
— Perdi a hora de acordar. 
— Acontece. 
— Expliquei pro Gabriel aqui e ele entendeu. 
— Ele sempre entende... mas e aí como estão as coisas?
— Tudo tranquilo, fiquei sabendo que vocês tiveram uma filha!
— Tivemos sim, Maria. 
— Meus parabéns — disse Rômulo e se dirigiu ao filho: 
— Vai ali comprando uma água de coco pro papai que a gente já entra.
— O André já comprou as entradas pai, te espero ali na porta. 
— Beleza. 
Quando o garoto saiu de perto, Rômulo se aproximou e disse à meia voz: 
— Sabe André, eu estou com pouco dinheiro agora, será que você podia me em-

prestar algum? Sabe como é, pra eu poder ter um dia bem legal com meu filho. 
Não foi surpresa para André quando isso aconteceu. Não era a primeira vez que 

Rômulo pedia dinheiro e antevendo essa situação já tinha deixado mais dinheiro na 
carteira do que de costume. Sem precisar de maiores razões, tirou os trezentos reais que 
tinha na carteira e entregou. Rômulo agradeceu e foi ao encontro do filho que já o espe-
rava com um coco na mão enquanto agitava a outra freneticamente para que entrassem 
logo no zoológico.

Marília, quando ficou sabendo do atraso de Rômulo, ficou em fúria. Ainda bem 
que André não disse nada sobre o dinheiro emprestado. Ela ficou a tarde toda enume-
rando as vezes que Rômulo decepcionara Gabriel, desmarcara encontros, ressaltou o 
fato de nunca ter recebido um centavo do pai do menino e André em nenhum momento 
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ousou discordar, concordar ou sequer dizer alguma palavra. Simplesmente continuava 
o que quer que estivesse fazendo, fosse brincar com Maria, comer ou ver televisão. 
Murmurava um ocasional “hum” para não ouvir a esposa reclamar que não estava rece-
bendo atenção alguma. O dia prosseguiu dessa forma até que às quatro horas, após três 
ligações de Marília para o celular que ela havia deixado com o filho, Rômulo deixou o 
garoto no prédio. Não desceu do carro para evitar qualquer outro contato com o casal. 
Gabriel por outro lado chegou eufórico. Foi contar para a mãe sobre os animais vistos, 
aonde almoçaram e ela teve a delicadeza de esconder todo seu misto de fúria e frustação 
que sentia em relação ao pai do garoto. Após contar o que haviam feito Gabriel, meio 
sem jeito, perguntou para a mãe se podia pescar com o pai. Disse que Rômulo queria ir 
ao pesque e pague próximo da entrada da cidade no fim de semana seguinte. A primeira 
reação de Marília foi negar, como sempre, mas o menino começou a chorar e foi para o 
quarto. André interveio, mostrou que talvez Rômulo melhorasse, que o menino precisa-
va do contato com o pai etc. Marília concordou relutante e deu a notícia ao filho, que deu 
um abraço rápido na mãe e ligou correndo para o pai, animado por contar a novidade.

A semana passou sem grandes acontecimentos e o sábado finalmente chegou de 
novo. Gabriel ligara para o pai a semana toda para combinar a pescaria. O pai o pegaria 
novamente às dez horas da manhã e ficariam a tarde toda no pesque-pague. Às nove e 
meia o garoto estava pronto, esperando e olhando na sacada a todo momento na espe-
rança de ver o carro do pai estacionar. Marília e André já esperavam um atraso de Rô-
mulo e não deram maior atenção ao caso quando às dez e meia ele ainda não tinha dado 
sinal de vida. Às onze horas Gabriel não aguentou mais e tentou ligar para o celular do 
pai, mas só dava sinal de ocupado. Depois disso o casal começou a se preocupar com 
o atraso e principalmente com o efeito que teria no garoto tomar um bolo do pai. Não 
que fosse a primeira vez, mas crianças sempre se esquecem. Ao meio dia queriam sair 
para almoçar, mas Gabriel implorou para ficarem em casa porque o pai podia chegar a 
qualquer momento. André saiu e trouxe comida de um restaurante próximo, enquanto 
Marília ficou em casa xingando algumas gerações da família de Rômulo mentalmente. 
Depois de todos terem comido, não havia o que ser feito. Rômulo não atendia o tele-
fone e Gabriel estava preocupado, dizendo que tinha certeza que alguma coisa havia 
acontecido com o pai. Eram duas horas da tarde, quando André, vencido pelo cansaço, 
se dispôs a levar o menino à casa do pai para ver se alguma coisa tinha acontecido. 
Quando estavam prontos para sair, o telefone tocou. Marília atendeu e escutou uma voz 
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de ressaca do outro lado da linha. André ao ouvir a alteração na voz da esposa deduziu 
quem era e pediu para que o enteado esperasse um pouco. O garoto ficou com os olhos 
vidrados na conversa e quando escutou a mãe dizendo “não vou passar o telefone pra 
ele”, correu e tomou o telefone da mãe. Ainda eram duas horas da tarde, ainda era pos-
sível salvar a tarde de sábado. Correu para o quarto com o telefone e André impediu 
Marília de segurá-lo. Após alguns minutos Gabriel, com um olhar derrotado, mas sem 
nenhuma lágrima colocou o telefone no gancho e disse que o pai estava doente por isso 
não podia ir. Foi para o quarto e fechou a porta. André sabia que nada iria ajudar na-
quele momento e deixou-o ficar sozinho. Marília ainda tentou uma conversa, mas nada 
adiantou. Relutante deixou o filho no quarto e foi conversar com o marido, que brincava 
com a filha na frente da TV. Ela estava arrasada, se sentia responsável pelas atitudes de 
Rômulo, mais uma vez enumerando as inúmeras falhas e decepções que o antigo amante 
ocasionara enquanto André escutava pacientemente. O dia deles fora destruído e nada 
podia ser feito.

À noite, após sua esposa e filha dormirem, André se dirigiu à varanda, para escutar 
um pouco de música e observar a noite. Quando passou pela porta do quarto do enteado, 
viu que a luz ainda estava acesa e achou melhor deixá-lo em paz. Marília havia dormido 
no meio do filme que tinham começado a ver às dez horas da noite, enquanto Maria já 
estava dormindo há muito tempo. Provavelmente ela acordaria chorando em poucas ho-
ras. Era sempre assim quando dormia cedo. Estava na varanda tranquilo, quando quase 
enfartou ao escutar um “oi” vindo da sala. Virou-se e viu Gabriel, que caminhava em 
direção a ele. Apesar da escuridão foi possível ver que seus olhos estavam vermelhos e 
inchados. Ficaram por um tempo em silêncio, escutando música e olhando para o nada, 
até que Gabriel começou: 

— Meu pai não gosta de mim não é verdade?
Meio sem jeito e sem saber o que responder, André ficou meio minuto em silêncio 

olhando para o menino. Até que começou uma resposta mais sincera do que aquela que 
ele planejara:

 — Acho que seu pai gosta muito dele mesmo pra criar um filho, mas isso não sig-
nifica que ele não goste de você. 

— Você acha que ele estava doente hoje?
— Acho que não. 
— Se a gente tinha combinado, por que ele não cumpriu o combinado, por que? 
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Começou a soluçar de novo. André não sabia o que dizer ou o que fazer. Quando 
ele colocou a mão desajeitadamente no ombro do menino este o abraçou e começou a 
chorar alto. Ficaram por alguns minutos abraçados, sem dizer nada. Até que Gabriel 
começou a falar de novo, ainda soluçando um pouco:

— Eu sei que você não é meu pai, mas quando alguém perguntar, será que eu posso 
falar para os outros que você é? 

André com uma inspiração quase divina olhou nos olhos vermelhos do garoto e 
disse: 

— Eu me sentiria honrado se você me chamasse de pai.



III
 

O jogo de futebol estava movimentado. André e Gabriel sempre jogavam em times 
opostos. Já fazia mais de um ano que a mesma turma do prédio se reunia para brincar 
na quadra. Em geral eram pais e filhos e as idades variavam entre 12 e 50 anos. O com-
binado era pegar leve, afinal estavam se divertindo e não competindo. Mas inevitavel-
mente em alguns dias a competitividade aflorava trazendo algumas entradas violentas 
ou argumentações acaloradas. Hoje porém não era um desses dias. O jogo estava empa-
tado e as duas equipes estavam querendo ganhar, porém ninguém estava fazendo faltas, 
amarrando a bola, ou brigando. Simplesmente tocando a bola e procurando o melhor 
espaço para fazer gols. Alguns pais preferiam jogar no time dos filhos, entretanto André 
e Gabriel desde o primeiro dia preferiram jogar em times opostos. Assim como quando 
jogavam futebol no videogame, nunca tentavam ganhar campeonatos jogando juntos, 
sempre se enfrentavam. Como esta era a última quinta feira do mês, eles compraram 
refrigerantes e salgadinhos, uma pequena reuniãozinha depois do futebol para se lem-
brarem que eram amigos, além de não limitar o relacionamento só ao jogo. No time de 
Gabriel jogavam Júlio e Marcos, pai e filho do 201, Thiago, garoto de 16 anos que mo-
rava no 302 e Josué, no gol, pai do atacante do time de André, Antônio, que moravam 
no 1001. Além de Antônio e André estavam Mário e Mário Filho, do 502, além de Davi, 



Adriano  Rossi36

no gol. O jogo terminou meio pegado, mas sem nenhum atrito maior e como terminou 
empatado, nenhum ressentimento ficou. Foram para a área da churrasqueira próxima da 
piscina e começaram a beber os refrigerantes com avidez. Todos os garotos se davam 
bem no geral e não havia nenhuma rixa entre os pais. Eram bons vizinhos, mas com a 
exceção desta confraternização, não frequentavam os mesmos círculos sociais. Apesar 
do esforço, não eram amigos. 

A pequena festinha durou pouco e logo cada um foi para sua casa. No dia seguinte 
os garotos tinham aula enquanto os adultos precisavam trabalhar. André e Gabriel entra-
ram em casa suados e foram mandados imediatamente para o banho pela chefe Marília. 
Assim que André saiu do banho, foi surpreendido por Maria que pulou no seu colo. 
Queria que ele saísse com ela para alugar o novo desenho. Já estava pedindo para ver há 
semanas. Nas quintas feiras a garota, que já estava com 7 anos, sabia que o pai estava 
em geral bem humorado e quase nunca negava as vontades dela. Terminou de se vestir, 
passaram na locadora dez minutos antes do fechamento e, para sua sorte, conseguiram 
alugar o filme. Chegaram em casa para ver o filme em família, mas Gabriel preferiu ficar 
no computador. Jantaram os três na sala de televisão olhando para a tela, mas depois 
disso somente André e Maria viram até o final. Logo depois de comer Marília já tinha 
dormido. André não se importava em deixar Maria acordada até mais tarde ocasional-
mente e quando isso acontecia ela tentava sempre parecer mais disposta no dia seguinte, 
nunca reclamava de sono ou cansaço, para que seu pai não a fizesse ir dormir mais cedo. 
A menina ainda falava sobre o filme enquanto André estava colocando-a na cama. O pai 
escutava com paciência a voz esganiçada que não parava nem por um minuto. André 
pegou o livro dos Irmãos Grimm da cabeceira e começou a ler em uma voz clara e suave 
o conto “Os Sete Corvos”. Começar a ler era a melhor maneira de silenciar a filha, que 
ficava com os pequenos olhos vidrados no pai. Era sempre o pai que lia com a menina. 
Quando Marília tentava ler para a Maria ela se deitava na cama com a filha e acabava 
adormecendo antes da pequena. Depois de três tentativas frustradas desistiu e deixou 
a tarefa para o marido, que a cumpria com prazer. Maria, atenta, escutava a voz do pai 
terminar de ler o conto que tanto amava pela milésima vez:

—”...Quando a menina, que estava escondida atrás da porta, ouviu esse desejo, 
apareceu de repente e todos os corvos viraram gente outra vez. Começaram todos a se 
abraçar e se beijar e a se fazer mil carinhos e depois voltaram para casa muito felizes.”

— Eu sempre quis saber o que acontece depois. Como eles foram para casa? Será 
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que os pais deles ficaram felizes de ver os filhos. Será que pediram desculpas? Será que 
a menina se casou? E os pais tinham dinheiro para sustentar todo mundo? Os meninos 
envelheceram ou continuaram sendo meninos?

— Maria, agora eu vou te contar o principal segredo para escrever uma história 
com final feliz:

— Qual é pai?
— Saber a hora de terminar a história. Então fique feliz que todos se encontraram, 

feche os olhos e pense em uma coisa boa.
— Tá booom pai.
A garota deitou-se confortavelmente na cama enquanto André puxava a coberta até 

seu pescoço. Pousou-lhe um beijo na testa, como sempre fazia e apagou a luz, admiran-
do o contorno da pequenina criatura que repousava à sua frente. Depois de fazer a filha 
dormir, foi para a sala de televisão convencer sua esposa a ir para a cama, a que ela não 
impôs muita dificuldade para fazer. André foi guiando a companheira semiadormecida 
até o leito do casal. Assim que ela se aconchegou na cama, ele pegou seu celular e le-
vou para a sacada. Colocou uma música, ficou por um tempo deitado na rede e deixou 
a mente divagar um pouco, aproveitando o momento que tinha só para si. Por volta de 
meia noite e meia foi para a cama e adormeceu rapidamente.

Nesta sexta, assim como na maior parte das sextas-feiras, partiram para o pequeno 
sítio que haviam comprado há um ano. Sair da cidade e ficar sem celular, internet e tele-
visão, aproximava a família. As duas crianças inicialmente haviam odiado, mas depois 
de algumas vezes começaram a amar o lugar. Gabriel fora persuadido com as aulas de 
direção que começara a ter, e atualmente, assim que chegavam na parte do caminho que 
era de terra, ele pegava o volante. Com o padrasto ao lado, levava a família com segu-
rança e prudência até o rancho. Nestes momentos era possível ver o ar empertigado que 
o menino assumia, deixando a coluna reta, tentando parecer mais alto. Até tentava imi-
tar o tom de voz e a forma de falar de André, inconscientemente. Marília via aquilo e se 
sentia orgulhosa, uma felicidade genuína daquelas que de tão sinceras, nem se percebe 
que está sentindo.

A pequena propriedade era cercada por árvores frutíferas, com uma casa de médio 
porte, mas com o conforto necessário para a família.  A poucos metros ficava a moradia 
do caseiro que cuidava do rancho, um pouco menor, mas ainda assim boa. O caseiro era 
casado e tinha dois filhos, uma moça de dez anos e um rapaz de 12. As crianças se da-
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vam bem e brincavam o dia todo juntas. Ocasionalmente excluíam Maria já que ela era 
a menor deles, mas as mães sempre cumpriam seu papel e disciplinavam as crianças o 
mais rápido possível. Surpreendentemente a residência do caseiro tinha mais tecnologia 
do que a casa dos patrões. Enquanto na casa principal só havia uma televisão conectada 
há um DVD, na casa dos empregados havia duas televisões uma antena parabólica e 
um leitor de blue ray. Obviamente, essa era a casa em que eles de fato moravam, não 
uma casa de veraneio, mas ainda assim não deixava de ser um contraste interessante. 
Na varanda eram sempre estendidas redes onde André gostava de passar a maior parte 
do tempo. Fosse lendo algum livro, ou escutando música, o lugar mais provável para 
encontrá-lo era deitado em uma rede. À noite o casal aproveitava que os filhos esta-
vam exaustos e iam dormir cedo, para conversar escutando música. Tomavam alguma 
bebida, qualquer bebida, contanto que alcoólica, compartilhavam seus pensamentos, 
angústias e alegrias. Era na casa de campo onde a maior parte das relações sexuais do 
casal acontecia atualmente. O sexo era sempre melhor quando estavam fora de casa. O 
casal algumas vezes levava alguns amigos de Gabriel, ou de Maria para o lugar. Ficava 
satisfeito de ter os amigos dos filhos por perto. Estava até construindo uma piscina para 
que os amigos das crianças tivessem mais vontade de ir para o rancho.

O fim de semana transcorreu tranquilo, sem nenhuma novidade. Era bom sair de 
casa, mas no domingo na hora do almoço era um conforto estar de volta ao lar. As crian-
ças corriam imediatamente para os aparelhos eletrônicos, enquanto os dois adultos ter-
minavam de descarregar o carro e arrumavam a casa. Quando terminavam, eles também 
eram seduzidos pela tecnologia e deitavam na sala para ver televisão ou trocar de canais 
aleatoriamente. 

A vida familiar já havia entrado em uma rotina basicamente fixa há anos e a casa 
em geral era harmoniosa. Havia poucos imprevistos, porém nenhum grande aconteci-
mento, sem glórias dignas de enaltecimento ou vexames para serem reprovados... Até 
que Marília resolveu levar a filha em uma viagem com a avó e a tia.

Fazia algum tempo que Marília queria fazer uma viagem só com as “meninas”. 
Ela, sua mãe, Maria, e Juliana. Tinha convidado a irmã de André, mais por educação do 
que por desejar sua companhia, mas a sorte sorriu e ela declinou o convite. Então pro-
gramaram uma pequena viagem de um fim de semana para um hotel de águas termais 
que ficava próximo e não era tão caro. Como era junho, podiam aproveitar o friozinho, 
além de ter um parque aquático no hotel com monitores, então Maria iria adorar, dan-
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do um descanso do árduo trabalho de vigiar uma criança. Planejaram essa viagem por 
dias. Gabriel tinha combinado com dois amigos de ficar jogando videogame o fim de 
semana inteiro. André poderia finalmente aproveitar um pouco a paz de ficar sozinho. 
Desde que se tornara pai não se lembrava quando havia sido a última vez que tivera essa 
oportunidade. Pedro, esposo de Juliana compartilhava do desejo por solidão de André, 
enquanto José tinha seus próprios planos e estes não incluíam nenhum parente. A via-
gem por tanto tempo planejada finalmente chegara e todos estavam felizes. As garotas 
se despediram e cada um pôde aproveitar o fim de semana.

Na sexta-feira os planos de ficar sozinho de André não deram certo, já que dois 
amigos de Gabriel foram dormir na casa dele. Os garotos logo se trancaram no quarto 
com os videogames e não incomodaram, apesar do barulho que faziam. Por volta de 
meia noite, Gabriel veio perguntar-lhe se no dia seguinte poderia ir para a casa de Davi 
passar a noite lá, no que seria acompanhado por Luís, o outro comparsa. André não viu 
nenhum mal nisso, presumindo que eles fariam lá o mesmo que estavam fazendo em sua 
casa, jogar videogame, comer pizza e dar risadas. Não havia mal nisso. André consentiu 
e avisou a Gabriel que, já que ele estaria na casa do amigo, iria aproveitar para ir ao 
rancho sozinho. Lá sim poderia aproveitar a quietude e descansar um pouco a cabeça. 
Infelizmente André não conseguiu perceber o pequeno brilho no fundo dos olhos de 
Gabriel, à medida que uma ideia furtiva se formava...

No dia seguinte André deixou os três meninos na casa de Davi próximo da hora do 
almoço, como havia sido combinado. Teve uma recepção cordial dos pais do adolescen-
te, uma despedida breve e logo tomou a direção do rancho. Mal podia esperar para ficar 
sozinho. Os garotos almoçaram em casa e foram para o quarto de Davi continuar o que 
estavam fazendo na casa de Gabriel.

Por volta de seis da tarde, quiseram ir ao shopping, comer alguma coisa talvez ir ao 
cinema. O pai de Davi os deixou na porta e voltou para a casa. Assim que eles percebe-
ram o carro fazendo a curva na esquina se dirigiram para o ponto de ônibus. Os três não 
usavam muito o transporte público, mas com um pouco de vontade e curiosidade nada 
é muito difícil de se aprender. Rapidamente estavam na porta do prédio onde Gabriel 
morava. O porteiro os deixou entrar e Gabriel tinha a chave de casa. Entrou, pegou a 
chave do carro da mãe, já que ela viajara no carro de Regina, e desceu para o subsolo. 
Dentro do carro estava o controle da garagem deixado no quebra sol do carro. Abriu o 
portão, saiu do prédio dirigindo, com Luís ao seu lado e Davi no banco de trás com a 
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cabeça entre os dois bancos da frente. Não tinham nenhum destino definido, não haviam 
planejado o que fazer, só queriam pegar o carro e dar uma volta. Como nenhum dos dois 
sabia dirigir, ficaram impressionados com a habilidade de Gabriel. 

Por volta de dez horas da noite, André dormitava na rede com um livro em cima da 
barriga. Assustou quando o caseiro o chamou para atender o telefone. Havia colocado 
uma linha de celular rural na casa dele para o caso de haver alguma emergência e como 
não era usual receber ligações quando estava no rancho levantou correndo para atender 
o telefone. Quando escutou a voz do outro lado da linha o susto só aumentou: 

— Boa noite, aqui é o policial Ademar, estou ligando pra saber se você é pai de 
Gabriel Moreira Rodrigues? 

— Sou sim, o que aconteceu? 
— Ele foi pego na blitz dirigindo o carro de Marília Moreira Rocha. Acredito que 

seja a mãe dele. 
— É sim, mas quer dizer que ele estava dirigindo o carro na cidade?
— Exato, o senhor tinha conhecimento disso?
— Não tinha não, ele se machucou, teve um acidente?
— Felizmente não, só foi pego na blitz. Seria possível o senhor vir buscá-lo na 

delegacia? 
— Imediatamente, eu só demoro um pouco porque estou um pouco longe da cida-

de. 
— Não tem problema.
André saiu correndo, vestiu a roupa e se dirigiu para a cidade. Nessa hora era inútil 

correr, por isso quando percebeu que estava correndo o risco de estragar seu carro e ficar 
na estrada, diminuiu a velocidade enquanto passava pela estrada de terra. Ao chegar ao 
asfalto, já tinha percebido que um pouco mais cedo, um pouco mais tarde faria pouca 
diferença. Dirigiu com calma. O tempo de viagem até a delegacia foi bom, porque ser-
viu para colocar a mente em ordem e decidir o que fazer. Quando chegou à delegacia, 
viu Gabriel com a cabeça entre as mãos. Estava sozinho, provavelmente o pai dos ou-
tros garotos já os havia buscado. Chamou Gabriel com um olhar e pediu desculpas ao 
delegado, escutando um breve sermão do porquê não ensinar os jovens a dirigir Escutou 
calado, pegou a multa e foi em direção à porta. O caminho para casa foi percorrido em 
silêncio, Gabriel nem sequer olhava para frente, mas não chorava.  Quando chegaram 
em casa, Gabriel foi para o seu quarto com a cabeça baixa e escutou: 
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— Me dá o telefone dos pais dos dois meninos.
Deu o número resignado. 
— Depois que eu falar com eles a gente vai ter uma conversa.
Era aquela frase que Gabriel temia. Não tinha o que conversar. Ele sabia que estava 

errado. Não precisava ouvir mais um sermão. Já havia escutado o sermão do delegado, 
quase morrera de medo na blitz. Mas desde que foi parado pela polícia, nunca duvidou 
que a hora da conversa chegaria. Sentou em sua cama com o coração acelerado enquan-
to escutava André pedir desculpas aos pais dos garotos, como se ele fosse o responsável. 
Pelo que era possível escutar cada pai tinha culpado o próprio filho, afinal ninguém fora 
forçado para dentro do carro. Pelo menos uma coisa havia dado certo. Quando escutou 
os passos de André em direção ao seu quarto se sentou ereto e aguardou.

André esteve o tempo todo pensando em qual seria sua atitude. Mas, no fim das 
contas, não dá para se planejar exatamente como esse tipo de conversa vai transcorrer. 
Ensaiou algumas palavras mentalmente e começou com a pergunta clássica:

— O que você estava pensando quando pegou o carro? 
— Nada... 
— Nada? Mas você sabia que ia fazer uma coisa errada, que podia ser perigoso? Já 

pensou se tivesse ocorrido um acidente? 
— Não pensei, só queria andar um pouco de carro.
— Você anda um pouco de carro na fazenda, comigo supervisionando, com um 

mínimo risco de acidente. 
— Aqui é diferente...
— Aqui seus amigos estão juntos. Aqui você pode se mostrar!
— Não é isso.
— É isso sim, e você sabe que é.
— Não é nada disso, eu só queria dar uma volta. 
— Queria ir aonde?
— Sei lá, dar uma volta.
— Mas para fazer o quê? Dar uma volta de carro pra mostrar pros seus amigos? 

E foi tudo planejado não vem com essa de que não sabia o que estava fazendo. Você 
despistou o pai do seu amigo. Ele também estava se sentindo culpado. Eu não devia era 
ter ensinado você a dirigir. 

— Não foi isso. 
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— Foi sim, larga de ser mentiroso você sabia o que estava fazendo e que era erra-
do, foi um irresponsável e sequer pediu desculpas. 

— Eu só queria dar uma volta agora é crime dar uma volta de carro?
— Quando se é um moleque de 14 anos é crime sim, tanto que eu fui multado. 
— VOCÊ NEM É MEU PAI, EU NÃO ESTAVA NO SEU CARRO, SÓ QUERIA 

DAR UMA VOLTA! 
André ficou em silêncio por um momento e disse em voz alta:
— Eu não sou seu pai, fato. Porque você me ligou? Vamos, pega suas coisas que 

eu vou te deixar na casa do seu pai.
Gabriel esbugalhou os olhos sem saber o que dizer.
— Quer tentar ligar pra ele primeiro? Porque não pediu pra ligar pro seu pai então? 

Porque você deu o meu telefone? Vamos pega suas coisas aí que você vai pra casa do 
seu pai agora. 

— Desculpa André...
Quando ia continuar a frase foi logo interrompido. 
— Nunca peça desculpas por falar a verdade. Agora fica quieto no seu quarto. 

Amanhã vamos ver o que a dona do carro tem a dizer. 
— Não conta pra minha mãe! 
— Eu tenho que contar, afinal, não sou seu pai.
No dia seguinte, Marília chegou animada, mas logo percebeu o clima da casa. 

Assim que ficou sabendo o motivo ficou chocada. Não podia acreditar que o filho tinha 
feito aquilo. Quando a mãe começou a brigar com o menino, ele começou a chorar. Não 
conseguiu manter a pose na frente da mãe. Marília continuou a briga um pouco mais, 
mas com os frequentes pedidos de desculpa do filho, o abraçou e deixou que ele soluças-
se em seu peito. André ficou puto. Não podia acreditar. Queria arrancar o moleque dali 
na porrada, mas ficou calado. Conversou com Marília para decidir o castigo. Tiraram 
o videogame do menino, tiraram a chave da casa da mão dele e optaram por deixá-lo 
sem sair por um mês. A irmãzinha foi para perto de Gabriel e o abraçou, sem entender 
exatamente o porquê de estarem castigando o irmão.

Na quinta-feira era dia do jogo na quadra do prédio. André não proibiu que o meni-
no fosse e desceram juntos, em silêncio, pelo elevador. Gabriel ainda só falava monos-
sílabos dentro de casa. Pelo menos ainda estava com vergonha. Disso André gostava, 
existia uma chance de ele ter aprendido alguma coisa. Mas André ainda estava com 
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raiva. E a raiva acumulada tem que sair. De uma forma ou de outra
O jogo começou amistoso, como sempre. Gabriel pegou a bola, driblou um mar-

cador, mas sentiu uma ombrada que o jogou pra fora da quadra. Levantou calado e foi 
bater a falta, sem ousar encarar o olhar de André, o autor da falta. O jogo seguiu dessa 
maneira. Gabriel pegava na bola e André nem sequer tentava marcá-lo, fazia logo uma 
falta dura. Na metade do jogo o menino já estava com as duas canelas roxas e o cotove-
lo um pouco ralado. Na última falta quase reclamou, mas quando viu o olhar de André 
desistiu. Quanto aos companheiros do time, estes não hesitavam em reclamar. Quase 
no fim do jogo Gabriel pegou a bola e só André estava na zaga. Era só passar por ele e 
fazer o gol. Parecia fácil demais. André aparentemente ia deixar o garoto passar, quan-
do Gabriel sentiu um toque no calcanhar. Bateu uma perna na outra e caiu ralando um 
pouco as costas. Assim que fez a falta, André levantou as mãos e pediu falsas desculpas. 
Foi ajudar o enteado que estava no chão a se levantar. O rapaz estava com lágrimas nos 
olhos, quando André mexeu os lábios sem emitir nenhum som: 

— Vai chorar?
Gabriel se levantou e saiu correndo da quadra. André pediu desculpas aos compa-

nheiros e seguiu o garoto, com o coração mais leve. Quando chegaram ao apartamento, 
pediu novamente desculpas ao enteado, estas um pouco mais sinceras. Ajudou-o a tratar 
das escoriações e foi para seu quarto.

Depois desse dia o clima da casa começou a melhorar. Em pouco tempo, Gabriel já 
estava falando frases completas e era possível ver os dois homens da casa rindo no mes-
mo cômodo. Outros jogos de futebol se passaram e nenhum episódio sequer semelhante 
aconteceu. Depois de um mês, Gabriel recebeu seu videogame de volta, conforme fora 
combinado. Davi e Luís, seus amigos, voltaram a frequentar sua casa novamente e vice 
- versa. A tempestade havia passado e a harmonia voltava para o lar. Mas todas as vezes 
quando iam para o rancho, André guiava até o fim. Algumas vezes, quando chegavam à 
estrada de terra, Gabriel chegava a ter um pouco de esperança de pegar o carro de novo, 
mas não falava nada e André seguia até o destino dirigindo o carro. Marília chegou a 
conversar com André sobre deixar o filho dirigir novamente, mas nesse ponto André foi 
irredutível e ela concordou sem muita dificuldade. Gabriel nunca mais dirigiu naquela 
estrada.

Para sair um pouco da rotina, em uma sexta feira decidiram ficar na cidade. Alu-
garam alguns filmes, dois desenhos até Maria dormir, um filme de terror para Gabriel 
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e André, já que Marília em geral dormia antes da filha. Iriam ficar em casa, pedir pizza 
e tomar sorvete. Um programa mais familiar impossível. Quando tudo estava pronto 
para começarem a ver o filme, perceberam que haviam esquecido de comprar o sorvete. 
Maria se dispôs a ir prontamente. Marília assentiu e pegou a filha pela mão. Pegaram o 
elevador em direção ao térreo para comprar o sorvete na mercearia que ficava na esqui-
na do quarteirão do outro lado da rua. Eram 7:32h da noite.



Exílio





I

“Preferia que tivesse sido você... puta que pariu! Tenho que lembrar disso todo 
dia!”. Com esse pensamento André levantou da cama mal arrumada mais cedo do que 
gostaria. Sempre acordava mais cedo que o aconselhável depois de beber. Levantou-se 
e procurou a geladeira, tentando se esquivar das roupas jogadas no chão, que não dei-
xavam de combinar com o apartamento rústico, como diria um publicitário competente 
tentando dar um certo requinte a algo mal feito, para pegar um refrigerante e tentar 
desgrudar a língua do céu da boca. “O filho da puta que inventar uma bebida que não dê 
ressaca vai ficar rico... e essa merda de sol, nem pra respeitar a minha dor de cabeça e se 
esconder”. Sentindo a acidez da bebida descendo pela garganta, ligou a TV só para ter 
um barulho no quarto e fingir que não estava sozinho, coisa que já tinha se tornado um 
hábito saudável nesse último ano.

Abriu a porta e saiu com as mãos protegendo os olhos do sol indecentemente bri-
lhante. 

— Fala Johnny boy, muita coisa pra fazer agora que a temporada está chegando? 
— Melhor ter o que fazer do que não ter o que comer, mas fique tranquilo que seu 

lugar é cativo, vai saber quando vou precisar de um filho da puta pra me xingar de volta. 
— Hoje vou pegar leve porque sua mãe acalmou meu humor. 
— Ela sempre teve esse talento_ disse João em tom jocoso. 
Os dois ficaram sorrindo, essa troca de gentilezas era o jeito de dizerem “oi”. An-

dré seguiu seu caminho em direção à rua sem se despedir, suas vidas há tão pouco tempo 
unidas já dispensavam essas formalidades. João continuou a cortar a grama mal cultiva-
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da que lutava contra o solo arenoso para se desenvolver.
As ruas íngremes mal asfaltadas e com areia pelos cantos já não lhe eram estra-

nhas. Os nativos mal arrumados e com areia pelos cantos, esperando ansiosamente o 
grande volume de turistas que vinha chegando, muito menos. Todos diferentemente a 
mesma pessoa. 

— Doutor ainda bem que te encontrei, a febre da minha filha não abaixa. 
“Puta que pariu, não posso nem passear sossegado” pensou André, mas respondeu 

tranquilamente: 
— Pode deixar que te acompanho até sua casa, se você me prometer uma xícara de 

café e uma tapioca com queijo. 
— Está prometido então. 
Seguiram os dois pela ladeira. O primeiro, pequenino e moreno, com a cara (aquilo 

tinha deixado de ser um rosto há no mínimo dez anos) preocupada e a barriga à mostra, 
o segundo de estatura mediana, mas um gigante se comparado ao seu acompanhante. 
André antecipava a sensação de colocar um café frio e uma tapioca mal feita no es-
tômago, que por estar vazio, não era muito exigente. Chegaram em pouco tempo no 
casebre e Ademar teve dificuldade para destrancar a porta (que não via motivo nenhum 
para ser trancada porque desconhecia a triste história de sua predecessora, que por estar 
trancada foi destruída, para que levassem a televisão ainda não paga, enquanto os donos 
atendiam os turistas que pagariam as prestações de uma TV roubada) e deixou o médico 
entrar primeiro. 

— Stefania, passa um café e esquenta uma tapioca pro doutor. Passaram pela 
sala, surpreendentemente arrumada e limpa, para chegar a um quarto onde somente a 
cama do meio, dentre as três presentes, estava ocupada por um pequenino corpo prati-
camente inerte, enquanto outro corpo menor ainda lhe acariciava os cabelos: 

— Deixa eu examinar essa gatinha _disse André acendendo a luz.  Foi se 
aproximando da garota que tinha um rosto calmo, apesar de triste.  Ao final de um 
exame físico simples, o diagnóstico esperado e frustrante de gripe já estava formado, 
as orientações devidamente feitas, uma família ficava mais tranquila na casa, enquanto 
um médico mal alimentado descia a rua com a esperança de tomar um belo banho de 
mar sem mais incômodos. “Essa é a merda de ser médico, mais cedo ou mais tarde todo 
mundo te pentelha.”

O mar, se tivesse braços, não poderia deixá-los mais abertos. O céu extremamente 
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azul e as ondas mansas e frias estavam perfeitas para lavar o suor da curta caminhada, 
mandando embora o resto da ressaca, que tinha se tornado uma constante na vida do 
médico. Tentava surfar as ondas com o corpo (nunca tinha tentado com a prancha, mas 
tinha certeza que quando se surfava em cima de uma prancha era ela que ficava com a 
parte mais divertida, a sensação das ondas massageando a barriga). A praia não estava 
tão cheia quanto poderia estar. Isso dava liberdade maior para quem, como ele, não tra-
balhava nos horários convencionais, ou estava de férias. Podia, portanto, aproveitar esse 
final da manhã de quinta feira dentro da água. A areia não o atraía muito, sempre ficava 
grudando no corpo molhado e a ideia de se torrar ao sol trazia as imagens de melanoma 
vistas na faculdade à cabeça. Então ficava na água até sentir vontade de sair, tomava 
uma água de coco, quando muito, e voltava ao Lar do Mar para almoçar com seu amigo, 
único amigo atualmente, já que amigo é uma palavra masculina, que exclui Sônia, a sua 
única amiga.

Chegando à pousada, entrou pelos fundos, passando pela cozinha. 
— Sônia, o que tem hoje? 
— Aquele peixinho grelhado de sempre. 
— Desse jeito você quebra minhas pernas. 
— Bonitão, você sabe que eu tenho seu cadáver sempre separado. 
A filha de João era uma linguista que achava a cozinha muito mais atraente do 

que a sala de aula. Quando seu pai resolveu aplicar o capital acumulado com anos de 
trabalho e se mudar para o litoral, não perdeu a oportunidade de se ver livre dos estudan-
tes relapsos, coordenadores obtusos e reitores incompetentes. De quebra, ainda podia 
aproveitar o pai, que ficara viúvo pouco antes de se mudar para a praia. Enquanto tinha 
sua cara metade ao seu lado, o pai de Sônia deixava para ela a parte de lidar com os pro-
blemas familiares, não conhecendo seus filhos de fato. (Sônia foi a única que ele teve a 
chance de conhecer, coisa que ele nunca viria a saber, porque sempre se considerou um 
pai tão presente quanto se pode ser). Na cozinha também estava Joana, que não conver-
sava muito com os patrões ou hóspedes, mas era a única voz que se escutava quando se 
reuniam os empregados das pousadas.

O barulho de talheres batendo no prato, normalmente abafado pela conversa, era 
a única coisa que se ouvia neste almoço a três. Nenhum motivo em particular para a 
falta de palavras, somente a doce intimidade que dava ao silêncio tranquilidade para ser 
ouvido, sem ser incômodo. O almoço sempre fora a refeição preferida das três pessoas 
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na mesa, pelo costume atualmente fora de moda, de se almoçar em família todos os 
dias. Mesmo sem ter plena consciência disso, João e Sônia faziam as vezes da família 
de André, com a vantagem de não existirem os incômodos laços que a consanguinidade 
obriga. O silêncio continuava confortável na boca de cada um, mas eventualmente sur-
giu uma palavra que se esgueirou pelas cordas vocais, e essas tais de “palavra” sempre 
andam em bandos: 

— E a balada hoje Andrezito vai ser aonde? Perguntou Sônia
— Sei lá, vou dar uma volta por aí bêbado e ver o que acontece, porque você sabe, 

tudo pode acontecer, inclusive nada. 
— É, mas já faz tempo que não tem acontecido nada hein. 
Sônia não perdia a oportunidade para uma brincadeira. Ela que tinha a mesma 

idade de André, 41, porém um interesse bem menor pelo sexo oposto. Não por algum 
trauma ou incompetência social, simplesmente via coisas mais importantes e agora que 
morava com o pai vivia como uma freira, por mais que eventualmente sentisse falta dos 
espasmos que só uma boa transa seguida de um belo orgasmo podia dar, mesmo que 
seus dedos fossem competentes. Todos terminaram a refeição sorrindo e cada um foi 
fazer o que lhe cabia. João foi ver se algum cliente precisava de alguma coisa, Sônia 
foi preparar as coisas que os clientes precisavam. André, por causa de uma noite mal 
dormida, mas bem aproveitada, ainda tinha sono. Foi para o seu quarto, pelo qual João 
se recusava a aceitar qualquer pagamento, e dormiu em poucos instantes.

Acordou quando o sol estava indo se deitar. Levantou-se rapidamente, para não 
dar tempo para a cama lhe convencer do contrário. Aproveitou a disposição para fazer 
algumas flexões e abdominais. Prometera a si mesmo quando jovem que sempre se 
manteria em forma e surpreendentemente mantinha a promessa, mesmo com o atual 
estilo de vida. Abriu a porta e saiu em busca de João, encontrando-o na recepção vendo 
um filme, que era sua ocupação principal quando não estava conversando com algum 
cliente. (Ele nunca achava que estava recepcionando um cliente ou o atendendo, sempre 
considerava uma conversa, por isso o trabalho era bem mais leve pra ele do que era pra 
grande maioria das pessoas). 

— Alguém veio me procurar? 
— Só nossa querida “Maria das Dores”. 
— Puta que pariu, essa Josefina tá precisando arranjar um marido ou um cachorro 

pra ter alguma coisa que fazer. 
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— Mas fazer o que, ela não tem ninguém pra conversar, aí vem aqui, mas pode 
ficar sossegado que eu também não tinha com quem falar e curei as dores dela por hoje. 

— Ainda bem, hoje não estava muito disposto. Me acompanha em uma cerveja? 
— Por que não?   
André comprava suas próprias cervejas mas deixava um pouco em cada geladeira 

já que nunca sabia onde ia querer beber: 
— Está vendo o que? 
— “Taxi driver”, aguardando ansiosamente o tiro de 44.
— Então já está chegando na parte boa. 
— Vai arranjar homem hoje? 
— Não, já marquei de encontrar com sua mãe — respondeu André à piada de João.
Assistiram o filme até o fim e após o final e depois ficaram conversando por um 

tempo: 
— Meu sonho era ter uma 44 e imunidade total. 
— Acho que do jeito que você é nervosinho não ia sobrar nenhuma pessoa viva em 

dois dias _riu João. 
— Que isso, ia matar só quem merece, se muita gente coloca a vida nas minhas 

mãos eu bem que podia ter o direito de me arrepender e tirar a vida de alguns. Você ia 
ser o primeiro arrependimento! 

— Até parece, sem mim você sabe que não vive.
Nada de importante ou desimportante foi dito, era só uma conversa leve e des-

contraída entre duas pessoas que não eram importantes ou desimportantes. O efeito do 
álcool sempre era diferente para os dois. João na maior parte das vezes sentia sono e ia 
dormir, exceto nas raras noites quando a saudade de um corpo feminino era insuportá-
vel. Já André ficava animado e saía de casa a pé pelas ruas movimentadas durante a alta 
temporada e procurava um bar ou boate para continuar a bebedeira. Ele, que não gostava 
de sair sozinho quando jovem, hoje não saía de outra forma, não porque tivesse apren-
dido a gostar, mas se fosse esperar companhia não sairia nunca. Como não existe nada 
nessa vida com que a gente não se acostume, seja isso bom ou ruim, a solidão era sua 
companhia todas as noites. Essa noite em particular ele estava disposto a passear pela 
praia. A lua cheia praticamente o obrigava a isso. Olhava para a lua com outros olhos 
desde que leu a história sobre algum deus hindu qualquer que decidiu imortalizar na lua 
a imagem de um coelho. O animal se jogara ao fogo para alimentar esse mesmo deus, 
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que tinha se disfarçado de viajante. Olhar para a imagem do bicho, que muitas pessoas 
não conseguem ver, mas está lá, trazia um conforto inefável a André.

Pelas ruas cada vez mais cheias, seguia ébrio, de lata em punho. Olhava para os la-
dos, procurando um rosto que lhe devolvesse o olhar. A caçada era normalmente infrutí-
fera e a noite sempre lhe conduzia aonde não era necessário caçar, só escolher o pedaço 
de carne e pagar o preço. Fato que sempre fica mais barato (seja olhando o investimento 
financeiro ou emocional) do que arranjar uma mulher que não cobre, mas nunca tão 
satisfatório. “Ainda bem que o turismo traz mulheres mais bonitas do que as nativas” 
pensou André durante a caminhada.  A cerveja acabara há algum tempo e para que a fase 
eufórica não se transformasse na fase depressiva, entrou no bar mais próximo. Lá as coi-
sas começaram se tornar mais interessantes. As mesas todas lotadas, obrigavam muitas 
pessoas a ficarem em pé no balcão e quando André conseguiu pegar mais uma cerveja, 
seus olhares se encontraram. Olhos amarelos, o típico amarelo que sempre entregava 
as raposas transformadas em mulheres nas lendas japonesas. Ela retribuiu o olhar e o 
sorriso. Esse é o melhor sinal para começar a aproximação, mas as primeiras palavras 
dela não foram as mais amigáveis, por mais que tivessem saído de um rosto sorridente: 

— Você não está muito velho pra esse tipo de coisa não? 
— Com certeza estou, mas pensei que, como muitas pessoas consideram uma boa 

ação ajudar uma velha a atravessar a rua, achei que você estivesse a fim de ajudar um 
velho a atravessar a noite. 

A cantada desarmou a nobre donzela, mesmo ela não sendo nobre nem donzela. A 
conversa fluiu e André descobriu que Adriana era gaúcha, sua família se mudara para o 
interior do nordeste quando ela tinha dez anos e ela morava sozinha na capital para fazer 
faculdade. Adorava o mar, filmes e livros, mesmo não lendo muito ou vendo muitos fil-
mes porque nunca tinha tempo. Enquanto conversavam André sentia a tensão que tanto 
gostava. O momento antes do beijo. Sabia que ela queria, mas gostava de prolongar um 
pouco aquele momento. Eles nunca teriam aquele primeiro beijo de novo. A música alta 
facilitava, dava a desculpa perfeita para falar perto do ouvido. Sempre podia-se alternar 
os ouvidos, para provocar o encontro entre os lábios acidentalmente. Após o primeiro 
beijo, André se afastou um pouco para poder novamente olhar aqueles olhos amarelos. 
Não tinha tanta certeza que aquilo era real. Foi aquele olhar que fez com que Adriana 
decidisse como a noite acabaria. Ela não sabia o porquê, mas aquele olhar logo depois 
do primeiro beijo selou seu destino.
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Saíram do bar de mãos dadas, para dar uma caminhada na praia. A luz da lua e o 
farfalhar das ondas davam a atmosfera perfeita para um primeiro encontro. 

— Sabe como o coelho foi parar na lua? 
— Você também consegue ver o coelho então?! Respondeu entusiasmada Adriana. 
— Foi eu que o coloquei lá. 
— Ainda bem que você é humilde, disse a garota com um tom ironicamente alegre.
— Eu só tive um defeito. A presunção. Depois perdi e fiquei perfeito. — Sou sor-

tuda mesmo hein?
— Você não sabe o quanto!
Os cabelos cacheados que Adriana se recusava a alisar estavam cada vez mais 

revoltos com o forte vento que soprava. A noite estava acabando, mas eles se segura-
vam ao que restava dela com unhas e dentes. André não sabia se era o momento pra 
convidá-la a visitar seu quarto enquanto Adriana achava que ele nunca a convidaria. 
Novamente a tensão. Eles nunca teriam aquela primeira transa novamente. As mãos 
grossas escalavam lentamente as costelas macias, que estremeciam de prazer e frio. A 
noite esfriou um pouco mais. Além do frio, aquela calça justa de Adriana praticamente 
os obrigava a ir para o quarto, por mais que a lua tentasse segurá-los na praia. Finalmen-
te um grupo de amigos bêbados que vinha caminhando pela praia os forçou a tomar a 
decisão mais racional. A caminhada até o Lar do Mar nunca foi tão longa. André sentia 
um frio na barriga pelo medo de não comprovar sua virilidade e Adriana, agora que a 
excitação passara um pouco, tinha o medo de ser considerada fácil demais, mas nunca 
tinha se sentido à vontade tão rapidamente e acabou concluindo racionalmente que não 
seria ele que a estaria usando, mas sim, ela usando aquele tio com um corpão, mesmo 
não acreditando nisso.  O clima dentro do quarto não era tão propício quanto na praia. A 
desarrumação geral do lugar e o fato de saber que estavam ali para aquilo preocupava os 
dois. A decisão de ligar a TV foi sábia. Estar passando “Os Intocáveis” providencial. 
_ Só passam os filmes bons de madrugada, disse André meio sem jeito. 

— Eu adoro aquele tiro na escada. 
— Sabia que o carrinho de bebe caindo é uma homenagem a um filme russo, “O 

Encouraçado Potemkin”.
— Sério? É uma das melhores cenas do filme. 
Deitaram os dois abraçados vendo o filme por algum tempo, esperando ficarem 

mais confortáveis com a situação. Com a cabeça repousada no peito de André, ela ou-
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via o coração dele acelerado e gostou de saber que não era a única nervosa no quarto. 
Quando sentiu a mão procurando seus seios não se preocupou em fingir que não queria. 
Ela tomou a iniciativa de buscar seus lábios e devagar recomeçaram. “Agora ele mos-
trou que é experiente, nunca desabotoaram meu sutiã tão rápido”. O barulho da TV foi 
ficando cada vez mais distante e a luminosidade que ela proporcionava era suficiente 
para se ver o que acontecia, mas não forte o bastante para dar lugar ao constrangimento.

Os primeiros raios de sol começaram a surgir e André ainda não conseguira dormir. 
Acariciava as costas da bela, adormecida em seu peito, para que dessa forma as costas 
dela acariciassem sua mão. Nunca entendera os homens que dormem logo depois de 
transar. Com ele sempre fora diferente, a mulher dormia enquanto ele continuava acor-
dado. Mesmo sozinho demorava muito a dormir, mas quando acompanhado era quase 
impossível. Gostava de aproveitar esse momento de solidão acompanhada para pensar e 
lembrar o que acabara de acontecer. Uma lembrança feliz talvez seja mais verdadeira do 
que a própria felicidade, já dizia Alfred de Musset. Mas como todos somos humanos, o 
braço que estava por baixo de Adriana começou a adormecer e o peso da cabeça em seu 
peito foi ficando insuportável. Com a maior delicadeza e lentidão possível, mudou de 
posição, conseguindo seu objetivo sem acordá-la. Com a sensação de dever cumprido, 
adormeceu.

— Boa tarde dorminhoco!
Os olhos de André estavam mais confortáveis fechados e não gostaram de ser aber-

tos tão repentinamente, forçando-o a piscar várias vezes consecutivas. Ambos evitavam 
falar de muito perto porque nem mesmo a mais bela das deusas deixa de ter bafo de 
manhã. 

— Que horas são? 
— Lá pelo meio dia.
— Nossa, cedo demais! 
— Deixa de ser preguiçoso, eu estou com fome.
— Certo, a Soninha deve estar fazendo o almoço.
— Quem é Sônia? 
— Minha esposa ... você devia ter visto sua cara! Eu moro nessa pousada, ela é 

filha do dono e uma das melhores cozinheiras do mundo. Com certeza vai ficar surpresa 
em ver uma mulher comigo. 

— Vai dizer agora que sou a primeira.



Entre a Dor e o Nada 55

— Nessa pousada, sim. 
— Mas é cada coisa que querem que agente acredite.
— Enfim, acreditar ou não é uma opção sua mas isso não muda o fato de ser ver-

dade.
— Agora você vai dizer que não pensa menos de uma mulher que vai pra cama na 

mesma noite que conhece o cara.
— Não penso mesmo, mas novamente acreditar ou não fica a seu critério. 
Com uma pontinha de dúvida, mas não querendo prolongar aquele assunto, come-

çou a se vestir, gesto que André imitou. Agora era seu estômago que começava a dar 
sinais de vida. Mais importante do que o que ele pensou nesta manhã foi o que ele não 
pensou. Pela primeira vez em cerca de dois anos ele não teve que se esforçar para des-
viar a atenção da frase “eu preferia que tivesse sido você”.

A surpresa estampada no rosto de João e Sônia foi impagável:
— Bom dia, essa é a Adriana.
— Sim, definitivamente essa é uma boa TARDE, meu nome é João, prazer.
— O meu é Sônia, e digo que você é uma surpresa agradável.
Adriana começou a acreditar mais no que fora dito no quarto. Aproveitou o almoço 

com um pouco de constrangimento no início, mas o clima familiar logo a deixou à von-
tade e, ao final da refeição, prolongada pela novidade sentada na quarta cadeira, parecia 
impossível pensar em uma mesa  somente com as três pessoas habituais.

Adriana tinha que voltar para a cidade, sua aula começava às sete da noite, mas ela 
não queria deixar André, porque tinha medo de nunca mais voltar a vê-lo. Mesmo que 
eles ainda não se amassem, o sexo é uma promessa que se faz com o corpo e não foi sem 
uma certa angústia que foi pronunciada a frase:

— Eu tenho que ir embora, ainda tenho que ir para a faculdade hoje.
— Que horas começa sua aula? 
— Às sete.
— Então não se preocupe que eu te levo, eu tenho que estar no hospital às sete 

também.
— Quer dizer que você trabalha então.
— 24 horas de sexta para sábado e mais doze horas no domingo de dia e para evitar 

a fadiga eu passo a semana pegando um bronze.
— Só com 36 horas de trabalho você se sustenta. 
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— Com 12 horas de trabalho eu ganho o necessário para me sustentar atualmente, 
as outras 24 horas eu faço só pela segurança financeira. Você estuda o que?

— História.
— É o curso que eu gostaria de ter feito, mas nunca conseguiria ser professor, não 

tenho muita paciência. 
— Confesso que procuro não pensar nisso, vou aproveitar enquanto sou jovem pra 

curtir a vida sem preocupações velhote.
— Xeque mate. 
Foram sorrindo de mãos dadas para o quarto aproveitar as poucas horas que tinham 

até serem obrigados a voltar ao mundo real.
Se fosse questionada, ela nunca admitiria, não tinha coragem de admitir nem para 

si mesma, mas o fato de André ter um carro de mais de 60 mil reais, muito mais arru-
mado do que o quarto, a deixou mais tranquila. Mesmo que ainda tivesse dúvidas sobre 
como um médico podia morar numa pousada sem família e sem casa própria. Mas na-
quele momento se esforçava para curtir a vida sem preocupações afinal o relacionamen-
to deles tinha tudo para não dar certo, então para que se preocupar com problemas que 
provavelmente nunca iriam aparecer. Quando pegaram a estrada para a curta viagem ela 
já havia afastado esses pensamentos da cabeça e conversavam alegremente:

— Eu bebo porque eu gosto muito do sabor de uma cerveja,  mas destilado eu não 
consigo beber. 

— Quando eu era mais novo só gostava de ficar bêbado e o sabor da bebida era um 
efeito colateral, o que me fez beber de tudo, então comecei a apreciar o sabor de todas 
as bebidas.

Na hora de se despedir ela deu seu telefone com o coração mais calmo. O restante 
do caminho para o hospital decorreu tranquilo, e ainda chegou quinze minutos adianta-
do, fato que não fez grande diferença para ele, mas para o plantonista que estava a 23 
horas e 45 minutos no ar foi uma benção. 

— Caramba, o plantão foi movimentado viu, tomara que você dê mais sorte, in-
ternaram dois traumas, uma insuficiência adrenal aguda e uma tentativa de suicídio que 
foram um sacrifício pra estabilizar.

— Você é azarado mesmo Paulão. 
— Fazer plantão comigo é sempre uma aventura.
— Então vai lá descansar que eu tomo conta.
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André sempre seguia a rotina de revisar o prontuário de cada paciente e exami-
nar o dito cujo para ver o estado atual deles assim que entrava no plantão, coisa que 
lhe dava alguma coisa para fazer e assim o plantão passava um pouco mais rápido. 
Tinha o peculiar costume de conversar com todos, quer estivessem sedados, em coma 
ou conscientes, o que era uma forma de conversar consigo mesmo. Até hoje, somente 
um paciente que não deveria se lembrar do que fora conversado conseguiu reconhecer 
sua voz, o que era um motivo suficientemente bom para não interromper essa prática. 
Além dos pacientes internados no plantão anterior, havia mais quatro pacientes, que 
aparentemente não dariam problema e amanhã pela manhã os quatro já teriam alta para 
a enfermaria se tudo acontecesse conforme o previsto. Entretanto, por mais que fos-
se um médico responsável, sua atenção estava focada no dia anterior. Não era amor. 
Deixara de acreditar que essa palavra podia definir qualquer sentimento entre homem 
e mulher aos vinte anos e nunca conseguira restaurar a antiga fé. Entretanto a maciez 
das costas e o calor do corpo de Adriana ainda estavam presentes enquanto ele tentava 
ao máximo focar sua atenção nos monitores... “e que sorriso era aquele... deixa de ser 
piegas rapaz, se ficar pensando nisso como se fosse uma comédia romântica enfio um 
bisturi na sua mão... mas a lua ajudou também, em alguns raros momentos dá até pra 
acreditar que Deus existe. A menina sabia o que fazer quando estava por cima, ainda 
bem que elas começam a praticar mais cedo hoje em dia. Eu só me pergunto até quando 
ela vai ficar sem me perguntar do meu passado. Mulheres sempre perguntam o que não 
querem saber e depois se sentem na obrigação de contar o que EU não quero saber. Sa-
ber dos ex-namorados só pra ficar com a imagem deles na cabeça, faça-me o favor. Mas 
enfim provavelmente não vai durar, daqui um tempo chega um garotão e o coroa vai pra 
escanteio, seleção natural, mas, enfim ‘um minuto inteiro de felicidade, é preciso mais 
do que isso pra encher a vida inteira de um homem’. Mas você sabe que não acredita 
nisso, porque minutos inteiros você já teve de monte, o que importa é o presente e o seu 
acabou cinco anos atrás. Agora é só a prorrogação, o que vier é lucro”. Essa linha de 
pensamento desconexa foi interrompida quando o alarme de um monitor começou a sua 
canção angustiante, mas como na maioria das vezes, o problema não era complicado, só 
a cânula de oxigênio saíra do lugar.

O plantão, calmo como poucos, passou devagar, mas acabou. Agora olhando para a 
foto que tirara do celular na noite de quinta feira ele se perguntava se devia ligar ou não. 
Será que não estaria marcando muito em cima? Mal sabia que nesse mesmo instante 
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Adriana olhou para o relógio para constatar que o plantão de André acabara e procura-
va pensar “ele não vai ligar, 24 horas de trabalho é muito cansativo”, mas os olhos não 
conseguiam se decidir entre o telefone e o relógio. Ignoravam quase completamente a 
televisão, quando precisamente às 7 horas, 13 minutos e 41,42,43 segundos o telefone 
tocou, e tocou, e tocou, até ser atendido por uma voz falsamente calma:

— Alô. 
— E aí, tudo bem?
— Tudo. Achei que você ia estar cansado depois do plantão.
— Estou, mas 12 horas sozinho descansam menos do que 12 horas acompanhado. 

Isso se você não estiver muito ocupada.
— Não estou não, tá afim de fazer o que?
— Comer alguma coisa que alimente o corpo e depois outra que alimente a alma.
— Mas que velho tarado. 
— 22 anos já te deixa legalmente acessível.
— Então passa aqui que agente pede uma pizza e vê um filme, pode ser? 
_ Era mais ou menos isso que eu estava querendo.
Antes de chegar à casa dela, foram necessárias três ligações para se orientar, por-

que André era um dos seres vivos com o menor senso de orientação já descrito. 
— Finalmente, achei que você tava errando o caminho de propósito.
— Bem que eu queria ser um pouco mais LOTE.
— Hã?
— É que em medicina agente usa essa sigla para Lúcido e Orientado em Tempo e 

Espaço.
— Você de fato não é nenhum pouco LOTE. 
— Foi só pra te deixar aguardando ansiosamente minha chegada.
— Conseguiu me deixar com sono.
— Não não não.
— Tá pensando que agente vai fazer o que hein?
— Não tô pensando nada, tô fazendo.
Enquanto dizia isso segurou a cintura dela com uma firmeza gentil e com um sor-

riso no rosto deslizou as mãos um pouco mais pra baixo. O estranhamento dela era por-
que as pessoas da sua idade não tratavam o sexo com tanta naturalidade. Por mais que a 
prática fosse comum, o assunto ainda era tabu, mas com esse velho tarado, falar e fazer 
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era mais natural, já que André não via problema nenhum em falar, além de se considerar 
muito bom em fazer.

Depois de saciada a fome de baixo, a fome de cima lembrou que precisava de 
atenção, que não foi dada imediatamente por esbarrarmos em um saudável problema de 
decisão. Um não se contentava em pedir o que gostava, tinha que convencer o outro que 
o sabor preferido era melhor e não foi sem uma séria disputa de cócegas que finalmente 
decidiram em dividir a pizza ao meio, atitude que se universalizada evitaria a maior 
parte dos problemas da humanidade. Na televisão nada chamou a atenção, pelo menos 
foi o que disse Adriana, que em alguns momentos se sentia um pouco intimidada pela 
diferença de idade e não queria dar mais mostras de imaturidade admitindo que gostava 
de novelas. Mas se ela tivesse olhado para o quarto de André com um pouco mais de 
atenção, teria percebido um videogame, aparelho que com certeza a desarmaria desse 
pudor. Devagar que se começa a descobrir as pequenas características que nos tornam 
únicos, por mais que sejamos iguais na essência. Dizem que gostamos de uma pessoa 
pela suas qualidades, mas nos apaixonamos pelos seus defeitos, mas na verdade não 
existem qualidades ou defeitos, somente características e cabe a cada um considerar 
quais são qualidades e quais defeitos. No geral estas características são parecidas, mas 
as diferentes combinações são fascinantes. O casal, já alimentado, escutava a música 
que Adriana escolhera: “In the jungle the mighty jungle the Lion sleeps tonight”, can-
tava uma voz masculina em falsete. A canção trouxe lembranças maravilhosas seguidas 
de pensamentos terríveis à mente de André, mas o autocontrole e o olhar dela rapida-
mente o trouxeram de volta, ajudados pelo balançar dos seios que não pareciam estar 
querendo ficar dentro do roupão. Este fato foi rapidamente apontado por ele e como 
toda ação gera uma reação igual e contrária, os órgãos que nos definem como mamíferos 
foram rapidamente disciplinados. Como a perseverança sempre é recompensada e na 
horizontal nos entendemos facilmente, sabiamente o casal não saiu mais desta situação. 
Mudaram de posição até estarem suficientemente calmos para dormir. Com a colabo-
ração da noite quente permaneceram, apesar de limpos de sangue e âmnio, nus como 
vieram ao mundo. 

O alarme de manhã, irritantemente necessário, acordou somente ele, que tinha o 
sono mais leve e agilidade para desligá-lo rapidamente. Tomou um banho rápido, dei-
xou um bilhete e um beijo na cabeceira da cama e saiu para o trabalho porque já estava 
atrasado. O bilhete não era ridículo, já que não era de amor, mesmo que fosse da autoria 
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de um amante. Ao acordar algumas horas depois, uma certa indignação fez questão de 
se manifestar dentro de Adriana, mas o bilhete cumpriu seu dever pacifista com bravura 
e a garota prosseguiu seu dia mais alegre.

Dois plantões consecutivamente calmos não chegam a ser uma raridade mas tam-
bém não são frequentes. Segundo a plantonista anterior, a suicida precisou ser reanima-
da, mas tinha sido estabilizada, infelizmente só o suficiente para morrer no plantão de 
André, que não chegou a considerar uma perda tão grande. Apesar de ser uma jovem 
de 35 anos, existem algumas pessoas que consideram a vida uma viagem (André entre 
eles), e se ela decidiu tomar o caminho mais curto, uma decisão que compete a cada um 
de nós. A existência dessa opção algumas vezes é um alívio. Além dessa infelicidade, 
o médico do pronto atendimento deixou de perceber petéquias na pele de um paciente 
com forte dor abdominal encaminhando-o para uma cirurgia de urgência (laparotomia 
exploradora) que foi inútil. Como ainda não tinham o diagnóstico, chamaram André, 
que gozava de um certo respeito entre seus colegas de trabalho. Ele conseguiu chegar ao 
diagnóstico, depois de alguns testes hormonais rápidos de uma falência da glândula su-
pra renal secundária à infecção. Após o difícil trabalho de estabilizar os pacientes pouco 
tempo faltava para acabar o plantão. Ao fim das 12 horas ele foi para o Lar do Mar sem 
outras paradas. Nem mesmo os olhares esperançosos de Adriana para o telefone conse-
guiram mudar isso. Como decidiu não usar métodos mais invasivos, como discar o nú-
mero de André, que ela já sabia de cor por ter ensaiado tantas vezes essa ação sem nunca 
tê-la concretizado, a noite de domingo acabou com cada um em sua respectiva cama.

Na manhã seguinte ele acordou descansado, já que uma morte em um plantão dei-
xara de tirar seu sono há anos. Sentou-se à mesa da cozinha para tomar café com seus 
amigos:

— Você tem que ver pai, que se não tivesse ninguém que comprasse das fábricas 
que usam crianças pra trabalhar estas iriam à falência!

— Sempre vai ter alguém que compre e muitas vezes esse alguém é o pobre daqui, 
enquanto isso o pobre de lá também se aproveita da exploração do pobre daqui e fica 
todo mundo pobre. É o sistema vai fazer o que?

— Bom dia, logo cedo já discutindo, que saudável.
— É que esse velho continua a comprar esses tênis destas empresas corruptas e eu 

não me conformo. Como alguém pode comprar sabendo do trabalho infantil por trás do 
produto. 
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— Não tente me convencer, que eu tô com seu pai nessa discussão então vamos 
mudar o rumo dessa prosa.

— Antes que eu me esqueça André, ontem o Juvenal do açougue veio te procurar, 
parece que o filho dele estava doente.

— Aposto que é mais uma gripe, quando um ranhento pega passa pra todo mundo, 
o que me impressiona é esse cara que tem uns duzentos filhos e ainda não consegue dar 
o diagnóstico.

— Ele parecia estar bem preocupado.
— Sempre estão bem preocupados, depois de tomar meu café da manhã eu passo 

lá. 
— Isso que é mudar de assunto, hein. _Disse indignada a única mulher da mesa.  
— E aí, como foi o fim de semana por aqui? 
— Bom saber que todos somos conscientes socialmente _tentou insistir.
— Movimentado, todos os quartos estão lotados. Até pensei em alugar o seu.
— Eu sei que você não teria essa audácia. 
— Ele pode até não ter, mas quando chegou um alemão que mais parecia um deus 

grego aqui eu fiquei seriamente tentada _finalizou desistindo completamente dos dois 
egoístas inveterados.

— Você que é quase uma monja vem me falar isso Soninha.
— Bem conversadinho aquele lá levava até Maria, mãe de Jesus.
— Não tem como ser mais bonito que eu.
— Ah tem sim viu. E como. 
Continuaram nessa conversa que não ia levando a lugar nenhum e exatamente por 

isso cumpria sua função social.
Bem alimentado o médico seguiu seu caminho rumo à casa do açougueiro, que 

como todas as casas do lugar não ficava fora do alcance de uma caminhada. O sol quente 
estimulava a vontade de pegar o carro, mas a distância curta era um estímulo maior para 
uma pessoa que não gostava de deixar as pernas se acostumarem com essas facilidades 
que a vida moderna proporcionava. Chegando ao destino, ele sentiu um breve e quase 
imperceptível remorso por ter julgado o pobre Juvenal. A criança estava completamente 
desidratada, os olhos fundos e o choro sem lágrimas mostrava isso. A diarréia há dois 
dias dava a causa. Segundo a mãe o menino não conseguia beber nada e como médicos 
não sabem nada ela já orientou o médico a colocar um sorinho pra correr na veia, porque 
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o garoto estava fraco. André não discutiu com a mãe e saiu para comprar o soro de rei-
dratação oral na farmácia da esquina. Como já tinha percebido o estado de agitação dos 
familiares, decidiu administrar a medicação ele mesmo. O estado abatido da criança a 
deixava em silêncio, nem parecia o menino que dera uma bolada na lateral do seu carro 
e saíra em disparada pelas ruas estreitas. “Devia deixar esse pestinha morrer pra apren-
der a respeitar a propriedade alheia”, pensou o médico sem de fato sentir isso. Ao final 
de algumas horas escutando as orientações de tratamento que a mãe não cansava de lhe 
dar, indignada por seu filho não estar tomando soro na veia, André viu o menino mais 
disposto, mesmo que ainda incapaz de dar boladas em carros alheios. Decidiu almoçar 
na casa onde estava, para poder ficar mais um tempo dando soro para o moleque que 
já começava a ter ânimo para não querer o soro e coincidentemente estava melhorando 
da diarreia. Duas horas depois o médico já tinha tranquilidade para deixar o soro para 
a mãe dar sozinha, tarefa que ela deixou a cargo da responsável irmã mais velha de 12 
anos. O instinto maternal nutrido pelo irmãozinho dois anos mais novo dava a ela extre-
ma paciência. Agora a mãe possuía uma paciência só e tinha que dividi-la entre cinco, o 
que dava só 20% para cada filho.

André, como sempre, não aceitou pagamento. Aproveitou que já estava fora de 
casa para tomar um prolongado banho de mar que sempre lhe deixava mais calmo. Ao 
chegar à pousada encontrou Sônia ocupada orientando os funcionários contratados para 
a temporada de turismo enquanto seu pai aproveitava para dar uma relaxada na piscina:

— Entra na água que o sol hoje tá de matar. 
A resposta ao convite não foi verbalizada, mas em pouco tempo estavam ambos 

aproveitando a água clorada da piscina. 
— Essa moça que você arranjou é muito legal.
— Sua mãe já tá meio caída né?
— Tô tentando falar sério. 
— Mas eu também tô falando sério, aqueles peitos no umbigo já deram o que ti-

nham que dar. Tá bom, tá bom, não precisa ficar emburrado João, eu concordo que ela 
é gente fina. 

— Quantos anos ela tem?
— Eita, mas demorou pra perguntar, hein? Achei que vocês iam perguntar pra ela 

logo no primeiro dia que ela esteve aqui.
— Deixa de ser resmungão e responde.
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— 22.
— Não sabe o que quer ainda, por isso está com você, comentou João tentando 

aliviar o interrogatório com uma piada.
— Nisso eu concordo com você, mas ela tem o direito de descobrir o que quer so-

zinha e não vai ser eu que vou falar que o que ela quer não está ao meu lado. 
— Talvez esteja sim. Fazia tempo que eu não te via tão bem pela manhã. 
— O instinto maternal tá a todo vapor hein?
— Mas é verdade, o que eu posso fazer?
— Pode pelo menos fingir que é homem e falar que ela é gostosa.
— Ela é gostosa pra cacete. 
— Agora melhorou.
— Mas voltando a falar sério, eu sei que a gente se dá bem porque vivemos e dei-

xamos viver, mas ver você saindo bêbado toda noite, acabar a noite na zona, acordar 
pela manhã de ressaca e com um rosto roubado de um enterro me deixava preocupado. 
Aquela moça pode ser ...

_ Olha, João, vamos parar a conversa por aqui. Se o meu modo de vida é tão con-
denável e você tão certo, eu não precisaria fazer aquelas receitas pra você todo mês.

_ Desculpa se parece que eu tô te julgando mas eu realmente acho... 
_ Rapaz já te disse pra parar por aqui porque eu não tô gostando do rumo dessa 

prosa e daqui a pouco estaremos nós dois ouvindo o que não queremos... 
João concluiu que seu amigo estava certo e completou: 
— É, mas ela é gostosa mesmo, muita areia pro seu caminhãozinho 
— Faço duas viagens.
— Com esse caminhãozinhozinho nem com três. 
— Como você sabe, você normalmente tá de costas...
Por uma certa birra, André começou a beber cedo esta noite. Estava determinado a 

terminar a noite da mesma forma que sempre fizera e não foi satisfeito que João o acom-
panhou. O acompanhou por dois motivos: não queria recomeçar a conversa da piscina. 
Além disso estava em abstinência sexual há um longo tempo. Isso foi estímulo suficien-
te para dançar conforme a música tocava. Às nove horas da noite já tinham ingerido su-
ficiente disposição para sair de casa. E não era conveniente esperar muito, já que durante 
a semana as mulheres que eles procuravam param de trabalhar mais cedo. O ambiente 
sujo e o ar viciado pareciam combinar com as intenções dos clientes. Sentaram-se no bar 



Adriano  Rossi64

para recuperar o nível alcoólico perdido no trajeto e começaram a examinar o material 
que seria adquirido. A qualidade poderia ser melhor. As barrigas protuberantes e seios 
caídos saltariam aos olhos tanto quanto as rugas precocemente adquiridas, mas bom 
gosto era uma coisa que tinha se afogado copos atrás. André, que preferia as morenas, 
variou ao escolher uma loira, enquanto João que preferia as loiras manteve a preferência 
já que não visitava o lugar com tanta frequência assim. Ao saírem do prostíbulo havia 
tempo de sobra para continuar o porre. Chegaram em casa, colocaram música mais alta 
do que se é educado fazer e deram atenção para a garrafa de tequila que parecia muito 
carente sozinha na prateleira. 

— Joãozinho meu companheiro por favor seja ligeiro, se não aguenta vai sai dessa 
roda sai porque essa roda tem muito valor, vira vira vira, vira vira vira virou. 

— Então vai lá, lambe o sal, vira a tequila e chupa o limão. 
— O problema é essa solidão .
— A solidão muitas vezes não é problema é solução. 
— Você fala isso porque não sabe de nada.
— Ah, então vamos beber porque aí a gente se entende seu velho safado. 
— Eu não sou safado você que me leva pro meu mau caminho. 
— Mau nada, bom caminho... 
A conversa continuou nesse ritmo desconexo, até ambos acharem que o chão es-

tava ficando muito confortável. Foram acordados pelos primeiros raios de sol que pas-
saram pela janela. Nenhum dos dois se lembrava do que tinham conversado depois de 
chegarem do prostíbulo, ou de como tinham conseguido dormir em um piso tão frio. 
André, que já tinha essa sensação como companheira, se levantou e seguiu para o seu 
quarto para terminar de dormir, enquanto João, que estava menos acostumado, jurou 
que não ia beber de novo, mesmo sabendo que isso não era verdade, e foi tomar um 
banho pra ver se ficava um pouco mais sóbrio.

Como somente nos dias em que se está sem disposição pra manter os olhos abertos 
ou uma conversa coerente é que essa necessidade se impõe, Dona Josefina, velha conhe-
cida, chegou à pousada somente quatro horas depois de André e João terem se levantado 
do chão da recepção. 

— Ô de casa!!
— Diga, querida, o que te traz aqui tão cedo? _ respondeu Sônia com um ar solí-

cito. 
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— Estou com uns probleminhas e queria consultar com o Doutor.
— Espera só um minuto que eu vou ver se ele pode te atender agora.
Ela saiu em direção ao quarto de André sabendo que ele estaria sem a menor von-

tade de atender a senhora, mas ia fazer isso de todo jeito. Após o aviso de Sônia, André 
se levantou, “essa velha maldita não me deixa em paz, pelo amor de Deus”, pensou. 
Tomou um banho e escovou os dentes para tirar o cheiro de álcool e ver se conseguia 
aplacar a vontade de esganar a senhora que o aguardava na recepção, mas foi bem suce-
dido somente no primeiro objetivo.

Dona Josefina, que não tinha nascido ontem (pela aparência devia ter nascido quan-
do Napoleão deixou seu exército ser dizimado na Rússia) também conhecia o humor 
do médico preferido do povoado (já que era o único) e trazia em sua bolsa uma arma 
secreta que melhoraria o humor de qualquer pessoa. 

— Bom dia Dona Josefina.
— Bom dia meu doutorzinho, trouxe esses sonhos que eu fiz hoje pra você. 
— Muito obrigado, não precisava. _respondeu André abrindo as mãos para deixar 

cair as pedras imaginárias que trazia. 
— Me diga o que está acontecendo. 
— Sabe o que é, eu tô com um  “amarramento” aqui no pescoço, meu sangue amar-

ra aqui e não consegue subir, será que não é problema da “tirói”?
— Mas a senhora já toma seu remédio pra tireóide.
— Pois é mas hoje começou a amarrar aqui no pescoço, será que não é o sangue 

que não quer subir? Eu me senti hoje meio esquecida..
— Mas a senhora me disse que sempre teve problemas de memória.
— É que nunca tinha sentido essa coisa do sangue agarrar aqui e não querer subir, 

será que não é por isso que eu não me lembro das coisas?
— Calma que eu vou te examinar...
André, com uma paciência que só os sonhos trazidos por Dona Josefina podiam 

trazer, conseguiu conversar com ela e a convencer de que não era sério o problema da 
senhora e depois conversaram por um tempo sobre o clima e sobre como o mundo podia 
estar desse jeito, estava tudo de cabeça pra baixo, bom era antigamente que a gente era 
respeitado... Esse que na verdade era o real motivo de Dona Josefina ir com frequência à 
pousada. Quando ela deixou a pousada o sono de André já tinha se esvaído e só restava 
a ele tentar não pensar em Adriana, intento que não foi conseguido. 
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Ela começou a segunda feira se esforçando, não só pra não pensar nele, mas para 
não se apaixonar, sinal de que já era tarde demais. Ocupou a maior parte do seu tempo 
tentando não pensar nos últimos dias. Procurava enumerar todos os motivos que deve-
riam orientar seu raciocínio para uma linha mais cética, porém sempre ao final da lista 
imaginária a conjunção “entretanto” insistia em aparecer. Na aula da faculdade come-
çou a comentar com Fátima o acontecido, mas os ouvidos curiosos ao redor fizeram-nas 
optar por adiar a conversa para depois da aula em um bar próximo da faculdade. 

O bar, mais cheio do que o aconselhável para uma segunda-feira, tinha algumas 
mesas vazias para mostrar que não era sexta. As garotas, sentaram em uma mesa do 
canto para evitar o encontro com pessoas conhecidas, encontro que não só era possível 
como provável, já que do bar se podia ver a fachada da faculdade. 

— Então me conta essa história direito menina, quando que isso aconteceu? 
— Naquela quinta que você não quis sair, eu fui com meus primos e mal deu tempo 

de chegar no bar já vi esse coroa enxuto. Ele não perdeu tempo. Quando meus primos 
viram que eu tava acompanhada saíram, ainda bem que eles nem foram se despedir, por-
que eu teria ficado com vergonha, eles são muito crianças. Mas, enfim, o cara é médico 
deve ter uns quarenta anos e mora numa pousada.

— Médico e mora numa pousada na praia? Será que o cara não tem família e usa a 
pousada só pra levar nós jovens indefesas? 

— Não perguntei mas não vi aliança no dedo e parecia que ele morava no quarto 
mesmo, pela bagunça que era lá dentro.

— Então o cara deve ser preguiçoso por não ter nem uma casa ainda.
— Eu pensei a mesma coisa, mas ele tem um carrão, sei lá o que pensar viu.
— Você tem é que tirar essa história a limpo, vai que esse velho é tarado. Você é 

louca de ir com ele pra cama logo de primeira, quando você já conhece o cara até que 
vai, mas assim na louca...

— Eu nunca tinha feito isso, você sabe, mas na hora tava tão bom, parecia que eu 
já o conhecia há uns duzentos anos e me pareceu muito hipócrita fingir que não queria. 
Acabei sendo levada pelo momento.

— Você vai ver que ele vai sumir e nunca vai voltar. 
— Mas eu já encontrei com ele de novo no sábado. Ele me pareceu ser boa pessoa. 
— Agora que já foi é melhor você acreditar nisso mesmo.
— Eu até concordo com você que eu tenho que saber um pouco mais da vida dele. 
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Eu fiquei um pouco assustada por ele aparentemente morar na pousada. Ele até já co-
nhecia os donos.

— Amiga você tem que pensar é em como você está se sentindo, porque não sei 
se vai pra frente ele sendo tão mais velho. Se não for pra frente, não precisa pensar em 
mais nada, foi uma noitada e pronto.

— Eu concordo até... Mas já tô gostando dele mais do que deveria. 
— Então já complica um pouco. Mas ele é bom de cama, então?
— Nem te conto... 
A conversa foi adquirindo um ar mais leve e logo as duas já estavam conversando 

sobre outros assuntos. Após algumas cervejas voltaram para casa, Adriana um pouco 
mais sossegada por ter conversado com alguém e Fátima com um certo orgulho de ter 
sido o ouvido escolhido.

A terça-feira demorou a passar para o casal. Queriam muito se ver, mas ninguém 
queria fazer a ligação primeiro. André passou o seu tempo entre a praia e o videogame, 
sempre levando o celular para onde fosse e checando se não havia alguma mensagem 
de texto não percebida ha todo momento. Adriana tentou fazer algo de produtivo.Tinha 
que estudar para as provas do final do semestre que já estavam chegando, mas como 
sua concentração estava no telefone, ela decidiu alugar um filme para distrair um pouco 
a atenção e ambos foram dormir arrependidos por não terem tido um pouco mais de 
iniciativa.

Na quarta estavam ambos determinados a se encontrar, mas Adriana foi mais rápi-
da no gatilho:

— Alô.
— Oi, tio.
— Que surpresa agradável logo de manhã. 
— Te liguei pra saber se você não quer almoçar comigo, podemos pegar um cine-

ma depois.
— Claro, que horas você quer que eu passe aí?
— Quando você puder pode vir.
— Até daqui a pouco então.
— Até.
O almoço foi animado, e a conversa já começou polêmica.
— Como que você pode comer carne? 
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— Com a faca e o garfo.
— Mas e os bichos que ficam confinados só engordando pra serem comidos?
— É uma vida tão boa quanto a nossa que fica enricando pra morrer.
— Mas o planeta sofre com o desmatamento pra fazerem pastagens e as plantações 

para fazer ração.
— Eu sofro se não comer carne.
— Mas você não se preocupa com as gerações futuras, no que vai ficar pra elas? 
— Eu não me importo, afinal nem sei se elas vão existir. Mas mesmo que pensasse, 

muita gente esquece que a Terra já passou por mudanças climáticas mais significativas 
do que qualquer alteração que o homem possa ter causado, então o planeta Azul vai 
sobreviver ao homem, o ponto é se o homem vai sobreviver ao homem. Sabendo que já 
sobrevivemos a uma era glacial milhares de anos atrás, acho que o bicho homem não é 
fácil de acabar e mesmo que acabe, paciência, outras formas de vida virão tão dignas de 
viver quanto nós.

— Como que você pode ser tão egoísta?
— Pra mim egoísmo é viver e querer que todas as pessoas vivam da mesma forma 

que você. Partindo desse ponto de vista eu sou uma das pessoas mais altruístas que eu 
conheço. 

— Mas esse meu velho se acha muito.
— Já te disse, tinha um defeito só, era presunçoso, aí eu perdi ele e virei perfeito.
— Não acredito que eu tô ouvindo isso. _Finalizou Adriana com um sorriso.
O resto da quarta feira só serviu para confirmar o quão bons os dois eram juntos. 

Ao final do dia estavam dispostos a levar o relacionamento até ver onde ia dar e um pou-
co mais tranquilos com essa decisão não verbalizada. Dormiram juntos no Lar do Mar 
porque Adriana preferia a praia. Ali ela podia tomar um banho de mar acompanhada, ir 
para a faculdade no dia seguinte revigorada e aproveitar melhor as aulas para compensar 
a falta de hoje.



II

“Preferia que fosse você. Que inferno! Até hoje isso me persegue”.  Esse era o pri-
meiro pensamento que aparecia quando Gabriel acordava, há alguns anos, antes mesmo 
da vontade de desligar o alarme. Desligou o alarme mecanicamente e levantou meio 
cambaleante para escovar os dentes e trocar de roupa. Antes de sair, abriu o pequeno 
saquinho com o pó branco, velho conhecido, que escondia dentro do elefante de porce-
lana. Esfregou um pouco nas gengivas, guardou o resto e foi para a aula. Há dois anos 
tinha esse hábito e o recente ingresso na faculdade só o reforçara. Nunca tinha conse-
guido drogas ou mulheres de maneira mais fácil. Passou pela sala com esperança vã de 
não ser notado:

— Bom dia meu anjo, indo pra aula sem tomar café? Disse Juliana.
— Tô um pouco atrasado tia, não dá tempo não. 
A melhor maneira de evitar essas conversas matinais era essa, afinal, nenhum adul-

to responsável se oporia há uma tentativa de chegar à aula a tempo.
O caminho para a faculdade era curto e com pouco trânsito. Só virar a primeira à 

esquerda, descer duas quadras, depois mais quatro para a direita. Pronto. Nem precisaria 
do carro se seu único objetivo fosse ir à faculdade. Virou para a direita e seguiu cami-
nho. Seu suprimento estava acabando e de manhã era sempre mais sossegado. Chegou 
ao lugar combinado com seu fornecedor no dia anterior, esperou por pouco tempo e rea-
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lizou a compra rapidamente. Dinheiro não era problema há algum tempo. Não existe um 
grande mal que não venha para um pequeno bem. Comprara uma quantidade suficiente 
para não precisar voltar ali tão cedo. Restringia o relacionamento com os traficantes ao 
mínimo necessário. Esse era provavelmente seu hábito mais inteligente. Tinha perfeita 
consciência de que eles não eram seus amigos e que o preço que pagaria por uma pe-
chincha seria muito alto. Então ligava, pagava o produto e ia embora. Ainda chegaria a 
tempo de almoçar com os colegas na faculdade e dormir durante as aulas da tarde.

Chegou na faculdade em pouco tempo e assim que chegou já encontrou conheci-
dos:

— Fala Gabi, que saudade de você. Por que você não me ligou nesse final de se-
mana?

— Tava ocupado, sabe como é, tinha que dar uma atenção pra minha tia. 
— Tia...sei...da próxima vez vê se arruma uma desculpa melhor.
— Desculpa? Que isso, já ouviu alguma coisa da minha boca que não fosse verda-

de? 
— Mais fácil perguntar se eu já ouvi alguma coisa que não fosse mentira. 
— Desse jeito você me ofende linda, vamos almoçar no shopping aqui perto. 
— Mas você não tem jeito mesmo hein, ainda bem que é bonito _respondeu a ga-

rota com um sorriso.
Pouco tempo depois Gabriel estava fumando um cigarro com Camila dormindo em 

seu peito. Quem dera conseguisse dormir depois do sexo como todos os seus amigos 
faziam. Esperava calmamente que ela acordasse para tomarem banho e irem embora do 
motel antes de escurecer. Tinha certeza de que alguma das meninas assinara seu nome 
na lista de chamada, então o número de faltas nunca o preocupara. As provas nunca lhe 
trouxeram problemas, estudava na véspera e conseguia boas notas. Só frequentava o 
campus pela sociabilidade. O status que seu rosto e carro lhe davam na faculdade tor-
nava a vida fácil de ser vivida. Então por que diabos achava tão difícil acordar todas as 
manhãs?

Gabriel não tinha horário determinado por seus tios para chegar em casa. Eram 
um casal bem liberal e vendo o êxito de seu filho mais velho com essa criação, adota-
ram a mesma postura com o sobrinho. Não cobravam praticamente nada e ao mesmo 
tempo tentavam se mostrar interessados na vida do rapaz. A única coisa que cobravam 
era boas notas. Gabriel chegou em casa por volta de 6:20h. Entre as 6 e as 10 era o pior 
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horário para se chegar em casa. Caso chegasse uma hora antes podia calmamente ir para 
o seu quarto, ligar o videogame e pronto, estava salvo. Se chegasse depois, seus tios já 
estariam dormindo e ele poderia assistir televisão senhor de toda a sala. Agora, sempre 
que chegava nesse horário tinha que fingir que era um sobrinho responsável, um aluno 
consciente e um jovem feliz. Tudo isso ao mesmo tempo. Não era uma tarefa fácil, mas 
aos 19, Gabriel dominava essa arte com maestria:

— Oi tia, como foi a aula hoje?
— Esses meninos não querem aprender nada viu, sorte do Pedro que só dá aula pra 

adulto.
— Sorte nada, ainda existe o poder teórico de um adulto sobre uma criança, meus 

alunos só fazem o que querem, tem uns dias que agradeço por não ter apanhado na sala 
de aula.

— E você meu gato, dá um beijo na tia. Como foi o dia?
— Nada de interessante, esse começo de faculdade é um pé no saco.
— Ih rapaz, interveio Pedro, tá reclamando com as pessoas erradas, eu e sua tia so-

mos as pessoas mais a favor do conhecimento teórico do mundo. Continuaram conver-
sando amistosamente até o jantar. Sempre sentavam-se nas mesmas posições. O mesmo 
lugar continuava vago na mesa para quatro pessoas, desde que José, seu primo, fora 
estudar na França. Não tinha consciência da falta que o primo lhe fazia. Era uma figura 
paterna muito mais forte que seu Tio. Apesar de ser dono de uma aparência frágil e uma 
face que nos melhores dias poderia ser chamada de feia, caso entrasse numa reunião em 
poucos minutos José era o centro das atenções, tamanha sua eloquência e autoconfian-
ça. Para Gabriel, no entanto, além das características conhecidas por todos, um fato em 
particular deixou José com um status que Pedro nunca alcançaria. Um dia chegara de 
uma balada muito bêbado e não se lembrara de esconder sua cocaína. A imagem que viu 
de manhã foi a de José sentado na sua cama segurando o papelote. Só disse “esconda 
isso”. E essa foi a única frase que ele disse sobre o assunto. Sem sermões sobre drogas, 
de como ele colocava essa porcaria no corpo. Só a atitude de desprezo foi suficiente para 
Gabriel nunca ter tido a coragem de se drogar na frente do primo. Sua relação depois 
disso não mudara aos olhos alheios, mas alguma coisa tinha sido perdida. Continuavam 
jogando videogame até altas horas, conversavam e riam, mas quando Gabriel saía, sem-
pre recebia o mesmo olhar. Não era de reprovação. Simplesmente o olhar de quem sabe 
o que você faz e espera que você pague o preço por isso. Na véspera da viagem para a 
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França, após todas as despedidas, José só disse: “Não quero traficantes na minha casa”. 
Virou as costas e entrou no portão de embarque. Sem um “se cuida” ou “toma cuidado”, 
nem mesmo um “tchau”. Para Gabriel aquela foi uma atitude que disse: “não me impor-
to com você, só não vá foder com meus pais”. Mal sabia ele que aquela era a atitude de 
um garoto somente quatro anos mais velho, que não sabia o que fazer. Queria desespe-
radamente ajudá-lo, mas sabia que o discurso paternal não iria funcionar. Se preocupava 
sempre com o primo, e, é claro, com as consequências que esse hábito podia trazer para 
os pais, mas dotado do egoísmo que graças a Deus os jovens têm, fez o que era melhor 
pra si mesmo. Conseguiu essa oportunidade no exterior e não podia deixar passar. Por 
mais que essa preocupação estivesse sempre em seu retrovisor, José tinha que continuar 
em frente. Por isso, foi para a França no ano anterior.

Após o jantar os tios foram para a sala ver um filme enquanto Gabriel ligava o 
som do seu quarto e acendia um cigarro. Sempre com as janelas abertas para minimizar 
o cheiro. Adormeceu pouco depois de apagado o cigarro. Não tinha sido uma segunda 
feira má no final das contas.

Foi para a faculdade no dia seguinte e esteve de corpo presente em todas as au-
las. Sua mente oscilava entre a festa que sua turma estava organizando para o final de 
semana e como faria para superar o “chefe” do seu novo jogo de videogame. Era bem 
quisto pelos seus colegas, não tinha problemas para se entrosar, mas não tinha nenhuma 
pessoa com quem pudesse realmente contar. Os conhecidos não chegavam a ser ami-
gos e as conhecidas não chegavam a ser namoradas. Não tinha ninguém com quem se 
abrir, compartilhar seus medos e angústias. Eram bons companheiros de festa e só. Para 
Gabriel isso bastava. Tinha a cocaína quando queria se abrir. Ela nunca o abandonaria.

A semana não teve nenhum acontecimento digno de nota e a sexta feira chegara 
ansiosa. A festa do vermelho, (chamada assim porque era open bar de campari) tradicio-
nalmente organizada pelo terceiro período da biologia, pela primeira vez ocuparia o fi-
nal de semana inteiro. Começaria na sexta à noite e iria até o domingo à tarde. Os turnos 
de trabalho já estavam organizados e os DJ’s para os três dias de festa contratados. Os 
ingressos foram vendidos com facilidade e o lugar já estava lotado. O passe livre, para 
os três dias de festa, permitia a entrada e saída a qualquer momento. O tempo dedicado 
por Gabriel e seus colegas na organização tinha valido a pena e além de estarem com 
todas as despesas pagas, tinham obtido um lucro de quatro mil reais que ia para a conta 
da formatura. Estavam sendo a comissão organizadora mais bem sucedida da faculdade.
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Gabriel já acordou na sexta feira empolgado para ir para a faculdade. Saiu de casa 
de manhã, no mesmo horário de sempre e combinou os detalhes da festa com os colegas. 
Após as aulas da manhã, decidiu faltar às aulas da tarde e foi para o shopping. Matou o 
tempo na livraria, até a primeira sessão de cinema que começava ao meio-dia e vinte. 
Gostava de ir ao cinema sozinho, criara esse hábito no primeiro ano do segundo grau. 
Conseguia se transportar para dentro da tela com maior facilidade quando não tinha ne-
nhuma distração. O filme de ação foi escolhido para não despertar nenhum pensamento 
introspectivo. Aguardara ansiosamente por esse fim de semana e não ia deixar um di-
retor de cinema competente estragar seu humor. Nada melhor que sangue e pólvora na 
tela para o deixar bem disposto. Saiu do cinema ainda mais animado que de manhã. Foi 
ao banheiro, aspirou uma carreira para ficar mais bem disposto e saiu do shopping em 
direção ao bar. Para que esperar até a noite se já podia começar a beber agora. Em cinco 
minutos tinha marcado com os amigos o encontro no bar próximo à faculdade.

— Fala meu Gabriel, animado pra hoje a noite? 
— Quero passar o rodo.
— Vamos ver quem ganha dessa vez!
— Juninho meu filho, nós dois sabemos que eu tenho o mel.
— Só se for mel na bunda.
— Olha o que o despeito faz com as pessoas... 
No começo da primeira cerveja, só dois copos estavam na mesa, mas a segunda já 

precisou encher cinco copos e logo em seguida estavam pedindo duas garrafas ao mes-
mo tempo.

A conversa seguiu animada e superficial. Logo todos estavam com as línguas en-
roladas, a fala arrastada, os olhos vermelhos e cada vez mais falantes. Era uma turma 
jovem e bonita, com a vida inteira pela frente, dessas que despertam nostalgia em todos 
que já fizeram faculdade um dia. Não havia contas a pagar, filhos para serem criados, 
chefes a serem suportados. Tinham o mundo a seus pés e o futuro escapando entre os 
dedos.

Só se deram conta de que estavam atrasados quando viram o sol muito baixo. Além 
de Gabriel, só Carlos tinha carro, portanto foram doze pessoas divididas em dois carros 
da pior maneira possível, mas com o nível alcoólico no sangue ninguém se incomodou. 
Na arrancada, Gabriel cantou os pneus, para atiçar seu amigo no volante do outro carro, 
que em cinco minutos o ultrapassou na avenida movimentada:
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— AAAAAAAAHHHHHHHH não Gabriel vai perder essa?
Gabriel então reduziu a marcha fazendo com que seu carro desse um salto na frente 

do carro do amigo e, para mostrar quem tinha o pinto maior, deu um cavalo de pau ao 
fazer a próxima curva, quase acertando a roda no meio-fio. Seus olhos embriagados não 
conseguiam acompanhar a velocidade do carro e as lanternas traseiras dos outros carros 
pareciam pequenos copinhos cheios de campari, o que só estimulou o pé direito a ficar 
mais pesado. Chegaram à chácara onde seria a festa ilesos sedentos e sortudos. Carlos, 
que chegou dois minutos depois, foi vaiado como derrotado e como prenda teve que vi-
rar o primeiro copo, uma pena não tão grave já que essa atitude foi logo seguida por seus 
companheiros. Não havia tempo a perder, as pessoas estavam chegando e, na hierarquia 
jovem, o macho alfa sempre é aquele que está mais bêbado.

A chácara alugada para a festa fora decorada com mau gosto, com tochas e bandei-
ras vermelhas. Mas, como ninguém estava ali para apreciar a decoração, não fazia a me-
nor diferença. As pessoas enchiam as bancas de bebidas, em uma batalha campal para 
conseguir um copo. Apesar dessa dificuldade em pouco tempo o único neurotransmissor 
funcionante nos participantes era o álcool. Em algum momento da organização da festa, 
alguém deve ter tido a brilhante ideia: “cara eu não acho que fogo e campari à vonta-
de combinem”, mas essa pessoa deve ter sido rapidamente ignorada, e provavelmente 
esse ilustre desconhecido foi excluído do comitê de organização. Esse anônimo provou 
seu ponto de vista ao ver o incidente que se sucedeu. Com uma felicidade clandestina 
exclamou para si mesmo: “eu avisei”. Em algum lugar de uma mente bêbada qualquer 
achou-se que seria divertido fazer a pose da estátua da liberdade segurando uma tocha 
real. Ao ser levantado, o fogo não teve outra alternativa a não ser contaminar a bandeira 
que tocou suas chamas. Como as bandeiras vermelhas eram de papel, todas foram logo 
contaminadas, mas, para a sorte dos festeiros, Gabriel pensou rápido, cortou a corda que 
segurava as bandeiras e apagou o fogo pisando nas bandeiras no chão. O efeito que isso 
provocou, apesar de previsível, foi inesperado. Todas as meninas só tinham olhos para 
um homem, Gabriel. Neste grupo estava Clarisse, estudante de jornalismo extrema-
mente politizada que jurava para si mesma pregar o triunfo do conteúdo sobre a forma, 
apesar de ir para a academia todos os dias e ter repulsa por aparelho e língua presa, não 
importando o que aquela língua pudesse dizer. Ela fez a única coisa que uma menina faz 
quando está interessada. Olhou mais demoradamente para o objeto de desejo. Seu olhar 
foi retribuído, não existia a menor possibilidade daqueles peitos serem ignorados:
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— Oi, como você se chama?
— Clarisse.
— Eu me chamo Gabriel, prazer.
— Você é bombeiro? 
— Haha, aquilo foi só instinto. 
Antes de trocar a primeira palavra, os dois sabiam qual era o fim e também o final 

daquela conversa. Quando seus lábios se tocaram as línguas começaram a se acariciar. 
Uma boca sentiu o gosto de batom e a outra não distinguiu nada além de campari. Isso 
não significa que o primeiro beijo tenha sido ruim. Simplesmente não se ouviram sinos, 
o tempo não parou, nenhum anjo ganhou suas asas. Foi um evento físico. Um beijo. 
Ponto. Exatamente por isso continuaram, com uma avidez que chegava a ser agressiva, 
uma disputa interna para ver quem tinha o melhor beijo. Gabriel descia a mão pelas 
costas de Clarisse enquanto beijava seu pescoço, mas logo outra mão mostrava o lugar 
certo da primeira. Após mais algumas tentativas frustradas, Gabriel se conformou em 
adiar o avanço para depois, se afastou um pouco e a chamou para ir pegar um copo 
cheio. Depois de algumas ombradas e empurrões estavam os dois com os copos cheios 
e se sentaram em um banco um pouco mais afastado, onde a música era mais baixa e a 
conversa fluía sem castigar as cordas vocais.

— E você, como ficou sabendo da festa?
— Tenho um amigo que faz Biologia.
— É do terceiro período também?
— Não, entrou agora.
— Você faz o que?
— Jornalismo, primeiro período. Sempre quis ser jornalista, por mais que minha 

mãe me avisasse que trabalha-se muito e ganha-se pouco.
— Biólogo não é tão diferente.
— É verdade.
— Eu queria era ter coragem de viver igual ao Henry Miller, escrever e gastar todo 

meu dinheiro com bebida e mulher.
— Trópico de Câncer mudou minha vida.
— Nossa, não pensei que você conhecesse e se conhecesse nunca achei que iria 

gostar.
— Mas ele é um dos melhores escritores que eu já li!
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_ Eu também acho, mas às vezes a escrita dele é um pouco machista.
_ Discordo totalmente acho de uma sensibilidade incrível, a relação dele com a 

Mona é simplesmente maravilhosa.
_ Achei a mulher da minha vida, bonita, inteligente e gosta de Henry Miller. Só 

falta ser rica, virgem e órfã.
— Como assim?
— É só uma brincadeira minha, sempre disse que a mulher ideal é bonita inteli-

gente, rica virgem e órfã. Rica, porque aí não preciso trabalhar, virgem, porque não tem 
passado e órfã, porque não vou ter sogros. Mas é só uma brincadeira 

— Boa piada, mas não tenho nenhuma das qualidades que você disse...
— Agora tá dando uma de humilde só pra eu te chamar de bonita.
— Hum... me pegou. 
— Hahahha.
A química entre o jovem casal foi crescendo a cada palavra e logo não tinham mais 

a necessidade de trocar beijos voluptuosos para mostrar que estavam interessados. Os 
únicos beijos eram aqueles de surpresa quando um falava exatamente o que o outro que-
ria ouvir. Trocaram telefones porque realmente queriam conversar depois. A noite co-
laborou, esfriando um pouco, os obrigando a ficarem mais juntos, aproveitando o calor 
um do outro sem querer levantar para não estragar aquele momento que deveria durar 
para sempre. Mas não durou. Um homem tem necessidades imperiosas. Especialmente 
quando bebe. Os dois se levantaram para ir ao banheiro. Gabriel aproveitou para cheirar 
mais uma carreira e quando saiu esperou por quinze minutos na porta do banheiro antes 
de decidir que ela já devia ter saído. Foi logo pegar mais bebida. Aquela não era a única 
mulher da festa, muito menos do mundo.

Logo achou os amigos:
— Cara você tava com uma gostosa, pra onde ela foi?
_ Sei lá, saí do banheiro e ela não tava mais lá.
_ Tomou o cano em garotão.
_ Faz parte, fazer o que.
Enquanto isso, Carlos puxou duas meninas que passavam:
_ Olá, não querem conhecer o valoroso cavaleiro que nos salvou do fogo?
_ Ah, então você que foi o doido que quase se queimou?
_ Deu uma chamuscada. mas nada sério.
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_ Foi perigoso aquilo hein.
_ Fiquem tranqüilas que ele é um profissional altamente capacitado pra atender a 

qualquer tipo de eventualidade. Eu me chamo Carlos ele Gabriel, e vocês?
_ Eu sou a Luciana e minha amiga Lorena.
_ Só vejam se não vão confundir os nomes hein!
_ Lorena loira e Luciana linda.
_ Ah, então eu sou feia?!
_ Esse vagabundo que não sabe reconhecer a verdadeira beleza _ retrucou Gabriel 

separando os casais com o corpo.
 Acordou após um cochilo no carro com o sol esquentando seu rosto. Lorena ba-

bava na sua perna, mas era necessário que se vestissem logo, já que em pouco tempo to-
dos estariam acordados. Balançou suavemente as pernas para acordar sua companheira 
e se vestiram rapidamente. Gabriel queria ir para casa logo mas era obrigado a deixar a 
loira em casa, por mais que sua vontade fosse de mandá-la pegar um ônibus ou algo que 
o valha. Lorena não tinha uma casa, mas sim um esconderijo. Andaram por uma hora até 
chegar ao ponto de virar a esquerda e andarem ainda um bom pedaço antes de chegarem 
na casa da moça. Quando finalmente ela disse “é aqui” Gabriel não conseguiu conter o 
suspiro de alívio:

_ Moro um pouco longe né?
_ Nisso eu sou obrigado a concordar.
_ Como se você tivesse discordado de mim ontem à noite.
_ Haha.
_ Me liga. 
_ Pode deixar, até mais.
_ Até.
 Quando Gabriel chegou em casa seus tios já faziam o almoço:
_ A festa ontem deve ter sido boa hein meu querido?
_ Foi legal e daqui a pouco estou voltando.
_ Nossa! São quantos dias de festa?
— Até amanhã à tarde.
— Juízo, hein!
— Não escuta essa tia sua não tem é que aproveitar esse tempo de faculdade mes-

mo, igual eu fiz.
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— Ah então você aproveitou é?
— Claro, você que foi uma sortuda de ter conseguido me segurar.
Juliana respondeu com um olhar de indignação fingido e continuou a cozinhar.
— O que vai ter de almoço? 
— Strogonoff. 
— Beleza, mas tenho que comer rápido porque hoje a tarde tenho que ficar no bar.
— Já estou acabando de fazer.
Depois do almoço, ao esvaziar os bolsos, Gabriel viu uma chamada não atendida 

em seu celular, e o nome logo lhe trouxe um certo remorso, pelo motivo que o levou a 
não atender o celular. Clarisse havia ligado às quatro da manhã, enquanto ele estava no 
carro com outra menina que não tinha lhe interessado nem a metade, mas que ele perce-
beu que conseguiria levar para cama em muito menos tempo. O que o surpreendeu foi 
o fato de Clarisse ter tomado essa iniciativa, “eu devo ter criado uma impressão muito 
boa mesmo, uma menina ligar atrás de um homem, isso é coisa rara, ou então ela tá de-
sesperada, mas porque será que ela sumiu?” pensou o rapaz e deixou sua mente divagar 
pelos mais variados motivos enquanto a água morna caía em seus cabelos levando um 
suco de células mortas e xampu pelo ralo.

Chegou na festa um pouco atrasado para trabalhar no bar, pensando se deveria ou 
não ligar para ela e logo decidiu beber um pouco para pensar com mais clareza. Após 
alguns copos servidos e outros tomados decidiu não ligar. A vantagem de ser da orga-
nização é poder escolher os melhores turnos para não perder nenhuma noite de festa. 
Às sete horas da noite Gabriel saiu do bar e foi direto ao banheiro cheirar um pouco de 
cocaína. Quando saiu estava mais confiante, mais animado, a música parecia ser melhor, 
os amigos mais fiéis e as mulheres mais bonitas. Juntou-se aos seus amigos e ficaram 
dançando, procurando alguma mulher que correspondesse ao seu olhar. Um ruivo, com 
um pouco de pele entre as sardas e que a mãe nem devia saber que estava com um copo 
na mão esbarrou na bebida de Gabriel manchando sua camiseta:

— Desculpa ele disse e foi andando, quando sentiu um empurrão nas costas. 
— Desculpa não vai tirar essa mancha.
— É que tá muito movimentado e me esbarraram.
Mas antes de terminar de falar foi atingido com um murro no queixo (não um 

soco, ninguém poderia se atrever a chamar aquilo de soco) e saiu cambaleando para trás 
quando logo foi desferido outro golpe. Em uma tentativa de se defender o ruivo colocou 
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as mãos na frente do rosto e acertou um chute na canela do adversário, que mal sentiu 
o golpe e empurrou-o fazendo com que o jovem caísse, se preparando para chutá-lo no 
chão. Quando subitamente foi atingido com uma pancada por trás da cabeça, ficando 
um pouco zonzo. O irmão mais velho do ruivo que estava no chão, desferiu um violen-
to golpe contra a nuca de Gabriel e seus amigos logo vieram ajudá-lo. A festa logo se 
transformou em uma batalha. Só depois de muito esforço os seguranças conseguiram 
separar, colocando os dois grupos para fora da festa. Ninguém estava muito machuca-
do. O jovem ruivo estava com um olho roxo e o orgulho ferido, seu irmão sem nenhum 
ferimento e um dos seus amigos tinha o nariz sangrando. Gabriel tinha um corte na 
nuca e um hematoma na canela, enquanto Carlos estava sangrando no supercílio. O 
irmão de Carlos tinha o lábio cortado e Júnior, que por algum motivo tinha sido o mais 
castigado, estava com o nariz e o lábios cortados, além de, para mostrar que não foi um 
mal lutador, um corte na mão direita. Apesar do erro dos seguranças de terem colocado 
todos para fora ao mesmo tempo, nenhum dos exércitos tinha disposição para continuar 
a briga. Gabriel e seus amigos seguiram para um bar próximo, estavam muito excitados 
para dormir:

— Você viu a porrada que eu acertei naquele ruivinho?
— Mas o grandão sabia o que fazia.
— O importante é que nós quatro somos ponta firme, um pode contar com o outro 

pro que der e vier, temos muitos parceiros de bebedeira, mas grupo forte somos nós!
— Amigo que é amigo entra na briga mesmo sabendo que o outro tá errado! 
— Eu não tava errado. 
— Não, só acertou um moleque de quinze anos que esbarrou em você sem querer 

e ainda pediu desculpas.
— Colocando desse jeito parece que eu sou um monstro.
— Finalmente tá se descobrindo...
Quando os donos do bar já empilhavam as mesas, cadeiras e o sol começava a mos-

trar seus primeiros fios de cabelo, eles se levantaram e foram para os carros em duplas. 
Júnior e Gabriel moravam próximos e como aquele não tinha carro era sempre o carona. 

Chegou em casa com cuidado para não acordar seus tios, pois à medida que a ma-
nhã se aproximava o sono ficava cada vez mais leve. Não teve ânimo sequer para tirar 
os sapatos. Eles só foram tirados após o primeiro sono, quando já estavam incomodando 
muito. Acordou às duas horas da tarde e decidiu não ir ao último dia de festa. Muito já 
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tinha acontecido e seu corte havia sangrado durante a noite, como mostravam as man-
chas vermelhas do travesseiro. Tomou um banho, escovou os dentes e vestiu seu melhor 
rosto para enfrentar o domingo com os tios. Eles faziam o melhor por ele, para ele, mas 
ainda assim se sentia um estranho morando de favor. Tinha muita gratidão pelo que fora 
feito por ele, mas ao mesmo tempo se sentia preso, não só pela dívida para com aqueles 
que não tinham obrigação de criá-lo, mas também pela obrigação de conviver. Estava 
preso ao convívio social. Não podia simplesmente ficar no seu quarto, ver televisão, 
pedir uma pizza e jogar videogame. Era obrigado a sair, cumprimentá-los, conversar e 
esporadicamente fazer alguma coisa com eles. Muitas vezes essas atividades eram agra-
dáveis e passavam o tempo, distraiam a mente, mas na maior parte do tempo ele queria 
estar no seu quarto, cheirar seu pó e curtir sua solidão em paz. 

— Bom dia tia.
— Bom dia nada, boa tarde.
— Que horas são agora? 
— Duas e meia.
— Parece que eu dormi um pouquinho.
— Você vai almoçar conosco hoje? 
— Vou sim. Tô com uma ressaca danada.
— O Pedro foi ali comprar um pouco de alho e já tá voltando, como foi a festa?
— Legal, bebemos bastante.
— Arranjou alguma namorada?
— Algumas.
— Esses meninos... 
De repente a porta se abriu e seu tio estava particularmente excitado:
— Opa, acordou. Vai ver meu Corinthians dar um couro em vocês?
— Vamos ver quem vai dar couro hoje, você sabe que são fregueses.
— Até comprei uma cervejinha, vai me acompanhar?
— Se o gnomo dentro da minha cabeça parar de martelar quem sabe.
— Tá ruim assim? 
— Depois do banho melhorei um pouco mas ainda to com uma dor de cabeça forte. 
Almoçaram na cozinha como normalmente faziam. A sala de jantar só era usada 

quando tinham convidados. Juliana tomava vinho todos os domingos, sendo que no 
final da tarde já estava bêbada e dormia até o dia seguinte. Pedro preferia almoçar com 
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refrigerante e só tomava cerveja na hora do jogo. Seu tio sempre assistia aos jogos, não 
importando qual estava passando. Fanático pelo Corinthians desde que se entendia por 
gente, porém, felizmente, não era muito barulhento. Ficava imensamente feliz quando 
o time ganhava e profundamente triste quando perdia, mas não incomodava ninguém, 
a não ser Gabriel, torcedor do Palmeiras. Essa intimidade, que nunca pôde ter com o 
próprio filho, porque ele não gostava de futebol, aproximava-os, mesmo torcendo por 
times adversários.

O clássico estava quase começando e os dois homens já estavam no sofá, um com 
um copo de cerveja na mão e outro com uma garrafa de água e dois comprimidos de 
analgésico. Juliana continuava na cozinha, tomando seu vinho e ouvindo música. Ela 
gostava de fazer um petisco para eles comerem durante o jogo. Tinha um imenso prazer 
quando Gabriel estava de bom humor e convivendo com eles tão de perto. Sentia que 
dessa forma se aproximava da irmã. Gostava de imaginar que no dia que a visse de novo 
escutaria um muito obrigado e nesse dia elas chorariam e se abraçariam. Mas obviamen-
te esperava que esse dia não estivesse muito próximo. Esses pensamentos a dominavam 
quando escutou o primeiro grito:

— Puta que pariu, seu filho da puta impedido o cacete seu juiz de merda!
Esse grito só a fez se sentir mais em casa e mais satisfeita por estar com seus amo-

res. Só bateu aquela saudade de José. O sangue nessa hora fala mais alto. Por mais que 
amasse Gabriel, nunca sentiria por ele o mesmo que sentia pelo seu filho. 

O jogo foi movimentado. Aos quinze minutos o Palmeiras marcou um gol que foi 
anulado por impedimento. As redes só foram balançadas aos quarenta do primeiro tem-
po, com um gol contra do lateral direito do Corinthians. Nesse momento Pedro deu um 
pulo na cadeira, esbarrou no seu copo que caiu e espalhou cacos de vidro pela sala de 
televisão e no primeiro passo que deu já teve o pé perfurado. Enquanto os dois limpa-
vam a emulsão de sangue, cerveja e vidro do chão, Juliana ria da cara de dor que o ma-
rido fazia. Em resposta, recebia um olhar que amaldiçoava gerações da família dela. O 
segundo tempo começou calmo, com Pedro com o pé ferido em cima de um banco para 
evitar maiores problemas. O corte não havia sido grande nem profundo, mas suficiente 
para deixá-lo com raiva, particularmente porque além disso seu time estava perdendo e 
ainda teria que escutar a zombaria de Gabriel até o próximo confronto. Nunca torcera 
com tanto ardor, chegando a fazer promessas silenciosas em uma tentativa de elo mental 
com Deus. Porém foi em vão e o jogo terminou morno com o resultado de um a zero 
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magro, porém suficiente para acabar com sua semana:
— Bom velhote vou te deixar aí cuidando do seu orgulho e do seu pé machucado, 

esse seu timinho não da conta de nada mesmo não.
— Olha rapaz, que o meu time é o único que já foi campeão mundial!
— Ah não tio, nenhum corinthiano acredita naquele campeonato, só fala isso quan-

do não tem mais argumento.
— Mas é verdade tá lá no site da FIFA.
— Tá bom saci Pererê, fica aí com seu mundial. Dizendo isso foi sorrindo para o 

seu quarto. Quando ia ligar o videogame lembrou-se de Clarisse e pensou: “ainda dá 
tempo de pegar um cinema se ela estiver afim”. Pegou o telefone com mais ansiedade 
do que imaginou que teria. Seu coração tentava com todas as forças sair do seu peito a 
cada ‘TUUUUUUUUU’ que ouvia, mas logo ouviu o tão aguardado “alô”:

— Oi, aqui é o Gabriel, a gente se conheceu na festa do vermelho.
— Ah, então você se lembrou de mim, achei que nunca mais ia ouvir falar de você. 
— Eu só não atendi aquele dia porque tava muito bêbado, não ouvi o telefone tocar.
— Eu sei como é, já passei por esse tipo de coisa também, tinha te ligado pra ex-

plicar o porque de eu ter ido embora, tive que sair porque meu amigo começou a passar 
mal.

 — Isso acontece, não tem problema. E aí o que você me conta de novidade?
— Nada. Domingão é parado mesmo e a televisão não presta.
— Nem me fala, ninguém merece a programação de domingo, apesar de eu gostar 

das videocassetadas.
— Ah nem, eu não gosto de ver as outras pessoas passando pelo ridículo.
— Enquanto são os outros fazendo o ridículo até que não me importo tanto.
— Mas fiquei sabendo que você fez um papel bem ridículo no segundo dia de festa.
— Ai, aquilo foi besteira de quem tá bêbado.
— Muito fácil colocar a culpa na bebida.
— Isso não é colocar a culpa, é só falar o que de fato aconteceu. Como você ficou 

sabendo tão rápido?
— Eu não te falei que tinha um amigo que fazia biologia?
— Verdade.
— Além disso, o fato de eu ficar sabendo ou não, não muda o que aconteceu.
— Mas aquilo foi um lapso, acho que estávamos nos dando tão bem naquele banco 
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que a gente merece uma chance de se conhecer.
— De fato, nos demos muito bem.
— Então vamos ao cinema hoje? Sexta estreou um filme do Woody Allen que eu 

estou querendo ver.
— Quer dizer que o brigão gosta de cinema?
— Ei, não se pode julgar um livro pela capa.
— Você tem mais algum clichê que tá afim de falar ou colocar a culpa na bebida e 

a história de julgar um livro pela capa acabaram seu estoque?
— Opa, parece que alguém acordou chupando limão pra estar esbanjando acidez 

assim.
— Fico meio na defensiva quando vou sair com rapazes que gostam de trocar uns 

socos.
Então quer dizer que nós vamos sair?
_ Você prefere encontrar no shopping ou passar na minha casa?
— Melhor passar aí, não vou dar oportunidade para você mudar de ideia e me dar 

o cano no shopping. 
Clarisse lhe explicou o caminho para a sua casa e combinaram de se encontrar em 

uma hora. O filme começava só às oito, então teriam tempo de conversar no shopping e 
saber se a química do primeiro encontro de fato fora real.

No trajeto até a casa de Clarisse, Gabriel elaborava mentalmente a estratégia para 
mudar a impressão de brigão dele. Colocar AC/DC no som do carro com certeza não 
ajudaria, então decidiu fazer um investimento de risco. Colocou PJ Harvey, que para 
gostar tem que ser iniciado no universo indie. Se ela fosse familiar com esse tipo de 
som, ela já saberia que ele era mais do que um playboy brigão.

Quando chegou à casa dela desceu do carro e apertou a campainha. Nunca gostou 
daqueles que buzinam e esperam a garota aparecer na porta.  Somente quando a viu 
sóbrio teve a real dimensão da sua beleza. O cabelo preto lhe descia serpenteando pelos 
ombros, seus seios pareciam astrônomos, constantemente olhando para o céu. Além de 
uma barriga lisa. Ela sabia usar suas armas. O cabelo sempre solto com um decote gran-
de o suficiente para mostrar interesse, mas sem mostrar que era fácil, uma linha tênue 
que ela dominava. O vestido só lhe dava um ar mais jovial, perfeito para uma noite de 
domingo. Cumprimentaram-se com um beijo no rosto e um quê de desconcerto pelo 
retrocesso da intimidade. Os dois sabiam que seus lábios se tocariam, mas o mistério 
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do quando ainda pairava sobre eles.  Quando entraram no carro, Gabriel guardava uma 
certa tensão antes de ligar o som. Mas era muito esperar demais que uma menina que 
gostava de Henry Miller e Woody Allen ainda gostasse das mesmas músicas que ele. 
Quando iniciou o som ninguém comentou nada e Gabriel tentava ver se ela tinha algu-
ma reação, quando finalmente não resistiu à tentação e perguntou:

— Gostou da música?
— Não conhecia.
— E então, gostou? 
— Eu gosto mais de MPB.
— Tinha que ter alguma divergência entre nós.
— Você não gosta de Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius de Morais?
— Não, não gosto.
— Mas como que você é brasileiro e não gosta de MPB, vai falar que não gosta de 

samba também?
— Não gosto também e as músicas que você falou simplesmente representam a 

música carioca, não a brasileira. Eu gosto de rock e infelizmente não tem nenhuma 
banda brasileira que realmente preste no Brasil, eles eventualmente começam a escutar 
samba e acabam fodendo com o rock n`roll.

— Eu gosto de rock também!
— Toda menina que gosta de MPB e gosta de rock acaba escutando Beatles, um 

Elvis no máximo.
— Haha, mas é disso que eu gosto mesmo.
— Hehehe um defeito você tinha que ter né?
— Eu?! Defeito? Você é que não tem bom gosto, olha aí o segundo defeito além de 

brigão tem mau gosto.
— Mau gosto vou ter que concordar, você não vai acreditar na menina feia que eu 

tô levando pro cinema. 
Os dois começaram a rir juntos, recriando o clima do casal que estava sentado no 

banco frio, conversando pela primeira vez.
Shoppings são iguais. Em todas as cidades do país que tem um shopping o piso 

é de granito, ou algo que o valha, muito vidro, muita luz, eventualmente uma loja ou 
outra diferente, mas o que domina são as grandes franquias. O que significa produtos 
e fachadas repetidas para todo lado. Mas as escadas rolantes são a marca registrada de 
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shopping center’s. Caso não existam escadas rolantes, então não é shopping. Inclusive 
os aeroportos e rodoviárias estão cada vez mais parecidos com os shoppings e além das 
grandes franquias, isso é culpa das escadas rolantes. Chegaram finalmente ao shopping, 
foram comprar as entradas para o filme que tinha uma fila surpreendentemente pequena 
e ficaram com algum tempo para matar até o início.

Decidiram sentar-se na praça de alimentação e comer alguma coisa enquanto con-
versavam. Mal haviam se sentado e Gabriel aproveitou a primeira oportunidade que 
teve para beijá-la. Estava ansioso para fazer isso desde que ela entrara no carro, mas a 
oportunidade só surgira agora. O segundo primeiro beijo fora mais nervoso que o pri-
meiro. Quando se beijaram a primeira vez estavam ambos meio bêbados, sem grandes 
expectativas e cada novidade descoberta parecia ser um ponto em comum. Hoje, só-
brios, com poucos minutos de conversa já descobriram a primeira divergência jogando 
no lixo a ilusão breve de que almas gêmeas existem. O restante da conversa mostrou que 
apesar disso tinham a química necessária para serem bons amigos. E o segundo primeiro 
beijo serviu para mostrar que deviam ser mais que amigos.

Retirar essa angústia do contato físico deixou ambos mais à vontade. As mãos en-
trelaçadas, os pequenos sorrisos e olhares com os breves períodos de silêncio preenchi-
dos pelo barulho dos lábios se encontrando. Um senhor de meia idade sentado sozinho 
em uma mesa do canto da praça de alimentação, que estava tomando um chopp e se 
distraindo notando os defeitos, tiques e casualidades da vida cotidiana não pôde deixar 
de reparar no jovem casal com um leve sorriso no olhar, um olhar de quem já passou por 
isso, e sabe aonde essa estrada vai dar. Sentiu uma sensação calorosa no peito, breve, 
seguida pela tristeza dos anos que pesavam em seus ombros.

Gabriel checava o celular esporadicamente para ver quanto tempo faltava para o 
filme. Não que estivesse ruim na praça, mas ele de fato queria ver o filme e, para não ser 
deselegante, tentava fazer isso sem que Clarisse percebesse, atitude vã pois na segunda 
vez que ele olhou no celular já foi interpelado:

— Por que você não coloca o celular para despertar no horário que o filme come-
çar? 

— E eu achando que estava sendo tão discreto?
— Tão discreto quanto uma vaca numa loja de porcelana.
— Hahaha, mas o filme já vai começar, a gente já pode até ir para a sala.
Ao contrário do que todos imaginavam, ambos prestaram atenção no filme.  O 
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mundo não se acabaria em beijos e eles ainda tinham a vida toda pela frente, ou pelo 
menos assim pensavam:

— A idéia do filme é fantástica.
— Ele sempre tem boas ideias, eu sou fã dele porque ele consegue abordar os te-

mas mais diversos em um filme leve.
— Eu não considero um filme leve.
— Eu chamo de leve aqueles filmes que não te deixam se sentindo mal, sentindo 

vergonha de ser humano.
— É, mas quando eu vejo um filme tão bom assim eu me sinto mal porque tenho 

plena consciência da minha mediocridade.
— Ei você ainda é um rapaz de 19 anos tem muito tempo pra deixar de ser medí-

ocre.
— Será que os grandes artistas tinham consciência do quão bom eles eram? Eu 

queria ter conhecido a Paris dos anos 20.
— Será que você viu o mesmo filme que eu? Não reparou que sempre você acha 

que um outro tempo é melhor, uma outra cidade, um outro lugar, quando na verdade 
você é exatamente quem deveria ser e está na única época possível, a sua.

— Eu sei que você provavelmente está certa, mas quando eu vejo qualquer história 
tão boa assim me dá vontade de produzir alguma coisa.

— Ninguém além de você mesmo te impede de produzir, afinal todo tipo de produ-
ção artística envolve esforço, envolve estudo, não é um passeio no parque.

— Fato. E você tem vontade de produzir algum tipo de arte? 
— Eu escrevo, sou jornalista praticamente, esqueceu?
— Quando vou ler estes seus textos?
— A questão não é quando você vai ler e sim SE você vai ler.
— Que isso e eu aqui achando que já éramos íntimos _ disse Gabriel puxando-a 

pela cintura para mais próximo dele, enquanto ela com um sorriso nos lábios fez um 
gesto de desdém fingido.

— Ei eu só te beijei, nem te conheço ainda!
— Ah, mas vai conhecer, tenho certeza _ e interrompeu a resposta dela com um 

beijo, deslizando a mão direita suavemente pela nuca da companheira. Nesse momento 
ela soube que seu destino estava selado. Já era tarde demais para não se apaixonar.

Foram para o carro e o trajeto até a casa de Clarisse foi assustadoramente curto, 
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nenhum dos dois queria que a noite acabasse ainda, mas ela sabia que o momento de 
prolongar a noite ainda não era este e desceu do carro resoluta. Chegou a olhar para trás 
e viu no olhar dele que ele também já era dela, mas provavelmente demoraria muito 
para descobrir isso. Jogou um beijo displicente e entrou em casa, sem saber que de agora 
em diante sempre que pensasse em Clarisse seria essa a imagem que viria na cabeça de 
Gabriel.

Chegou em casa e seus tios já estavam dormindo. A excitação da noite deixara-o 
ligado e apesar de ter que acordar cedo na manhã seguinte, não quis ir dormir. Ligou o 
videogame, mas em cinco minutos já estava entediado. Tentou a televisão, mas trocava 
incessantemente de canal, sem conseguir encontrar nada que atraísse sua atenção. Pros-
seguiu um longo tempo vendo cinco minutos de programas diferentes até ver que a tele-
visão não mostraria o que ele queria ver ou ouvir. Ele queira ver Clarisse, de preferência 
nua. Mas só vê-la já seria suficiente. Ele poderia ouvir sua voz se ligasse pra ela, porém 
ligar agora seria demonstrar que estava muito caído por ela e um homem de verdade é 
obrigado a manter uma certa frieza. Então deitou-se a contragosto, muito animado para 
dormir, ou para fazer qualquer outra coisa que não fosse deitar-se e rolar de um lado 
para o outro na cama. Sem que percebesse o sono chegou e dormiu.

Nos dias que se seguiram a vida continuou normalmente: faculdade, casa, tios, 
televisão. Porém as conversas de suas colegas de turma já não o interessavam e as in-
sinuações de suas antigas parceiras passavam despercebidas. Sem que ele notasse já 
estava apaixonado, mesmo que não admitisse isso para ninguém, nem para si mesmo. 
Seus amigos já haviam notado pela grande quantidade de vezes que o nome de Clarisse 
aparecia nas conversas e como bons amigos que eram, não deixavam de incomodá-lo 
por causa disso.

— Então quer dizer agora que o leão tá domado?
— Quem te viu quem te vê hein? Falava que namorar era perda de tempo e agora 

tá aí todo apaixonadinho.
— Eita Gabriel nem levou pra cama e já está desse jeito, depois que comer vai 

casar.
Mas isso não importava para ele, afinal ele já havia feito a mesma coisa com seus 

amigos. Só queria ligar para Clarisse de novo e marcar outro encontro. 
Quarta-feira a vontade de vê-la já superara o medo de parecer mais interessado do 

que ela. Haviam trocado mensagens, nesse período, nada excessivo, algumas chegavam 
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a ser impessoais, mas na quarta Gabriel decidiu que era o dia:
— E aí Clarisse, como você está?
— Tudo joia.
— Vamos fazer alguma coisa hoje à noite?
— Hoje não posso, tenho um trabalho para entregar amanhã, mas vamos combinar 

outro dia.
— Que dia você pode?
— Sexta-feira para mim é melhor.
— Então sexta eu te ligo pra combinarmos.
— Certo, um beijo.
— Beijo, tchau. 
Apesar de a conversa não ter corrido como o esperado e a insegurança ter aperta-

do suavemente a auto-confiança de Gabriel, um possível encontro já estava marcado e 
agora só restava esperar. Porém, ele não queria passar outra noite sozinho e percebeu 
que não estava só com vontade de ver Clarisse, ele estava com vontade de sair, indepen-
dente de com quem. Ligou para alguns amigos e combinaram de ir a um bar ver o jogo 
e tomar cerveja, nada como um pouco de álcool para deixar os sentidos em torpor e dar 
a sensação de que a vida ainda faz sentido. Antes de sair, por um momento se lembrou 
que não usava cocaína há alguns dias. Provavelmente o maior tempo que ficara sem usar 
no último ano. Então mais pelo hábito do que pela vontade, abriu a porta do seu guarda-
-roupa e procurou o conhecido elefante. Depois da primeira carreira a sensação de poder 
o lembrou do porquê havia começado. Qualquer resquício de insegurança passou. O bar 
estava a alguns minutos de distância e a noite só estava começando.

A conversa sempre começava desanimada, cada um meio sem saber o que dizer 
após os cumprimentos e perguntas de praxe iniciais. O primeiro a chegar fora Gabriel, 
mas logo chegaram Carlos e Igor. O restante da turma não pode vir por um motivo ou 
outro. Pediram a primeira, a segunda e logo o assunto Clarisse apareceu com a primeira 
frase que um verdadeiro amigo pergunta para outro: 

— E aí, comeu?
— Bem que eu queria (a vontade de Gabriel era falar, “porra que jeito de pergun-

tar”, mas ele não daria esse gosto aos amigos).
— Mas tá fraco demais hein!
— Eu esperava mais do maior garanhão da biologia.



Entre a Dor e o Nada 89

A conversa seguiu por este caminho, outras cervejas foram chegando, em pouco 
tempo a turma estava animada e o jogo quase começando. Nenhum dos rapazes de fato 
fora ao bar para ver o jogo. Não era um jogo importante e nenhum dos times do coração 
estava jogando. Mas futebol é um esporte razoavelmente parado o que o torna o par 
perfeito da cerveja, pois pode-se conversar e perder pouca coisa importante, por mais 
que a maior parte dos homens negue. O bar estava cheio de mulheres e, apesar de alguns 
olhares, nenhum dos três fez qualquer coisa. Porém ao final do jogo ainda estavam ani-
mados e resolveram chegar em um lugar velho conhecido dos três. Quando chegaram, 
já tinha uma mulher nua no palco. Diminuíram o ritmo da bebida, pois nenhum deles 
tinha condição de se embriagar numa casa dessas. Somente Gabriel resolveu levar uma 
das trabalhadoras para o quarto. Os outros, mais por falta de dinheiro do que por excesso 
de pudor, o aguardaram sem escolher nenhuma profissional. Cerca de uma hora depois 
já estavam os três desanimados e decidiram ir pra casa. Carlos e Igor em um carro e 
Gabriel em outro. Chegaram em casa sãos e salvos, apesar das imprudências cometidas 
pelo álcool, mais uma vez. É surpreendente quão poucos são os acidentes, se considera-
do o alto número de motoristas imprudentes.

A sexta chegou a passos lentos, mas felizmente chegou. Juliana sabia que Gabriel 
não ia sair com os amigos. Não era o tempo ou o esmero na arrumação que mostravam 
isso. Era a atitude. Quando saía com os amigos Gabriel se arrumava com som alto e em 
geral com uma cerveja na mão, até mesmo os sorrisos eram espontâneos. Hoje ele esta-
va comedido, talvez até um pouco nervoso, apesar de Juliana não ser capaz de afirmar 
isso categoricamente. Gabriel conseguia enterrar seus sentimentos com tanta firmeza 
que às vezes até a assustava:

— Já vi que hoje a noite não é dos amigos.
— Por que você diz isso?
— Por acaso estou errada?
— Não, só queria saber como você sabe.
— Eu sei de tudo, brincou Juliana. Como é o nome dela? 
— Clarisse.
— Quando que eu a conhecerei?
— Eita, mas estamos apressadas por aqui hein?
— Eu tenho que ficar animada, afinal essa é a primeira vez que você sai de casa 

com um encontro marcado com uma menina e não simplesmente planeja encontrar al-
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guém na festa.
— Ah tia essa é só a segunda vez que saímos, nem sei se vou levar pra frente (mes-

mo sabendo que era uma mentira deslavada, ele não pôde evitar dizer isso, tinha uma 
reputação a manter).

— Tomara que sim, vamos ver se ela te coloca nos eixos.
— Eu sou um rapaz tão bom, tia.
— Disso eu não posso reclamar _ disse Juliana e deu um beijo na bochecha de seu 

sobrinho, deixando-o no quarto sozinho com sua sensação de culpa pelos hábitos que 
ele mesmo não julgava serem de um rapaz bom. Porém a sensação só durou um segun-
do, pois seu elefante estava com ele. 

Passou pela sala e seguiu em direção à porta com um aceno para o tio que via te-
levisão tranquilamente, sem sequer cogitar a hipótese de sair e fazer alguma coisa para 
tirar da rotina o casamento de mais de 20 anos. Gabriel propôs a Clarisse irem a uma 
boate no centro da cidade que tocava música ao vivo e que tinha cerveja relativamente 
barata, proposta que foi aceita com entusiasmo pela menina. Quando Clarisse entrou no 
carro já a cumprimentou com um gentil (não luxuriante) beijo nos lábios, que foi pron-
tamente correspondido. Não houve nenhum retrocesso de intimidade, o que já era uma 
boa coisa. Não houve nem sinal de constrangimento e o silêncio não conseguiu ficar no 
mesmo carro que os dois, mesmo com o som desligado. A conversa seguia animada e até 
a falta de estacionamento foi motivo de piada. A curta caminhada até a boate foi feita de 
mãos dadas e a calçada ruim colaborou, pois os sapatos de salto de Clarisse a forçavam a 
se firmar em Gabriel. Estes pequenos gestos de carinho involuntários na verdade são as 
únicas coisas que realmente importam em um relacionamento. Não são as grandes de-
clarações de amor, os grandes gestos ou grandes surpresas que seguram um casal juntos, 
mas sim as leves apertadinhas no braço pelo desequilíbrio acompanhadas da sensação 
masculina interna de se sentir necessário, por mais sutis que sejam. O fim destes gestos 
em geral coincide com o início do fim de um amor.

A boate estava cheia quando entraram. E cheia de mulheres. Gabriel tinha só dois 
olhos para vê-las e ver Clarisse ao mesmo tempo. Outro par de olhos na nuca seria útil, 
pois poderia admirar a paisagem sem perder o contato com o olhar de sua acompanhan-
te, mas logo as outras desapareceram e começou a reparar na boca daquela que estava 
com ele enquanto ela falava. A banda ainda não tinha começado a tocar portanto ainda 
era possível alguma conversa. Toda vez que ela falava alguma coisa interessante Gabriel 
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tinha vontade de beijá-la, principalmente quando ela contraía suavemente o lado direi-
to da boca sem perceber. A boate tinha algumas mesas, mas a maior parte das pessoas 
estava em pé e os poucos sentados estavam espremidos. Porém havia grandes balcões 
na lateral de quase todo o bar e conseguiram um lugar por ali, que dava pra ver o palco 
quase frontalmente. Gabriel ia pegar uma cerveja e dois copos mas Clarisse pediu uma 
caipirinha.

A banda começou e, para conversar, ambos eram obrigados a gritar um no ouvido 
do outro. Os lábios sempre tocavam as orelhas, fato que era bem vindo para os dois. 
Clarisse jurou que guardaria na memória o momento que Gabriel afastou uma mecha de 
cabelos rebelde com as costas dos dedos para lhe falar ao ouvido, porém antes da noite 
acabar ela já o tinha esquecido. Agora não era mais a hora de beijos gentis. A volúpia 
com que eles se beijavam protegidos pela meia luz do lugar podia ser bonita, apaixona-
da (provavelmente libidinosa), mas nunca gentil. Agora começava a insegurança de Ga-
briel. Será que já era o momento de tentar tocar alguma área um pouco mais particular? 
Em geral ele não tinha esse breve momento de hesitação, mas em geral ele não estava 
com garotas que de fato gostava. A decisão de tentar descer vagarosamente a mão pelas 
costas dela finalmente veio, já que dessa forma ela teria tempo de decidir até que ponto 
a mão poderia chegar. Não passou do nível do cinto. Nem ele esperava conseguir de pri-
meira vez, talvez até ficasse decepcionado se conseguisse. Ela gentilmente subiu a mão 
dele e se afastou um pouco do rosto dele para dar um sorriso que dizia o que precisava 
ser dito. A banda era surpreendentemente boa, para uma banda de boate. Provavelmente 
agradava mais aos ouvidos de Gabriel que aos de Clarisse. Ela confortavelmente se ani-
nhou nos braços de Gabriel, com as costas viradas para ele e o quadril aconchegado no 
seu, sentindo o efeito de todos aqueles beijos. 

Foram embora por volta de 4 da manhã. A noite fora boa para os dois, porém sem a 
promessa de algo mais. Gabriel deixou-a em casa e, com o retorno da gentileza passada 
um pouco a excitação da noite, deu-lhe um beijo de boa noite. Já tinham combinado de 
se encontrar hoje mais tarde (só para seguir com rigor a convenção de que o dia acaba, 
e começa a meia noite). Mal podiam esperar por isso.

Gabriel acordou sábado por volta de dez horas da manhã e por mais que tentasse 
não conseguia dormir mais. Era estranho não acordar de ressaca em um sábado. Não 
lembrava qual a última vez que havia feito isso. Levantou já sabendo que seus tios esta-
riam acordados e se preparou para as perguntas que inevitavelmente viriam: 
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— Bom dia.
— Bom dia, e aí como tá a cabeça? — Pergunta já de praxe para seu tio, todos os 

sábados assim que Gabriel acordava.
— Não bebi muito ontem, tinha coisas melhores pra fazer.
— Opa, então a noite foi boa!
— Não tão boa como poderia ter sido, mas boa o suficiente.
— Tão boa assim? Já vi que mais cedo ou mais tarde vamos conhecer essa menina.
— Foi o que eu disse ontem, mas falar que ele tá querendo coisa séria é pior do que 

xingar a mãe.
— Mas homem tem que ser durão mesmo não é meu filho?
— Claro tio, tenho uma reputação a manter.  
O café da manhã seguiu ameno e o foco da conversa logo mudou. Pouco tempo 

depois sua tia já estava preparando o almoço e seu tio desajeitadamente tentava ajudá-la. 
Ele viu a deixa para sair rumo ao seu quarto e não a desperdiçou

Após o almoço a noite mal dormida cobrou seu preço e Gabriel aproveitou para 
economizar energias para a noite que ele esperava que fosse mais longe do que a ante-
rior. Acordou sobressaltado achando que tinha dormido a tarde inteira, mas para a sua 
surpresa só havia dormido duas horas. Novamente a cama recusou-se a deixá-lo dormir 
de novo. Ainda faltavam longas quatro horas para esperar e só para aliviar um pouco a 
tensão, pegou seu elefante e depois ligou o videogame.

O tempo passou mais rápido do que o esperado e logo já estava se arrumando para 
sair com Clarisse. Apesar de ter demorado o máximo possível para se arrumar, ficou 
pronto muito cedo. Ela o esperava às oito e meia, mas era elegante, para não dizer pru-
dente, para quem não gosta de esperar, chegar um pouco atrasado. Quando ele chegou 
à casa dela a garota já estava pronta (graças a Deus). Se dirigiram a um bar que Gabriel 
conhecia. Um lugar mais calmo, com uma música ambiente tranquila, boa comida e um 
chopp delicioso, porém caro, mas ela valia a pena. No ambiente predominavam casais 
jovens e as mesas somente com solteiros podiam ser contadas nos dedos de uma mão. 
Por mais que algumas pessoas afirmem, ninguém está bem sozinho. Sempre se quer 
companhia. Nem que seja só por uma noite. Todo mundo quer estar acompanhado. 

Sentaram-se em uma mesa próxima ao centro, um ao lado do outro. A conversa só 
era interrompida pelos beijos e carícias, nada muito acintoso, para não ficar deselegante. 
Porém Gabriel já tinha acesso à perna dela e a subida da mão apesar de lenta era gradual. 
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Depois de comer e beber o suficiente os dois sabiam o que queriam fazer. Nesse ponto as 
mulheres levam vantagem. Tanto o orgasmo quanto a excitação do homem são visíveis. 
Quando Gabriel começou com a velha porém efetiva história de “vamos para um lugar 
mais reservado, aqui tem muita gente...”, Clarisse já sabia onde ele queria chegar, mas 
prolongou só pra ver o quão criativo o rapaz era, apesar de desde o início querer dizer 
sim. Por mais que ela achasse que ainda era cedo, que não se conheciam o suficiente e 
ter a eterna insegurança feminina de achar que depois que o homem conseguir isso ele 
irá perder o interesse, ela já estava há muito tempo sem namorado. Seu primeiro e único 
namoro terminara há quase um ano, portanto além da abstinência existia a curiosidade 
de saber como seria fazer sexo com outra pessoa.

O motel tinha tudo que um motel deve ter. Cama redonda, banheira de hidromas-
sagem, espelhos no teto, parede e, claro, uma televisão passando filmes pornográficos 
(apesar de o casal não saber disso, já que nunca chegaram a ligar a televisão). No primei-
ro momento ambos ficaram meio constrangidos, já sabendo o que aconteceria, porém 
sem saber como começar, ou o que fazer. Sentaram lado a lado na cama, meio sem jeito 
para começar as carícias. Assim que Gabriel tomou a iniciativa, ambos começaram a 
relaxar e tudo ocorreu conforme as expectativas de ambos, se não melhor. Aproveitaram 
a banheira de hidromassagem e a intimidade que só a nudez proporciona. Clarisse não 
era daquelas que tinha vergonha da própria nudez, pelo contrário, aproveitava a liber-
dade que ela lhe proporcionava. Infelizmente a noite foi curta. Já era hora de voltarem 
para casa. Nenhum dos dois queria que a noite acabasse ali (e se eles tivessem mantido 
a porta fechada pareceria que a noite duraria para sempre), mas ambos tinham pessoas 
esperando por eles em casa. Ao se despedir, demoraram mais do que seria aconselhável 
com a atual violência das ruas, mas tudo correu bem. Gabriel chegou em casa com uma 
sensação calorosa de missão cumprida e um pouco mais do que isso, uma ansiedade 
diferente, uma sensação que ele não sabia exatamente o que era. Quando entrou no seu 
quarto e viu seu elefante de porcelana descobriu qual era a sensação. A verdade é que 
ela fazia ele querer se tornar uma pessoa melhor. Sabia que ia sentir falta do prazer, da 
sensação de poder e controle que a droga proporciona, mas desde que começara, o que 
mais queria era a vontade de interromper, suspender, abolir o uso. Muitas vezes a culpa 
pelo vício era quase o suficiente para fazê-lo parar, mas o rapaz sempre racionalizava. 
Sentia-se estranhamente independente, senhor de si mesmo, quando decidia destruir sua 
saúde com a droga. Era como se pelo menos a decisão de como morrer coubesse a ele. 
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Parou por um momento e olhou prolongadamente para o elefante. Ia sentir falta. Inspi-
rou o ar longa e profundamente, pegou toda a cocaína e jogou no vaso. 



III

Gradualmente as rotinas de André e Adriana começaram a se entrelaçar. Agora ele 
sempre dormia com Adriana aos sábados, no intervalo entre os seus plantões. Encontra-
vam-se durante a semana no mínimo uma vez e em algumas semanas todos os dias. Ela 
estava cada vez mais íntima de Sônia, que, por sua vez, estava feliz por ter uma mulher 
com quem conversar, uma mulher mais nova, que sem ela perceber, estava preenchendo 
um vazio deixado pela filha que nunca teve. Adriana passou com tranquilidade pelos 
exames finais e foi visitar os pais somente por duas semanas durante as férias, pois não 
suportava a monotonia do interior. Aproveitava o final de suas férias com o namorado, 
que ainda não tinha apresentado para as amigas e o encontro fatídico marcado para hoje 
a deixava um pouco apreensiva. Não sabia quais comentários poderiam surgir, nem 
como André se portaria. O relacionamento dito a dois, nunca é de fato a dois, sempre 
engloba todos os seres associados a um e ao outro e como disse Jean Paul Sartre, o in-
ferno são os outros. Por este particular motivo é que seus pais ainda não sabiam do novo 
namorado mais velho de sua filha.

 André começou o dia se preparando para o encontro, se é que existe alguma 
forma de se preparar para isso. Almejava passar uma manhã tranquila na praia sem nin-
guém pra incomodá-lo, mas foi frustrado por um feirante com a filha doente. Já que o 
feirante provavelmente não consideraria um banho de mar relaxante antes do encontro 
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com as jovens amigas da namorada vinte anos mais nova uma boa justificativa para se 
negar a ir ver um paciente, André se resignou. “A vida que professar será para benefício 
dos doentes e para o benefício próprio, nunca para prejuízo deles ou com malévolos 
propósitos”, dizia o juramento de Hipócrates, mas como era difícil segui-lo algumas 
vezes. Sabia que o feirante ia insistir em pagar, mas ele não precisava daquele dinheiro. 
Trabalhava e ganhava o suficiente da UTI. Depois de uma consulta rápida com diagnós-
tico preciso e simples de gripe, decidiu pegar o carro para ir a uma praia mais afastada, 
evitando assim o risco de ser interrompido de novo. A praia deserta foi ideal. Permitiu 
que a companhia da areia e do mar fosse devidamente desfrutada. Chegando em casa, 
tomou um banho rápido e partiu para a casa de Adriana para buscá-la.

 O caminho para o bar onde encontrariam as amigas de Adriana foi percorrido 
praticamente todo em silêncio, já que André também não se sentia confortável sabendo 
que o grupo de jovens que o esperava seria impiedoso, como ele já fora, e que a opi-
nião de outras pessoas é muito mais importante do que estamos dispostos a acreditar. 
Chegaram um pouco atrasados, para não terem que prolongar a ansiedade esperando 
as outras pessoas chegarem. O ambiente escuro, mas aconchegante, tinha uma música 
agradável, suficientemente alta pra ser ouvida, mas não alta o bastante pra atrapalhar 
a conversa das mesas. As três garotas, duas delas acompanhadas dos seus respectivos 
namorados, estavam em uma mesa central impossível de não ser vista. As duas moças 
acompanhadas se chamavam Lúcia e Vanessa. Não eram particularmente bonitas, o que 
não as tornava feias, só inexpressivas. Fátima, a terceira garota, chamava a atenção, não 
só por ser a mais bela das quatro (incluindo Adriana), mas por estar desacompanhada. 
O fato de André se achar o mais bonito dos três homens que se sentavam à mesa trouxe 
mais confiança, mas ainda assim quando sentaram fez questão de pedir um chope e uma 
tequila para lubrificar a entrada no círculo social. Antes de sentar-se, notou uma troca de 
olhares entre Adriana e Fátima. Um olhar lateral que queria apontar alguma coisa que 
somente as duas entenderam, mas nada foi verbalizado. André optou por não tocar no 
assunto e tentar observar mais algum sinal que as duas pudessem trocar. O diálogo foi 
amistoso e bem humorado:

— Então você que é o misterioso médico da pousada?
— Com exceção do misterioso sou eu sim.
— Eu sou Lúcia, esse aqui é o Gilson e tudo o que a Adriana falou de mim é men-

tira.
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— Nossa, então é mentira que você é bonita sincera honesta gentil e a amável?
— Com certeza. Eu sou a pior pessoa que você vai conhecer.
— Essa provavelmente vai ser a única verdade que ela vai contar a noite toda. Eu 

sou o José e sou o namorado da Vanessa, o mais antigo homem no grupo, portanto já 
sou quase uma das meninas.

— Pelo seu jeitinho bem que eu percebi —  respondeu André sorrindo.
— Olha que folgado, mal entrou na roda e já tá zoando meu namorado! Eu sou a 

Vanessa e a Fátima aqui tá caladinha só no começo, daqui a pouco ela já não deixa nin-
guém falar.

— Que isso, já começaram as calúnias só porque eu sou a mais simpática.
— Já tá vendo que o pessoal não consegue esperar a vez de falar né? _ Disse Adria-

na complementando a frase com um beijo no rosto de André
— Se fosse qualquer coisa diferente aí é que eu ia me assustar.
A noite prosseguiu sem maiores acontecimentos, mais uma dose de tequila, dessa 

vez compartilhada por todos, algumas histórias secretas que acabam sendo do conheci-
mento de todo mundo, enfim, uma troca de experiências que fez André sentir-se jovem 
e, porque não, parte da turma. Mesmo que a pessoa mais velha depois dele tivesse quin-
ze anos a menos. 

 Nosso corpo tem certas necessidades comuns a todos. Talvez pelo álcool ter um 
menor efeito diurético em André ou por ele ter uma bexiga maior, ele foi o último a se 
levantar para ir ao banheiro, o que foi bom, pois eles puderam aproveitar a conversa 
agradável por mais tempo, já que o que aconteceria agora os expulsaria do bar. Se ele 
tivesse sido mais atento, teria percebido um jovem que estava sentado com dois amigos 
no mesmo canto apontado pelo olhar das duas garotas quando chegaram. Este jovem 
se levantou com os olhos fixos em André no mesmo momento que este se encaminha-
va ao banheiro e foi em sua direção. Este fato foi percebido por Adriana e Fátima, que 
prenderam a respiração e só voltaram a respirar desesperadas quando as mãos do jovem 
empurraram André em cima de uma das mesas que, para a sorte do segundo, não caiu. 
O casal que estava lá sentado, tão assustado quanto o empurrado, se levantou para tentar 
entender o que acontecia. 

— Eu sou o namorado dela seu velho safado. 
“Velho safado realmente é um adjetivo que os jovens gostam”, pensou André, en-

quanto pegava a garrafa de vinho que o casal desconhecido estava tomando e acertá-la 
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de baixo pra cima no queixo do seu atacante. Uma coisa que ele tinha aprendido era 
que em uma briga deve-se sempre bater primeiro e bater forte para não dar a chance do 
adversário revidar. Essa regra não poderia ter sido melhor aplicada. O atacante estava 
no chão e seus amigos estavam se levantando para ajudar o amigo, mas a visão de um 
homem de meia idade com uma garrafa de vinho quebrada na mão, cheia de pontas de 
vidro, com um olhar de quem não se importava muito com o que ia acontecer, os fizeram 
parar. 

— Você ficou louco! —  Foi o único grito que André conseguiu ouvir. E era o único 
que importava. Adriana havia gritado. 

Ela se abaixou e foi ver como estava o rapaz que estava no chão. Enquanto isso, 
André soltou a garrafa quebrada e se dirigiu ao balcão. O rapaz não estava inconsciente, 
mas não sabia bem o que tinha acontecido. Já estava sendo levantado pelos amigos, apa-
rentemente só tinha quebrado um dente, ficaria com uma dor associada a uma vergonha 
terrível no dia seguinte. Adriana deixou-o com os amigos e como quem não acredita no 
que está acontecendo e foi conversar com o namorado.

— COMO QUE VOCÊ...
— Só um minutinho, depois a gente...
— MAS VOCE...
— Gritar não vai resolver.
— VOCÊ TÁ LOUCO?!
— Fátima por favor, tenta dar uma acalmada que daqui a pouco conversamos todos 

tranquilamente, tira ela daqui que eu tenho que resolver umas coisinhas práticas.
André não conseguiu falar toda a frase sem ser interrompido, somente ignorou os 

gritos da namorada e conversou com a amiga mais calma, que, concordando com o que 
ele tinha dito, atendeu ao seu pedido. No balcão ficou acertado que seria paga a conta 
da mesa onde estavam, a conta do casal incomodado, a conta dos rapazes brigões que 
já tinham ido embora e um bônus pelo transtorno, num total de 2000 reais, pagos sem 
reclamação por André.

Todos esperavam fora do bar. Boa parte do efeito do álcool fora desperdiçado pela 
adrenalina liberada em doses cavalares pelas respectivas glândulas adrenais. Quando 
todos ficaram sabendo como tinha sido resolvido o problema com o dono do bar, José 
sugeriu que não terminassem a noite por ali. Já que esse seria o assunto de todos eles, 
quer estivessem juntos ou separados, então que continuassem juntos. Não foi necessário 
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nem meio segundo de reflexão para saber que ele estava certo. Uma das garotas voltou 
ao bar e trouxe três garrafas de vinho. Foram todos para a praia da cidade (sim, a ci-
dade tinha uma praia, só não foi mencionada antes porque na vila onde morava André 
as praias eram mais bonitas e menos movimentadas), que não estava deserta a uma da 
manhã. Um considerável número de pessoas que estava bebendo, e aproveitando a brisa 
noturna que vinha do mar, como eles. Sentaram-se na areia, em uma roda e para a sorte 
do grupo, no chaveiro do carro de José tinha um abridor de vinho, detalhe importante, 
pois sem tal detalhe mesmo com as três garrafas cheias, os sete ficariam com as bocas 
vazias:

— E aí, alguém vai me falar quem foi o cara que eu derrubei?
— Era meu ex-namorado, eu terminei com ele uns dois meses antes de te conhe-

cer. Ele fica me ligando, mas nunca tinha feito nada parecido. Havia uma certa frieza 
entre André e Adriana. Estavam sentados lado a lado, mas não se olhavam diretamente, 
alguma coisa fora quebrada e não seria colada sem deixar cicatrizes. 

— Mas que pancada hein, o cara deve estar se perguntando o que aconteceu até 
agora _ tentou descontrair Gilson. 

— Foi uma garrafada e tanto mesmo _ concordou José. 
— Esses valentões querem resolver tudo falando alto sem nunca fazer nada, então 

acho que da próxima vez ele vai pensar duas vezes antes de mexer com quem tá quieto.
— Ele não era desse jeito quando namorava com a Adri, sempre evitava confusão. 

Vai entender o que passou pela cabeça dele. 
A conversa seguiu por esse caminho por mais meia hora até que foi perdendo a 

força e gradativamente foram falando sobre o efeito da Lua sobre a água e, como somos 
70% de água, a Lua tem efeitos sobre nós, sobre como a Lua tinha efeito sobre o vinho, 
como estavam todos bêbados, até que eventualmente o combustível acabou e foram 
para os seus respectivos carros, infringindo a lei, mas pela sorte dos sete não encontra-
ram nenhum executor dela.

O caminho para a casa de Adriana foi feito em um silêncio pesado, que sabia que 
não deveria estar ali e sim dar lugar às palavras que cada um tinha engasgadas mas re-
lutavam em dizer. Foi ela quem começou corajosamente:

— Você não precisava ter batido nele com tanta força.
— Eu deveria ter dado oportunidade pra ele me bater, aí você ficaria feliz.
— Não é isso, mas você poderia tê-lo matado.
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— Ah. Que exagero. Os seres humanos não são tão frágeis assim, o cara só vai ficar 
com uma dorzinha por algumas semanas, a única coisa que ficou com danos permanen-
tes foi a virilidade.

— Você deve estar se sentindo o macho dominante agora que venceu o desafiante 
e vai copular com a fêmea.

— Está arrependida de ter trocado o franguinho por mim, já que não demorou um 
segundo pra lamber as feridas do macho machucado.

— Eu fiquei preocupada mesmo, afinal namoramos por quatro anos.
— Talvez não devesse ter terminado.
— O problema não foi terminar com ele, foi começar com você. Devia ter descon-

fiado de um fracassado que aos quarenta anos não conseguiu formar uma família! 
A freada foi brusca e só não houve um acidente porque a rua estava vazia. O olhar 

do motorista para a passageira foi uma das maneiras mais eficientes de expressar ódio 
que ela já tinha presenciado. Os segundos dentro dos olhares de ódio e surpresa demo-
raram anos para passar. O carro recomeçou em marcha lenta com o ar entrando e saindo 
lentamente dos pulmões de André, enquanto nos pulmões de Adriana o ar não sabia 
se entrava ou saía, então aparentemente tentava fazer as duas coisas ao mesmo tempo. 
Chegaram ao prédio dela depois do que pareceram eras e, dessa vez, o veículo estacio-
nou gentilmente. Ela ainda estava um pouco desnorteada quando ouviu:

— Minha esposa e filha morreram.
“Mas como que... ele nunca... fotos... mas... devia ter perguntado antes de falar 

merda... mas que merda puta que pariu... que boca suja, ainda bem que eu não estou 
falando...eu devia saber... devia pelo menos admitir que não sabia e perguntar...”. A ca-
beça de Adriana era este turbilhão de pensamentos quando de repente ouviu:

— Pode descer do carro agora.
— A gente precisa conversar.
— Pra dizer o que?
— Pra conversar... desculpa.
— Melhor você descer do carro, dormir. Se ainda quiser conversar conversaremos 

sóbrios, outra hora.
— Exatamente, você não pode ir pra casa nesse estado, pegar a estrada... —  tentou 

ela com uma ponta de esperança, mas foi interrompida.
— Eu não só posso, como vou e agora vamos dormir que já esta tarde o suficiente. 
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Ela pensou em dizer alguma coisa mas não sabia aonde estavam as palavras ade-
quadas, aparentemente sempre na boca dos outros, nunca na sua. Se entreolharam. Lon-
gamente. Adriana buscava um argumento uma saída. Foi quando ela viu uma lágrima 
que se esforçava para fugir dos olhos castanhos de André. Não foi exatamente a lágrima 
que a convenceu de que a noite estava terminada. Foi a determinação dele para segurá-
-la. Ela sentiu que se aquela lágrima saísse uma enxorrada de raiva e dor a acertaria no 
rosto em cheio e sabia que não conseguiria lidar com aquilo. Não agora. Não bêbada. 
Ainda hesitou por um momento, mas decidiu abrir a porta e descer do carro. Ele es-
perou sua provável ex-namorada entrar no prédio e impediu seu corpo de desperdiçar 
uma gota de água salgada, antes de arrancar com o carro em câmera lenta, prestando 
atenção em cada movimento: “engatar a primeira soltar a embreagem devagar, acelerar 
só o necessário, sentir o carro tremer soltar a embreagem mais lentamente ainda, acele-
rar, continuar acelerando, engatar a segunda, acelerar acelerar, engatar a terceira, virar 
à esquerda, cuidado com o pé que seus reflexos ainda não estão bons para andar a mais 
de 80 km/h, já estou chegando na estrada, ainda bem que está vazia, diminuir, olhar se 
não vem carro, ultrapassar essa lesma, continuar acelerando, ultrapassar outro carro, de 
que adianta ter um motor 2.0 se não posso usar, que se foda essa merda, 100, 120, 130, 
140... já é o suficiente, caminhão, não vem carro do outro lado, até logo trouxa, 150, 
160... melhor diminuir porque eu só estou com raiva, não aconteceu nada de mais, só 
uma putinha arrogante que acha que sabe tudo e acabou falando merda. Vai que tem 
um pai esperando pela filha que tá dirigindo nessa estrada e dá de cara com um babaca 
bêbado dirigindo feito um adolescente porque brigou com a namorada... azar o dela 
porque já devia estar em casa, 170, 180, esse carro voa, opa caminhão, não dá pra ver o 
outro lado, enfim que se foda, que se foda, porque agora eu sou mais ser empalado pelo 
volante do que aquela felicidade artificial, 1...90... 2... 0...0 foi difícil nem consigo mais 
ver o caminhão pelo retrovisor, minha entrada é logo ali vamos,  190180170160150, 
freia filho da puta 120, 100, 90”.

Enquanto os pneus cantavam na curva fechada, André pensou: “essas notas foram 
dignas do Carnegie Hall, agora já tô chegando, 70 60 50 40 minha casinha tá ali, eita se 
a Soninha tivesse vindo comigo tinha tido um derrame, ela que morre de medo, opa a 
casa tá cheia, ainda bem que o estacionamento é grande, mal posso esperar pela minha 
cama, puxar freio de mão, desligar a chave, abrir a porta, fechar, ligar o alarme, essas 
britas fazem um som legal, tchum, tchum, tchum, tchum será que se o cara cair de moto 
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num terreno desses sobra pele pra contar a história? Se bem que não pode ser muito pior 
que o asfalto, sempre gostei dessas ilhas de pedra na grama pula aqui pula ali, um dois 
feijão com arroz a porta do meu saudoso quarto. Não devia ter deixado minha cama 
sozinha hoje”. 

Pensando nas coisas pequenas, André evitou uma noite em claro chorando. “Deus 
protege os bêbados e os meninos, bem que eu queria ter a proteção dele por ser menino 
não por estar tonto”. Com este pensamento adormeceu rapidamente.

Adriana bem que tentou, mas só conseguiu segurar as lágrimas durante o curto tra-
jeto da portaria até o elevador, que quase sempre estava no térreo e, para sua sorte, dessa 
vez não foi diferente. Ao entrar na solidão confortável da caixa de metal deixou com que 
a fonte corresse livremente, o que foi um alívio para seus olhos de raposa, cansados de 
segurar águas tão revoltas. Dois tímidos regatos se formavam nas bochechas enquanto 
as nascentes não conseguiam exercer sua função primordial, a visão, com competência. 
A maldita chave não entrava no maldito buraco. Quando finalmente sentiu o conforto do 
travesseiro em seus braços as lágrimas que antes só escorriam livremente agora salta-
vam com força, acompanhadas de gritos e soluços, dignos de uma criança que se perdeu 
da mãe... Ou de uma moça que brigou com o namorado.

Na manhã seguinte Adriana não sabia o que fazer. Pensou em ligar, mas não havia 
nada para dizer. Tentava colocar na cabeça que o homem era um troglodita que quase 
matou seu ex-namorado, mas a imagem que ficara gravada era a de um homem calmo 
contando que a esposa e a filha tinham morrido. Tentava ter uma lembrança nítida do 
olhar de ódio, mas a lembrança que vinha era a da lágrima aprisionada. Depois de mui-
to ponderar decidiu que as ações eram mais expressivas do que as palavras. E aquele 
momento precisava de ação. Foi visitar André logo após o almoço, sem ligar antes, se 
ele não estivesse, esperaria sua volta na pousada. Precisavam conversar. E precisavam 
conversar logo.

A decisão inicial de visitar André fora inicialmente óbvia. Agora a cada segundo 
a dúvida insistia em aparecer: “será que ele vai me receber, acho melhor deixar ele 
me procurar... mas foi eu que o ofendi... mas se ele fosse uma pessoa normal teria me 
avisado antes, talvez a lembrança seja muito dol..”.Não chegou a completar esse pensa-
mento, porque quando viu o ônibus que a levaria ao seu destino se aproximando, uma 
frase se enfiou no meio subitamente: “ainda dá tempo de fugir, é só não acenar para o 
ônibus e voltar pra casa”, mas corajosamente fez sinal para o ônibus. Enquanto subia 



Entre a Dor e o Nada 103

as escadas para entrar no veículo, só conseguia pensar em como estava sendo idiota.  O 
caminho parecia ser eterno, mas apesar dos constantes momentos de incerteza foi útil 
porque permitiu que ela refletisse sobre o que deveria dizer e se preparar para qualquer 
eventualidade. Pelo menos era isso que pensava, quando caminhou o trajeto do ponto 
até a pousada. Ao chegar, se esforçou para não demonstrar a ansiedade na voz, mesmo 
que achasse impossível que não ouvissem seu coração se arremessando contra a caixa 
torácica, quando perguntou:

— E aí João, o André ta aí?
— Opa, que surpresa boa, ele tá no quarto dele, pode ir lá.
— Obrigada, até mais.
Continuou sem saber o que diria, qual seria a reação dele, ou, mais importante, 

qual seria a reação dela. Seria o temor do troglodita ou a compaixão pelo viúvo o sen-
timento predominante? Tentou percorrer o caminho o mais rápido possível sem correr, 
para minimizar essa angústia que tentava tirar seu coração pela garganta. Quando bateu 
na porta ela se surpreendeu por não estar tremendo, por ter feito o gesto com tanta segu-
rança. André abriu a porta e disse: 

— Oi?! Por essa eu não esperava.
— Pra te dizer a verdade nem eu esperava isso hoje pela manhã, mas acho que a 

gente precisava conversar.
— Com certeza. —  Dizendo isso deu passagem para Adriana entrar no seu quarto. 

Os dois se olharam com toda a incerteza e insegurança do primeiro encontro, mas sem 
a leveza e curiosidade características. As palavras eram palpáveis, mas quase não eram 
audíveis: 

— Desculpe pelo preconceito que eu tinha sem nem sequer conversar, mas você 
tem que admitir que eu tinha todos os motivos pra estar nervosa naquela noite, sua ati-
tude foi totalmente inesperada.

— Uma desculpa que já vem com uma justificativa não tem valor nenhum. Se você 
tinha todos os motivos para estar nervosa porque pedir desculpa então? É uma desculpa 
só por educação, que pra mim não tem valor. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz 
e não pretendo pedir desculpas. Acho melhor a gente abordar um assunto de cada vez, 
porque senão vamos acabar dizendo o que não queremos. Sim, eu bati no babaca e ele 
mereceu. Ele me empurrou em cima de uma mesa, eu só me defendi. Bati forte pra ele 
não se levantar.
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 — Isso lá é coisa de adulto? Você podia ter conversado, esperado eu separar, algu-
ma coisa mais madura.

— Eu ensinei uma lição pra ele. Não mexer com quem tá quieto. Se ele tivesse 
começado o contato conversando eu teria conversado. Ele começou agredindo então eu 
agredi. 

— Mas você quase matou o rapaz.
— Ficou longe de morrer. Gente não morre fácil não. E sinceramente eu acho me-

lhor concordarmos em discordar, porque não vai levar a lugar nenhum essa discussão.
— Como eu vou ficar com uma pessoa que não tem controle sobre suas ações? 
— Eu tive controle sobre minhas ações. Sabia o que estava fazendo. Ele me em-

purrou e eu me defendi com a máxima eficiência possível. Se ele tivesse me xingado ou 
tentado conversar não teria batido nele sem motivo. Você pode até discordar da atitude, 
mas tem que admitir que não fui eu que provoquei.

— Eu achei que você por ser mais velho seria mais maduro, mas quando a testos-
terona sobe é todo mundo igual mesmo. Acho melhor seguir o seu conselho e parar a 
discussão por aqui. 

— É verdade. 
O Silêncio se impôs com autoridade. Dessa vez foi André quem teve a audácia de 

quebrá-lo: 
— Quanto ao que você falou, não tem problema, afinal não tinha como você adi-

vinhar. Na hora eu fiquei bravo, mas a falha foi um pouco minha também por não ter te 
contado antes. 

— É... mas eu não deveria ter tirado conclusões sem sequer perguntar pra você o 
que tinha acontecido. Então agora me conte, qual é a sua história, como você veio parar 
aqui?

— O que tem pra contar? Minha esposa e minha filha morreram. Morreu a mãe, 
morreu a filha. Eu não estava perto e vivi pra morrer outro dia. É isso. 

— Como, é isso? E sua vida antes? Onde você morava, como era, como você veio 
parar aqui? 

— Qual a importância disso? Isso não define quem eu sou, nem quem eu era, 
simplesmente são acontecimentos que não influenciam minha vida agora. Eu não estou 
deprimido. Não fugi de lugar nenhum. Simplesmente não tinha nada me amarrando. 
Você acha que uma pessoa deprimida vai correr na praia, toma banho de mar, arranja 
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namorada? Não, eu sou um viúvo que seguiu em frente. 
— Mas como você pode não ter nenhuma foto, nenhum vínculo com o passado, 

você está fugindo do que aconteceu sim.
— Como que eu posso fugir do que aconteceu? Por acaso você precisa de fotos pra 

lembrar o rosto do seu pai? Eu não estou fugindo. Eu simplesmente estou vivendo uma 
vida diferente da que eu levava. Isso não me torna fugitivo. 

— Mas...
— Olha, não tem “mas”. Não vou descrever em detalhes a minha vida anterior 

porque eu não quero saber da sua. E ambas não importam. O importante é que estamos 
juntos. Não pense que eu te uso pra fugir da minha esposa. O que temos é real, diferen-
te. Você é uma pessoa diferente do que era quando estava com o ex-namorado eu sou 
uma pessoa diferente do que era quando estava com ela. Então o importante somos nós. 
Como estamos um com o outro. Isso é real. O resto são lembranças que a gente acaba 
lembrando como quer, sem ter muita relação com o que aconteceu. 

— Eu não sei... preciso pensar um pouco. 
Adriana disse isso e foi dirigindo-se para a porta, torcendo para que André fizesse 

alguma coisa para impedi-la. Uma palavra. Um abraço. Um suspiro. Mas ela cruzou a 
porta sem nenhuma barreira. O que não sabia era que, apesar de André realmente ter 
acreditado no que tinha dito, ele fugia de uma coisa. Fugia de uma frase e tinha consci-
ência disso. O que ela iria pensar? Quantas boas ações são necessárias para apagar uma 
má ação? Quantas más ações apagam uma boa ação? Talvez não existam boas ou más 
ações somente ações e cada um adjetiva como lhe convém.

Adriana não sabia para onde ir, ou, para onde ia quando se viu na frente de Sônia 
na cozinha:

— Você por aqui, que bom.
— Oi Soninha, como você tá? 
— Melhor do que você aparentemente... brigou com o André? 
— É tão fácil de perceber assim?
— Os seres humanos são bem mais simples do que parecem. As pessoas falam que 

são doidas ou loucas numa tentativa vã de serem únicas. —  É... Mas tem umas pessoas 
que eu não entendo viu.

— Então me conta o que aconteceu. A história foi resumida em poucas palavras, 
enquanto Sônia pegava uma garrafa térmica com café e puxava as cadeiras para senta-
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rem. 
— Minha querida, essa não é uma ação que eu esperava dele, mas não posso dizer 

que estou surpresa. Homem é assim mesmo, testosterona deixa tudo simples. Agora o 
outro problema é mais complicado. Se eu soubesse mais do que você poderia até con-
versar, mas as conversas dele com meu pai nunca passam do “minha mulher morreu”. 
Ele não toca na vida anterior. Mas o que eu sei sobre ele é o seguinte: o porquê dele mo-
rar aqui. A história começa com um acidente de carro. O acidente do meu pai. Meu pai 
corria com esse carro a torto e a direito, sempre se achou o melhor motorista do mundo 
e sempre foi imprudente. Até achar um caminhoneiro mais imprudente do que ele, ele 
virou o volante assustado e o carro saiu da estrada e capotou. Meu pai quebrou duas 
costelas que perfuraram o pulmão, as duas pernas e mais um monte de coisas que eu não 
sei te dizer. Depois que conseguiram deixar meu pai estável, mandaram ele para a UTI 
com poucas chances. O médico de plantão no dia era André. Eu não sei o que aconteceu 
lá dentro, mas ele sempre vinha dar notícia, respondia todas as minhas perguntas, briga-
va comigo quando era preciso, mas era o plantonista da UTI que mais informava o que 
estava acontecendo. Meu pai ficou duas semanas até ser liberado pra enfermaria. Estava 
bem, acordado eu já podia ficar no quarto com ele, quando de repente, sem nenhuma 
explicação, ele teve uma parada. Quando o monitor apitou e eu vi que o coração parou, 
eu saí desesperada atrás da enfermeira, que não conseguia achar nenhum médico, mas 
por um acidente feliz André estava passando por ali. Viu o que estava acontecendo e não 
gritou nenhuma vez, sempre calmo, mas falava com firmeza: “traz o desfibrilador, carre-
ga não sei quantos, afasta, carrega não sei quantos, afasta”, pediu pra enfermeira aplicar 
uma injeção no soro, mas meu pai não queria voltar. Ele viu que o enfermeiro que estava 
massageando estava cansado, trocou de lugar com ele e começou a falar: “agora você 
volta, seu filho da puta, que não dei alta da UTI pra você morrer aqui”, meio impaciente. 
Deu mais um choque e finalmente ele voltou. Depois de uns dias ele voltou lá pra ver 
como estava meu pai, coisa que ele me disse que não faz muito. Visitar os pacientes na 
enfermaria. Mas ele foi lá pra ver e eu disse: “esse aí é o médico que te xingou de filho 
da puta pai” e ele deu um sorriso sem graça dizendo: “só xinguei porque você mereceu 
seu João, estava querendo deixar sua filha sozinha aqui”. Meu pai disse: “eu conheço 
sua voz”, “você não estava bem acordado quando eu te dei alta”, “mas eu conheço sim, 
não lembro do seu rosto mas essa voz tenho certeza que conheço”, “olha eu tenho mania 
de falar com os pacientes da UTI, mas ninguém nunca tinha escutado antes”, “então eu 
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sou o primeiro”. André ficou tão impressionado com aquilo que até voltou mais vezes 
pra ver meu pai. Os dois acabaram ficando amigos. Até hoje meu pai diz que tem dores 
do acidente. Ele começou a vir para a pousada sempre que podia, pagando a estadia, até 
que um dia meu pai parou de cobrar. Então, eu sinceramente não sei o que aconteceu 
antes na vida dele, mas tenho certeza de que ele é, e sempre foi, uma boa pessoa não 
importa o que tenha acontecido. Agora se é um bom namorado cabe a você decidir. Mas 
qualquer que seja sua decisão, não vá sumir e me deixar aqui sozinha hein! 

Adriana lutando para evitar que os olhos se enchessem de lágrimas disse: 
— Pode deixar. 
Dizendo isso, levantou da mesa com uma decisão tomada.
Não bateu na porta do quarto, que sempre estava destrancada. Entrou e o encontrou 

vendo televisão como se nada tivesse acontecido. Mesmo que isso a tenha abalado um 
pouco, não mudou sua decisão. Deitou ao lado dele, deu um abraço longo e apertado, 
que depois de poucos segundos foi retribuído. Ficaram nessa posição até todas as pala-
vras desaparecerem, só ficando a respiração quente nos pescoços umedecidos com água 
salgada.

O abraço catártico naturalmente seguido pelo sexo da reconciliação (seria bom se 
todos os problemas pudessem ser resolvidos de maneira tão simples), pareceu colocar 
a relação de volta nos eixos. Quando acordaram no início da noite ninguém diria que 
algum dia eles tiveram algum problema. Não saíram do quarto até amanhecer.



IV

Gabriel estava nervoso e não conseguia disfarçar. Não parava de ajeitar a camisa, 
movimentar os ombros e constantemente passava a mão no cabelo, que já estava desar-
rumado, apesar de acabar de ter sido penteado. 

— Calma meu filho, é só você ser você mesmo que vai dar tudo certo, não precisa 
se preocupar.

— Certo tio, certo.
— Nada do que você falar vai ajudar agora não Pedro, nunca vi o menino assim, 

vamos aproveitar essa visão.
— Êêê tia, pimenta nos olhos dos outros é colírio hein?
— Imagina querido, mas é que você sempre é tão reservado, te ver nervoso assim 

é uma novidade pra mim.
— Ele está tão nervoso que ficou pronto uma hora antes do jantar, daqui a pouco 

vai ter é que tomar banho de novo, se continuar suando desse jeito.
— Ainda bem que vocês dois sempre estarão aqui pra me confortar né? _ disse 

Gabriel forçando um sorriso que não enganou a ninguém. 
Não era a primeira vez que ia conhecer os pais de uma menina com quem já tinha 

ficado, mas era a primeira vez que faria isso na condição de namorado. E isso era dife-
rente. Ele queria agradar aos pais dela, causar uma boa impressão, mas sabia que se ten-
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tasse fazer isso faria exatamente o oposto, porém não conseguia simplesmente relaxar e 
quanto mais pensava nisso, mais nervoso ficava. Seu elefante branco, agora vazio, não 
podia ajudá-lo.

Finalmente chegou a hora de sair. Ele provavelmente chegaria alguns minutos mais 
cedo do que o combinado, mas podia viver com isso. Só não podia mais ficar sentado. 
O tempo simplesmente não passava. Despediu-se dos tios e quando chegou à garagem, 
a chave do carro escorregou de sua mão e caiu no chão. Duas vezes. As ruas estavam 
tranquilas e em pouco tempo havia chegado. Muito pouco tempo. Chegou cerca de vinte 
minutos mais cedo. Pensou em esperar no carro um pouco para não ser mal educado, 
mas provavelmente Clarisse estava passando pelo mesmo problema, pois assim que o 
carro estacionou, a porta se abriu e lá estava ela, tão bonita quanto ele podia se lembrar. 
Porém, o sorriso dela não conseguia esconder a insegurança. Ela também não tinha 
muita experiência em apresentar namorados e os pais gostavam tanto do último que ela 
temia os comentários impertinentes que a mãe infalivelmente faria. Gabriel se viu obri-
gado a deixar o carro e seguiu em direção à porta com um sorriso ainda mais nervoso 
que o de Clarisse. A cumprimentou com um beijo e quando ela sentiu que os lábios dele 
também estavam secos, ficou um pouco mais tranquila. O fato de ele estar nervoso era 
reconfortante, significava que ele estava se preocupando em causar uma boa impressão:

— Oi meu bem, fica tranquilo, que meus pais são gente boa.
— Estou tranquilo, desculpa chegar tão cedo.
— Imagina, já estava todo mundo te esperando
— Ainda bem, fiquei com medo de chegar aqui e você não estar pronta ainda e eu 

ficar sozinho com seus pais.
— Já estou pronta tem tempo e vai correr tudo bem, só não fala mal do Chico Bu-

arque perto da minha mãe senão ela arranca seu fígado.
— Nunca passou pela minha cabeça fazer isso.
— Vamos entrando porque meu pai odeia quando eu fico enrolando na porta.
O pai de Clarisse tinha um rosto amigável. Não era muito mais alto que Gabriel, 

tinha a barriga proeminente e cabelos somente na lateral da cabeça, totalmente brancos. 
A mãe dela tinha um ar formal, estava muito maquiada e não era nem magra nem gorda, 
provavelmente dentro do peso ideal. Ela era filha única, então só sentaram os quatro em 
uma mesa redonda com alguns aperitivos:

— Você me acompanha em uma cervejinha antes do jantar? _ perguntou o pai de 
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Clarisse.
Gabriel não poderia ser mais grato, estava louco por alguma coisa que aliviasse um 

pouco sua tensão. Aceitou a oferta com prazer. A mãe estava tomando um vinho tinto 
e a filha a acompanhou. A conversa começou um pouco sem jeito, com as perguntas de 
praxe: “o que você faz”, “está gostando do curso”, “nasceu aonde”, o problema é que 
Gabriel sabia onde a conversa chegaria, e estava esperando quando Ricardo, pai de Cla-
risse, perguntou:

— Os seus pais fazem o que? 
— Eu moro com meus tios, meus pais faleceram... 
— ...
— O senhor, pra que time torce?
Ricardo, o pai, era inteligente o suficiente para perceber que o garoto não queria 

prolongar o assunto e sua esposa Carla teve o bom senso de não insistir.
O jantar seguia tranquilo até que Clarisse perguntou que música queriam ouvir, e 

Carla disparou para Gabriel:
— Você toca algum instrumento? 
— Não senhora, acho que não tenho talento para nenhum tipo de arte. 
— Thiago tocava violão tão bem, sabia todas as músicas do Chico Buarque de 

cabeça.
— MÃE!
— O que foi filha?
— Para de falar no Thiago.
— Mas ele era um rapaz tão bom, não sei porque vocês terminaram.
— MÃE, POR FAVOR.
— Que isso mas eu não estou falando nada...
— Sabe Gabriel, eu também não toco nada, tenho uma raiva de quando alguém 

pega um violão em uma festa — interveio Ricardo. 
— Eu também não gosto, fica todo mundo olhando pro cara com violão e todas as 

conversas param e se você não sabe cantar a música fica sobrando.
— Sem contar que o cantor em geral pega as meninas mais bonitas.
— Hahahaha, mas ainda bem que consegui conquistar a Clarisse sem cantar nada.
— Claro que não precisou cantar, ele já tinha sido o herói da festa acabando com o 

incêndio, como que eu poderia resistir a isso.
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— Se o Thiago tivesse na festa ele teria chamado mais atenção com aquela voz.
— Mãe, vira o disco.
— Só estou dizendo que eu não concordo que violão acaba com a festa. 
— Carla vamos tentar deixar o rapaz mais a vontade.
— Tá bom, tá bom. 
O silêncio imperou desconfortavelmente por um longo minuto e por incrível que 

pareça o mais tranquilo era Gabriel. Ele sabia que não era o primeiro de Clarisse e não 
se incomodava com isso. Apesar de ter ficado um pouco desconfortável com os comen-
tários da mãe dela, aquilo nem de longe chegou a agredi-lo. Num momento de brilhan-
tismo aliviou a tensão dizendo:

— Se o Thiago estivesse aqui era hora dele começar a tocar, hein?
O sorriso foi geral e a conversa prosseguiu no mesmo tom leve de antes. O que 

Carla não sabia é que Thiago havia traído Clarisse. Por mais que ela gostasse dele, ela se 
sentiu obrigada a terminar o namoro, mas ficou com o amor que sentia a acompanhando 
por muito tempo e agora que começava a superar o velho amor com um novo, sua mãe a 
fazia reviver toda a indignação sentida na época. Gabriel percebeu uma suave mudança 
no estado de espírito de Clarisse, mesmo ela sendo capaz de disfarçar o incômodo mui-
to bem, mas sabia que aquela não era a hora nem o lugar para conversar sobre aquilo. 
Deixou o jantar terminar com o mesmo clima leve que havia começado. 

Após algumas horas o jantar acabou e Gabriel estava mais tranquilo. Tinha gostado 
muito de Ricardo e sentia reciprocidade. Mesmo Carla era uma boa pessoa e ele acredi-
tava que ela havia gostado dele também. Clarisse estava mais tranquila, viu que Gabriel 
não tinha se incomodado tanto quanto ela com a impertinência da mãe. Se despediram 
cordialmente e Clarisse acompanhou Gabriel até a porta:

— Me desculpe pela minha mãe.
— Imagina, família de vez em quando fala o que não deve.
— Mas ela exagerou um pouco, além disso, Thiago é página virada.
— Eu sei.
— Ainda bem que você ficou tranquilo, acho que se fosse o inverso eu não teria 

ficado.
— Eu sou o cara.
— Humm, gosto de autoconfiança.
— Então agora que o Thiago rodou mesmo.
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— Para com isso, seu bobo...  
Não prolongaram a despedida, porque como foi dito mais cedo, Ricardo não gosta-

va de demora na porta de casa. Ambos foram dormir bem mais tranquilos, tudo correra 
bem e não havia nada mais para dar errado, pelo menos era isso em que acreditavam.

Naquela semana na casa de Gabriel, só se falava do retorno de José. Ele voltava 
para casa após passar um ano na França. Era o sonho dele morar na Europa e quando 
surgiu a oportunidade de fazer seu mestrado em Paris não houve dúvida. José se gra-
duara em história, sempre manifestou o desejo de seguir os passos dos pais e se tornar 
professor. Gostava de ensinar e possuía paciência singular para isso. Enquanto a maioria 
dos filhos se impacientam quando os pais não conseguem se entender com a tecnologia, 
José os acalmava quando eles se enervavam. Era uma atitude que tivera desde criança e 
tal paciência ajudou muito quando Gabriel mudou para a casa dos seus tios. Agora ele 
voltava para terminar de escrever a dissertação. Ainda voltaria à Europa para defendê-
-la, o que só o deixava animado.

Apesar de todo o clima de excitação, Gabriel não conseguia deixar de se sentir 
desanimado. Não sabia dizer o porquê. O jantar há duas semanas na casa da namorada 
fora tranquilo, continuava o namoro, continuava saindo com os amigos para os bares 
e ocasionalmente baladas, porém com uma frequência menor, já que agora dividia-se 
entre os amigos e a namorada, mas, enfim suas amizades continuavam. No entanto uma 
sensação impalpável o perturbava. Talvez desânimo não fosse a palavra mais correta 
para descrever a sensação, mas uma certa estranheza ao ambiente, como se não perten-
cesse àquele lugar. Dizia para si mesmo que era somente ciúme de um garoto mimado, 
mas sabia que não era isso. Simplesmente não podia explicar o sentimento e tentava 
escondê-lo, com sucesso 90% do tempo. Mas hoje havia marcado de se encontrar com 
Clarisse para ir novamente ao cinema e pela primeira vez ela notou que havia alguma 
cosia errada. Com o egocentrismo que os jovens possuem, logo foi perguntando:

— Eu fiz alguma coisa? Hoje você está tão diferente... 
— Imagina, acho que é só uma preguiça de viver.
— Preguiça de viver?
— É, um desânimo, não sei dizer.
— Acho que é ciúme porque seu primo está voltando, hein?
— Deve ser mesmo. — Para terminar o assunto deu um beijo morno nos lábios de 

Clarisse. 
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Perguntou qual filme ela gostaria de ver. Não havia nada de realmente interessante 
no cinema, então viram a nova comédia romântica que passava, já que ela ia com ele ver 
os filmes dos heróis de quadrinhos. O filme o surpreendeu. Não soube dizer o porquê, 
mas quando a filha dos protagonistas fez um ‘adolescentismo’ mal educado com os pais, 
lágrimas vieram aos seus olhos. Segurou firme e engoliu seco, torcendo para Clarisse 
não ter percebido. Hoje estava mais difícil se esconder atrás da máscara de felicidade 
que sempre colocava. Na verdade esta dificuldade se acentuava a cada dia, mas pelo 
menos suas preces foram atendidas e Clarisse não fez nenhum comentário. Comeram 
ali no shopping mesmo e voltaram cedo para casa porque no dia seguinte tinham aula. 

Desde que se desfizera de seu elefante de porcelana, estava muito mais assíduo 
nas aulas e seus tios perceberam que estudava mais. Porém, os sorrisos haviam tido 
uma diminuição considerável. Os tios interpretaram este fato como maturidade e não 
deram maior importância ao fato. Nem mesmo Gabriel podia dizer que notara que não 
gargalhava tanto quanto antes e como não ficava carrancudo, dificilmente este fato seria 
percebido por alguém que não morasse com ele. Após aquele dia do cinema, nem mes-
mo Clarisse fez mais nenhum comentário, na verdade estava gostando cada dia mais do 
namorado. Não podia deixar de achar tudo o que ele fazia maravilhoso, como só acon-
tece no começo dos relacionamentos.

Finalmente o grande dia chegara. Juliana mal continha a ansiedade. Havia acorda-
do às seis horas da manhã, mesmo que o voo do filho só chegasse às três horas da tarde. 
Pedro, apesar de ser mais contido, também contava os minutos para a chegada do filho, 
mas mascarava sua ansiedade fazendo piada de Juliana:

— Agora o neném está voltando pra casa você vai poder trocar a fraldinha, passar 
talquinho.

— Vou mesmo, seu velho rabugento...
Entre provocações e sorrisos, ambos se entendiam. Gabriel vendo esta cumplicida-

de sentiu uma admiração profunda por seus tios, que mesmo depois de tantos anos ainda 
mantinham não só o amor, mas o companheirismo necessário para fazer um relaciona-
mento duradouro. Ficou se perguntando se algum dia desfrutaria disto, tendo em si um 
pressentimento de que nunca chegaria a ter um relacionamento tão longo.

Saíram com quase uma hora de antecedência. O aeroporto era longe, mas não tão 
longe assim, porém nem Juliana ou Pedro conseguiam ficar mais tempo parados dentro 
de casa esperando. Chegaram somente para descobrir que o avião ainda se atrasaria 
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mais uma hora, somada à meia hora que chegaram adiantados, teriam que ficar uma 
hora e meia no aeroporto segurando a ansiedade. O trio não tinha o que fazer e a ex-
pectativa tirava as palavras da boca dos três. Comeram, olharam vitrines, entraram em 
algumas lojas, perguntaram preços sem a intenção de comprar e ainda assim faltavam 
45 minutos. O tempo pode ser um filho da puta às vezes. Sentaram novamente na praça 
de alimentação, puxaram assunto, que foi finalizado em instantes e finalmente decidi-
ram que o único jeito era ficarem em silêncio olhando para o relógio, ocasionalmente 
fazendo algum comentário maldoso sobre algum viajante que passava por ali. 

O voo finalmente aterrissou, após os anos de espera vividos naquela hora e meia. 
Agora sim o coração de Juliana batia mais forte. Cada vez que o portão de desembarque 
abria, ele acelerava e diminuía o ritmo em segundos. Quando finalmente José saiu, com 
sua modesta bagagem, Juliana não pôde, e, diga-se de passagem, nem tentou, se conter. 
As lágrimas escorreram fartas por suas bochechas, salgando o canto dos lábios abertos 
em um sorriso. Pedro conseguiu conter seus olhos, deixando somente uma lágrima fu-
gidia escapulir, torcendo para ninguém vê-la, mas Gabriel conseguiu notar e ficou satis-
feito. Ele mesmo estava emocionado, mas não a esse ponto. Ele não era pai de José. José 
com sua serenidade característica insistia para a mãe parar de chorar e Pedro engrossou 
este coro. Afinal não era como se ele estivesse na guerra, ele estava na França, vivendo 
seu sonho e por mais que adorasse estar com seus pais, sempre sentiria saudade do tem-
po que morou sozinho no velho continente.

Quando a comoção apaziguou, se dirigiram para o carro. Estavam todos curiosos 
para saber como havia sido a estadia na França, como era morar lá, por mais que se 
falassem várias vezes por semana, além de trocarem e-mails. José contou que o atraso 
ocorreu logo na saída, devido ao mau tempo e que o restante da viagem foi tranquila. 
Começou a falar com seu jeito peculiar que prendia a atenção do interlocutor. O reen-
contro tirou a sombra de desânimo que assolava Gabriel e nem repararam nos quinze 
minutos de engarrafamento que pegaram na volta para casa.

Juliana havia preparado uma festa para receber seu filho. Como ainda era cedo, 
havia tempo de terminar os preparativos. Foram convidados somente os amigos mais 
próximos e parentes. Sua mãe, Regina, já devia estar chegando. Apesar de seus 74 anos, 
não abria mão de dirigir e, desde que seu marido falecera, não relutava em pegar estrada 
quando necessário. Era uma mulher ativa e não aparentava sua idade, física ou mental-
mente. Quando chegou não houve lágrimas, somente o barulho de sua voz estridente e 
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alta, acompanhada de risadas e palavrões que temperavam praticamente todas as suas 
frases. Ela ficaria no quarto de Gabriel, e este já havia preparado sua cama no chão do 
quarto de José, que ficara fechado durante o ano todo, sendo aberto somente para a lim-
peza. Ela insistira em ficar na sala, mas Juliana sabia que se dormisse em um colchão 
ruim ela reclamaria das costas a semana toda.

Além de Regina, viriam duas primas de Pedro, Raquel e Camila, que insistiram em 
ver José assim que ele chegasse. Afinal, elas haviam ajudado a trocar suas fraldas (co-
mentário classicamente constrangedor que todas as mulheres que de fato fizeram isso 
e têm um prazer todo especial em soltar sempre que possível). Os amigos de infância, 
Gustavo e Ricardo, os únicos que mantiveram contato até hoje, além das amigas de fa-
culdade Rafaela, Luciana e Joyce também estariam lá. Finalmente José conheceria Cla-
risse, a mulher que colocou Gabriel nos eixos (palavras da mãe). Não se podia aumentar 
muito o número de convidados, pois o apartamento era pequeno. Na verdade, com a 
exceção de Gabriel, nenhum dos moradores da casa gostava muito de festas ou agitos. 
Aquela festa já estava até grande demais para o gosto de Pedro.

Os convidados foram chegando aos poucos, a partir das oito horas. Juliana sabia 
que a mãe era difícil às vezes, mas ela sabia receber as pessoas quando queria. Regina, 
que havia feito seis horas consecutivas de viagem não deu mostras de qualquer cansaço. 
Estava bem vestida e maquiada, fazendo questão de que todos estivessem com os copos 
cheios, apesar de ela mesma beber muito pouco. A cerveja estava gelada, havia vinho 
e whisky 12 anos para quem quisesse (felizmente não foram muitos os que quiseram, 
porque fartura mesmo só em cerveja), além de refrigerante e suco que ficaram pratica-
mente intocados. Na mesa de jantar havia salame, provolone, presunto copa, fatiados 
cuidadosamente e ordenados de modo a fazerem duas belas bandejas de frios, além de 
pistache, amendoim e castanha do Pará. José era bombardeado de perguntas por todos 
os convidados: “Como foi caminhar em Paris na chuva?”, ‘As francesas tem o sovaco 
peludo?” “Passou o rodo nas francesinhas?” “Quantos dias são necessários para conhe-
cer o Louvre?”, “Entrou nas águas do Sena?” “Foi à Rua de Rivoli?”, etc. José não se 
cansava de respondê-los. Era o centro das atenções e sabia lidar com isso sem privile-
giar uma pessoa em detrimento da outra. Tinha talento para ser um perfeito anfitrião. 
As perguntas não o cansavam e a forma como as respondia só gerava avidez por mais 
detalhes. Sempre na periferia estava Gabriel. Já começava a se preocupar com o atraso 
de Clarisse. Não invejava a posição de José agora, porque sempre se sentia desconfortá-
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vel quando era o centro das atenções, mas queria que Clarisse estivesse com ele agora, 
assim poderia estar tranquilo no lugar que mais gostava em festas de família: em algum 
canto, conversando paralelamente com um copo de cerveja na mão, dando a impressão 
de estar interagindo.

Finalmente, às dez e meia, Clarisse chegou. Foi recebida com muita alegria por 
Juliana e Pedro e antes de se dirigir a Gabriel eles fizeram questão de exibir seu culto 
filho (porque nem os pais ousavam chamá-lo de belo).  

— Então você é a famosa que conseguiu domar nosso caçula (ao ouvir isso Gabriel 
conseguiu se sentir um pouco menos pária, ao ser considerado da família).

— Não domei ninguém, ele que teve a sorte de me achar.
— Além de bonita é esperta, gostei.
— Eu também te achei muito simpático, o Gabriel me falou bem de você. Falando 

nisso, cadê ele?
— Deve estar em um canto com um copo na mão, olha ali.
— Ah, vou lá então.
_ Depois a gente conversa mais.  
Clarisse deixou José no centro da festa e foi ao encontro de Gabriel, que a recebeu 

com um olhar visível de insatisfação, mas ela foi logo se justificando:
— Desculpa, eu acabei enrolando pra tomar banho, quando eu estava finalmente 

saindo, o pneu do carro furou e meu pai teve que trocar, porque mesmo que eu soubesse, 
não ia fazer isso estando toda arrumada. 

— Não tem problema, disse Gabriel com uma voz clara de que TINHA problema.
— Me desculpe, da próxima vez eu chego na hora.
— Tudo bem, tranquilo, você quer alguma coisa pra beber?
— Eu bebo do seu copo.
— Não vai beber do meu copo não, vou pegar um copo de cerveja pra você.
— Mas você é enjoado hein?
— Depois vou ter que ficar bebendo cerveja com gosto de batom. _ Com essa con-

versa o clima entre eles já começava a se suavizar. Ainda não conseguiam ficar bravos 
um com o outro muito tempo. 

Gabriel a levou para conhecer Regina. Clarisse se assustou ao ver que aquela se-
nhora jovial de cabelos loiros tingidos, maquiada com classe e com um vestido verme-
lho cinturado, era avó de netos da idade de José e Gabriel. Fez questão de salientar este 
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fato, sabendo que a maneira mais fácil para conquistar a afeição de uma mulher era 
elogiando sua aparência e não seu intelecto:

— Ai, muito obrigada, mas você também é muito bonita, já está junto com o Ga-
briel há muito tempo? 

— Tem uns três meses.
— Que bom que ele encontrou uma menina tão boa.
— Que isso vó, ela que encontrou um moço tão bom.
— Gabriel, você não perde a pose, hein. 
A conversa entre eles ocorria na cozinha enquanto a festa continuava na sala de 

visitas. Logo voltaram para a sala para ver se alguém precisava de mais alguma coisa, 
afinal os copos não se enchiam sozinhos. 

Quando eram quase duas horas da manhã, a maior parte dos convidados já tinha 
ido embora, com exceção de Gustavo e Ricardo, que estavam muito bêbados para ir e 
resolveram ficar na sala. Os dois beberrões já estavam dormindo sentados. Até José, que 
em geral bebia pouco, estava completamente embriagado. Foi guiado para a cama por 
sua mãe. Gabriel havia bebido pouco nessa festa e foi deixar Clarisse em casa, mas antes 
eles com certeza passariam no motel rapidamente, já que o pai dela não veria com bons 
olhos se ela dormisse fora de casa. 

No dia seguinte José estava com uma ressaca incrível, mas acordou cedo. Acabou 
acordando Gabriel com um pisão nas costas acidental que, apesar do susto, acordou de 
bom humor. Quando viu a cara do primo e percebeu o quão ruim ele estava, começou a 
rir. Levantou e foi para a cozinha pensando na inversão de papéis, pois em geral era ele 
o ressaqueado da casa. José foi ao banheiro e apesar da náusea não vomitou. Esvaziou 
a bexiga, escovou os dentes, tentou dormir de novo, mas viu que era em vão ficar na 
cama. Foi para a cozinha, encontrou Regina, Juliana e Gabriel tomando café da manhã, 
enquanto seus amigos ainda ressonavam nos sofás da sala. 

— Bom dia filho, acordou cedo, achei que hoje só ia te ver por volta de meio dia.
— Que horas são? 
— Não são nem nove ainda.
— Não estou conseguindo dormir mais.
— Toma uma coca, dipirona e bromoprida, meu coquetel ressaca _ disse Gabriel.
— Eu nem bebi tanto assim.
— Ah bebeu, ainda mais pra você que em geral bebe o mesmo tanto que um pré 
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adolescente.
— Acho que foi alguma coisa que eu comi. 
— Hahahahaha, nem eu que sou sua vó acreditaria nessa, você está cheirando ca-

chaça, faz o que o Gabriel disse, fica quieto e seja obediente. 
José seguiu o conselho, foi tomar banho e quando saiu do banho já estava suave-

mente melhor, sentindo fome. Voltou para a cozinha e começou a comer. 
Ainda demorou quase uma hora para seus amigos acordarem. Eles acordaram em 

melhor forma do que José. Foram logo sentando, atacando os pães de queijo, acompa-
nhados com geléia, presunto, queijo, e um café preto para ajudar a descer. Estes dois 
provavelmente já estavam mais acostumados a beber do que José. Ficaram conversando 
até quase a hora do almoço, mas se despediram antes da refeição, afinal suas mães não 
veriam com bons olhos se eles não fossem almoçar em casa. Pedro chegou à cozinha 
pouco depois dos dois jovens irem embora, já de banho tomado, barbeado e com um 
bom humor que em geral não pertencia aos momentos que seguiam seu despertar. O 
almoço ia começar a ser preparado. Quando Regina estava em casa, ela sempre coman-
dava a cozinha, não importava o que Juliana pudesse dizer. Ela acabava fazendo o que 
a mãe mandava para evitar maiores discussões. 

Almoçaram por volta de duas horas da tarde e todos, com exceção de Pedro, foram 
dormir novamente. Ele sentou na sala de televisão e ficou trocando os canais, sem que-
rer assistir alguma coisa específica. Quando finalmente os dois jovens ficaram sozinhos 
no quarto, Gabriel puxou o único assunto sobre o qual queria falar com José desde que 
ele chegara: 

— Cara, lembra do mau hábito que eu tinha?
— O de cheirar cocaína?
— Exatamente.
— Não passa um dia que eu não me preocupe com isso.
— Então você pode parar de se preocupar.
— Sério? 
— Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessas? 
— Jura mesmo? 
— Juro cara, joguei tudo fora, há mais de três meses que nem trisco naquilo. 
— Que bom! — Dizendo isso José rolou e caiu na cama de Gabriel, quase o amas-

sando e deu um abraço no primo. Ficara sinceramente feliz com a notícia. Com certeza 
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uma das maiores preocupações dele na França era essa e agora ele não podia expressar 
a alegria com palavras, então as lágrimas vieram aos olhos.

—  Que isso cara, vira homem. — disse Gabriel quando as primeiras lágrimas fo-
ram aos seus olhos também, apesar de não terem escorrido como as do primo. 

—  Não tocaram mais no assunto. José foi para sua cama e ficaram deitados. Quan-
do Gabriel escutou o ressonar de José, ainda estava fitando o teto. Nunca passou pela 
sua cabeça que seu primo se preocupasse tanto assim com ele e agora havia lembrado 
porque sentira tanta falta do primo. Somente quando José estava em casa se sentia parte 
da família.

Gabriel percebeu que não ia conseguir dormir e se levantou. Passou pela sala e viu 
seu tio dormindo com o controle remoto da televisão na mão. Não estava aguentando 
mais ficar sob um teto e saiu. Sem rumo, começou a caminhar pelas redondezas que co-
nhecia tão bem. Fazia tempo que não fazia isso. Sempre saía de carro, mesmo que fosse 
para algum lugar perto. Sempre havia alguma desculpa. Ou o sol estava quente, ou esta-
va chovendo, ou muito frio, pé doendo, alguma coisa acabava fazendo-o pegar o carro. 
Agora estava caminhando e sentiu uma nostalgia de quando ia para todos os lugares a 
pé. Lugares que hoje ele considerava longe eram atingidos em menos de trinta minutos 
de caminhada. Com o espírito contemplativo em que se encontrava, começou a reparar 
nas pessoas e nas ruas. O parque que ficava a menos de cinco minutos de sua casa era 
surpreendentemente bonito. Estranho como mesmo a mais extraordinária beleza se tor-
na cotidiana com o passar do tempo. Não se deteve para observar o reflexo do Sol nas 
águas ou contemplar o vento acariciando as palmeiras, entretanto. Continuou andando. 
Atravessou a avenida trotando e foi em direção ao centro. Caminhou um pouco no cal-
çadão e notou que a maior parte das pessoas olhava para o chão, incontáveis estavam 
com fones de ouvido. Ninguém estava interessado em ver o que estava acontecendo, 
tinham um objetivo fixo, não viam o mundo à sua volta. Em geral ele também andava 
desse jeito, mas hoje não. Hoje estava querendo andar pela cidade, vê-la... ouvi-la... 
Quando de repente ele viu algo mais do que a cidade. Alguém. O senhor andava de ca-
beça baixa, aparentemente sujo, porém não mal vestido.

— PAI, PAI, clamou Gabriel. 
Rômulo levantou a cabeça, um pouco confuso:
— Aqui, como é que você está, não sabia que estava por aqui.
— Oi... cheguei ontem — disse sem saber exatamente como cumprimentar o filho, 
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não sabia se devia dar um abraço ou estender a mão, mas Gabriel logo resolveu o pro-
blema com um abraço espontâneo desconcertando Rômulo, que deu um tapinha desa-
jeitado nas costas do rapaz, e disse: 

— Estou com a banda, a gente veio tocar em uma festa de formatura que tinha por 
aqui ontem.

— Que bom que está dando certo agora, faz um tempão que não te vejo. 
— Pois é, a gente acaba ficando meio envolvido com o trabalho, fica meio difícil 

de viajar.
— É, mas dava pra você ter avisado que viria... Mas deixa pra lá, aonde você está 

ficando? 
— Estou na casa de um amigo, vamos sentar em algum lugar pra conversar, afinal 

temos que colocar a conversa em dia.
— Claro, logo ali tem um bar legal. — Caminharam, Gabriel se odiando pela sen-

sação de felicidade que sentira ao encontrar o pai e como correra feito um bobo para 
falar com ele. O cara sumia, não dava as caras há quase um ano e era só ele aparecer ali 
que logo seu filhinho ficava todo excitado, “mas quer saber, que se foda, meu primo vol-
tou, estou encontrando meu pai... a cavalo dado não se olha os dentes” pensou Gabriel 
sem conseguir esconder o sorriso.

Sentaram-se em um bar na beira da calçada, pois assim seu pai poderia fumar. O 
bar não era chique, mas tinha o chopp gelado e a comida era decente. 

— Você estava tocando em uma formatura de que? _ Disse Gabriel tentando puxar 
assunto meio sem jeito.

— Era de odontologia acho, sei lá, esses formandos são todos iguais.
— Mas o pessoal gostou de vocês?
— Ah, sempre gostam dos macacos treinados que tocam sempre as mesmas músi-

cas né?
— Infelizmente.
— E você, o que tem feito, pegando a mulherada, indo bem na faculdade? 
— A faculdade é muito tranquila e não posso reclamar das mulheres, mas agora 

estou namorando.
— Sério? Quem é a sortuda?
— Clarisse, uma menina linda. Tiramos esta foto há dois dias quando José chegou 

de viagem _ disse Gabriel mostrando o celular.
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— Nem sabia que ele tinha viajado.
— Morou na França um tempo, mas agora está de volta.
— Bom pra ele. Moça bonita hein, mas não vai ficar gamado hein rapaz!
— Acho que agora é tarde pra avisar.
— Você está fazendo que curso mesmo?
— Biologia, respondeu com um tom de rancor na voz.
— Desculpa garoto, sou meio confuso com essas coisas.
— Quando você vai conhecê-la?
— Ah... sei lá né, agora está meio corrido... Continuaram tomando alguns chopps, 

conversando basicamente sobre amenidades, Gabriel querendo saber como seu pai es-
tava de verdade. Ele via que o homem não estava bem, parecia que não tomava banho 
há mais de um dia e tinha o cheiro acre de álcool amanhecido exalando das roupas, mas 
estava meio sem jeito de perguntar. Rômulo estava meio evasivo, parecia que queria 
contar alguma coisa, mas não sabia como dizer. Aparentava estar meio inquieto quando 
de repente perguntou:

— Você tem um pouco de cocaína com você? 
Gabriel lembrou que quando fizera 16 anos fora apresentado à droga em uma festa 

dos amigos de seu pai quando fora à sua cidade natal pela primeira vez após ter se mu-
dado e a primeira vez que cheirara fora para conseguir a atenção, talvez o respeito dele. 
Aparentemente havia dado certo, porque durante a festa seu pai não desgrudou dele, 
mas no dia seguinte, seu pai o havia esquecido na casa do amigo. Ele tinha vomitado, es-
tava todo sujo, nauseado, com uma dor de cabeça lancinante. A única pessoa que estava 
lá pra cuidar dele fora uma estranha, namorada do amigo do pai. Ele se odiara naquele 
dia, mas adorara o pó. Não tem como não gostar. Mas hoje, ao ouvir aquela pergunta do 
seu pai se magoou. Porém esse foi só o jab da combinação de jab, direto, cruzado que 
seria desferida.

— Não estou mais cheirando, joguei tudo fora quando comecei a namorar com esta 
menina, pode parecer cafona, mas ela me faz querer ser uma pessoa melhor.

— Hoje eu estava precisando, mas fazer o que... sabe o que é, já estou meio atra-
sado.

— Vai fazer o que? 
— Tenho um compromisso... com o pessoal da banda... sabe como é...
— Claro que sei... 
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— Será que você pode acertar aqui, acho que eu esqueci a carteira em casa... quer 
dizer na casa do cara que está hospedando a gente.

—... pode deixar pai — respondeu o rapaz sentindo o peso do direto. Lenvantou-se 
e foi em direção ao caixa 

Saíram do bar juntos. Gabriel perguntou se podia acompanhar o pai e este fez um 
gesto indiferente. Andaram um pouco juntos, na maior parte do tempo em silêncio. Am-
bos um pouco desconfortáveis, até que Rômulo disse: 

— Agora eu vou ter que ir ali... aí depois eu te ligo pra fazermos alguma coisa, algo 
mais legal... eu pago da próxima vez! 

— Não tem problema pai pode deixar... 
— Ah, será que você tem uma grana pra me emprestar, não estou com a minha 

carteira... disse Rômulo levando seu filho à lona com o cruzado. 
— Claro pai, pega aqui. Entregou os cem reais que tinha na carteira. Seu pai olhou 

para o dinheiro com o desprezo de quem esperava mais e Gabriel virou o rosto sem se 
despedir para não deixá-lo ver as lágrimas nos seus olhos.

— ATÉ MAIS FILHÃO! Gritou Rômulo, mas Gabriel somente levantou a mão 
sem virar o rosto.

Infelizmente os laços consanguíneos são muito fortes, por mais que tentemos ne-
gá-los. Gabriel amava o pai e odiava a si mesmo por isso. Sabia que o pai era um crápu-
la, um vagabundo que não era digno de amor, porém isso não impede um filho de amar 
seu pai. Mas aparentemente alguma coisa impedia um pai de amar o filho. “Este filho”, 
pensou Gabriel, “este filho da puta que eu sou”. A única figura paterna que já admirara 
queria vê-lo morto. Talvez o problema fosse com ele. Continuou andando sem destino 
por um longo tempo, até notar que instintivamente estava voltando para casa e percebeu 
que não era para lá que queria ir. Ligou para Clarisse e pediu para ela encontrá-lo em 
outro bar, no parque próximo ao seu bairro. Não sabia se queria conversar, chorar, gritar, 
mas o mais provável era que somente gostaria de se sentir querido. Clarisse notou uma 
certa tensão na voz do consorte, por mais que este negasse que alguma coisa estivesse 
errada. Chegou ao local combinado no tempo recorde de 45 minutos, perfumada e ma-
quiada, afinal é necessário definir prioridades. Quando entrou no bar, já o viu de cara em 
uma mesa próxima à varanda, com uma cerveja e um cigarro. De longe aparentemente 
não havia problemas, mas quando sentou-se viu os olhos vermelhos e um pouco incha-
dos de Gabriel, apesar de o choro já ter sido contido. 
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— O que foi que aconteceu?
— Só a realidade que bateu a minha porta.
— Fala direito Gabriel, estou preocupada.
— Vamos sair daqui, vamos ficar sozinhos.
— Acho melhor. 
Gabriel pagou com cartão de crédito e pegou uma cerveja para o caminho. Foram 

no carro de Clarisse, para o motel que frequentavam. Era difícil ter uma vida sexual 
fora de motéis morando junto com os pais. Chegaram lá e antes de Clarisse ter a chance 
de perguntar o que estava acontecendo ele a beijou com um hálito terrível de cerveja 
e cigarro, mas ela não se importou. Deixou que ele conduzisse a dança como somente 
um jovem amargurado podia, como se ao fodê-la estivesse na verdade fodendo com o 
mundo. Não fizeram amor. Foi uma boa foda, algo brutal e ela não podia negar que ti-
nha gostado. Quando acabaram, deitaram-se lado a lado. Gabriel um pouco mais senhor 
de si mesmo, porém ainda um escravo do corpo, teve que se levantar para urinar. Ela 
aguardou pacientemente e quando ele se deitou de novo, o momento da tristeza maior 
já havia passado e ela podia ver o esboço de um sorriso nos olhos dele, apesar de ainda 
muito verde para cair para os lábios. 

— E agora, você pode me dizer o que foi que aconteceu?
— Hoje foi foda, bem quando eu tinha conversado com o José, estava me sentindo 

bem, saí pra dar uma volta só pra dar uma espairecida e encontrei meu pai.
— Eu sabia que esse dia ia chegar.
— Que dia? 
— O dia que você ia me falar dos seus pais _ disse Clarisse sem conseguir conter 

a sensação de satisfação por Gabriel finalmente estar contando espontaneamente a res-
posta para a pergunta que ela mais queria fazer.

— Então agora você fica feliz porque eu estou te falando dos meus pais, mas não 
dá a mínima para o fato de eu estar me sentindo um lixo?

— Não meu bem, desculpa. Confesso que fiquei um pouco satisfeita por você estar 
fazendo isso espontaneamente.

— Satisfeita?! Se você estivesse chorando, qualquer que fosse o motivo eu não 
ficaria satisfeito.

— Desculpa meu bem, não queria menosprezar o que você está sentindo, só não 
consegui segurar a sensação boa de ver que você confia em mim. 
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— Tudo é sobre você, meu Deus, será que não passou pela sua cabeça que eu só 
te liguei porque não tinha ninguém mais — disse Gabriel já não conseguindo conter as 
lágrimas. 

Ele sabia que estava fazendo muito barulho por quase nada, mas agora que come-
çara não conseguia evitar. Chorava pelo pai. Chorava pela solidão. Chorava por não 
conseguir controlar o que dizia. Já estava brigando sem querer brigar com a primeira 
namorada de quem gostou. Clarisse um pouco chocada com o que escutara, teve uma 
sabedoria rara e abraçou o namorado. Não disse mais nada. Choraram juntos. Nenhum 
dos dois saberia dizer o tempo exato que demorou para passar do choro para o sexo. 
Simplesmente o tempo necessário. Só que desta vez fizeram amor, com uma pitada de 
mágoa. Depois do ato, Clarisse perguntou com gentileza:

— Mas o que foi que aconteceu que te deixou tão perturbado?
— Meu pai, ele é um idiota, nunca deu a mínima pra mim. Quando eu nasci minha 

mãe ainda era muito nova, tinha 19 anos e meu pai sempre foi meio perdido, não queria 
nada com nada, até que ela conheceu outro cara, até gente fina, eles se casaram e tal. Aí 
minha mãe morreu, o cara sumiu e meu pai continua sendo o mesmo babaca de sempre.

— Mas como sua mãe morreu?
— Ah, morreu, faz diferença como? _ Disse Gabriel sem querer entrar em detalhes.
— Seu pai nunca cuidou muito de você? 
— Nunca, ele tem uma banda, fica achando que vai ser famoso, mas acaba tocando 

em bares, formaturas, e não ganha nada. Mas vive achando que é um rockstar, bebendo, 
fumando, cheirando, sem ganhar um puto e hoje quando me encontrou, foi logo pedindo 
dinheiro.

— Puta que pariu!
— Pois é. Aí fiquei emotivo, mas já devia ter esperado isso dele, mas deixa pra lá, 

desculpa, tem hora que eu falo o que eu não devia.
— Todo mundo já fez isso.
— É. De todo jeito, desculpa.
Clarisse o respondeu com um beijo.
De repente Gabriel olhou no relógio. Já eram quase dez horas da noite e ele não 

havia avisado nada para seus tios, que com certeza já estariam preocupados a essa hora. 
Deu uma ligada rápida para a tia avisando que já estava chegando, explicaria quando 
chegasse e já sentiu o que o esperava em casa. Mas provavelmente quando tudo fosse 
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explicado eles ficariam mais tranquilos e até o mimariam. Rômulo era um assunto que 
sempre causava pena nos tios e ele os odiava por isso. Mas havia benefícios, isso era 
inegável. Clarisse o deixou em casa. Quando Gabriel entrou no apartamento e recebeu 
o olhar disciplinador, foi logo dizendo:

— Desculpa, mas antes deixa eu explicar o que aconteceu.
— Meu filho não faz isso, você quase me mata do coração — disse Juliana com 

um ar exaltado.
— Calma, deixa o menino falar.
— Pois é tio, eu tinha saído só pra dar uma volta depois do almoço, estava todo 

mundo dormindo, mas vocês não acreditam quem eu encontrei e antes que seus tios 
pudessem interromper, Gabriel continuou:

— Encontrei meu pai, estava andando ali no calçadão e começamos a conversar e 
tal...

— Mas dava pra ter ligado — interrompeu Juliana.
— Calma tia, espera, é que aí ele já começou pedindo pra eu pagar a conta do bar, 

ficou arrumando um monte de coisas para fazer pra não ficar comigo e quando fomos 
nos despedir ainda me pediu dinheiro emprestado. Quando eu dei, ele olhou pro dinhei-
ro com cara de quero mais, aí eu não aguentei, já saí meio cabisbaixo, sem rumo, fui pra 
um bar, não queria vir pra casa e acabei perdendo a noção do tempo. Eu sei que o tempo 
todo dava pra ter ligado, mas eu fiquei meio desnorteado, desculpe.

— Ah meu filho, tudo bem, eu não sabia, eu que peço desculpas — disse Juliana já 
quase chorando, exatamente como Gabriel esperava. 

Ele sabia que tudo estava esquecido. Podia ver o olhar de pena em Pedro. José, 
Regina e sua tia em prantos já foram abraçando ele. Como odiava aquele olhar, mas era 
um mal necessário. Ele não mentira, de fato foi o que aconteceu, mesmo assim ainda 
sentia como se estivesse manipulando seus entes queridos. Porém ele merecia esta in-
dulgência. Fora um dia fodido, só queria ir para cama e se deitar, com a esperança de 
que os seguintes fossem melhores.

Acordou cedo no domingo e viu que estavam todos dormindo. Durante a noite ou-
viu alguns barulhos, sabia que o pessoal da casa tinha ido dormir tarde. Em geral quando 
ele acordava o almoço já estava sendo preparado, mas agora ninguém estava acordado. 
Lá estava ele, com fome, e sem café da manhã. Foi tomar banho e depois saiu para uma 
padaria próxima comer alguma coisa. Estava com muita preguiça de preparar qualquer 
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coisa. Depois de terminar voltou para casa, deitou-se no sofá, trocando de canais até que 
alguém acordasse. Pouco tempo depois sua avó acordou e o restante da casa a seguiu, 
como se tivessem combinado.  Não faltava muito para o almoço, então pularam o café 
da manhã. Aparentemente ninguém queria comentar sobre o que acontecera no sábado, 
ficaram todos falando sobre as maravilhas francesas que José testemunhou. Clarisse 
chegou, teve mais tempo de conversar com calma com José e entendeu porque o namo-
rado gostava tanto do primo. Ele sabia ser o centro das atenções. Não se podia negar que 
tinha um certo charme intelectual, diferente da masculinidade crua, que exalava pelos 
poros de Gabriel. Em uma outra vida até poderia ter se sentido atraída por ele, mas agora 
era só o primo do namorado que falava com ela. O dia passou devagar, quase pregui-
çoso. Ficaram o dia todo conversando. Quando a noite caiu, já estavam até cansados de 
tanto conversar. Cada um foi fazer alguma coisa diferente. Gabriel saiu com Clarisse, 
Regina foi ler um livro em seu quarto e Juliana foi fingir que estava acordada no sofá 
enquanto pai e filho viam televisão.

Esta semana era a última semana de aula antes das férias e quinta-feira era aniver-
sário de Gabriel. Por uma feliz coincidência, a última prova antes do semestre acabar 
também era na quinta. As provas nem o preocupavam, porque praticamente não preci-
sava de nota para passar. Felizmente na semana de provas era só ir pra faculdade, fazer 
as provas rapidamente e já voltar para casa. Sua avó provavelmente teria ido embora 
quando ele chegasse, um fim de semana era o máximo que ela conseguia ficar na casa 
de parentes. Não conseguia ficar parada, apesar da idade. Tinha mais disposição do que 
muitas jovens. Era segunda feira, na terça não haveria prova, a próxima seria na quar-
ta e a última na quinta. Havia combinado de sair à moda antiga com os amigos para 
aproveitar que terça-feira podiam acordar tarde. O plano era acabar a prova, ir para o 
boteco, balada e o que mais pudesse acontecer. Já nem se lembrava há quanto tempo 
fora a última vez. Os amigos estavam falando que o cabresto estava apertado e não 
deixavam de estar certos, mas não era Clarisse que o apertava, sim ele mesmo. Mas um 
homem ocasionalmente precisa de um dia da caverna para ficar com os amigos. A prova 
não podia ter sido mais fácil e saíram da faculdade não era nem onze horas da manhã 
ainda. Já foram para o bar em frente à faculdade e abriram a primeira cerveja. Este tipo 
de companheirismo não seria parte da vida de nenhum dos quatro integrantes da mesa 
após a faculdade. Mas eles não sabiam disso. Ainda. Celebraram a vida, a amizade, 
como somente jovens podem fazê-lo. O dia parecia curto e quando se deram conta já 
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estava escuro e na hora de ir para a festa. Todos estavam bêbados o suficiente para não 
precisarem de se arrumar para ir para a balada. Foram do jeito que estavam e a noite 
passou tão rápida quanto o dia. A balada não foi bem a diversão que Gabriel esperava.  
Ele que sempre estava animado, curtindo a música, já que este ainda era um dos poucos 
redutos que prezava pela qualidade musical, a essa altura teria alguma companhia femi-
nina. Mas ficou perto do bar, bebendo cerveja, cantando com os amigos quando estes se 
aproximavam, mas logo cada um já encontrou uma menina. Gabriel ficou lá, bebendo, 
deixando a música entrar e sair dos seus ouvidos. Em outros tempos ele seria o primeiro 
a chamar de viado o amigo que estivesse na mesma situação que ele estava. Mas hoje 
aquela simplesmente era a atitude que lhe era natural. Felizmente seus amigos não eram 
tão chatos quanto ele e já estavam por demais envolvidos com as respectivas compa-
nhias. No fim da noite, foram todos para o sanduíche, os três amigos acompanhados e 
Gabriel sozinho. Comeram e somente Carlos percebeu a alteração no comportamento 
do amigo e perguntou como ele estava, mas já estava muito bêbado para contestar o 
“está tudo tranquilo” que ouviu de resposta. 

Na terça já parecia que José nem tinha ido para a França, pela maneira rápida que a 
rotina da casa se adaptou. José acordava cedo, lia alguma coisa, via os amigos à tarde e 
fazia companhia para os pais à noite, o que acabava trazendo Gabriel para mais próximo 
do seio familiar também, porque este queria passar mais tempo com o primo. À noite 
depois que os pais dormiam ficavam conversando um pouco e adormeciam. 

Na quinta-feira, Gabriel, apesar de não querer uma grande festa, queria comprar 
uma cerveja, alguma coisa para comer, convidar os amigos mais próximos e Clarisse 
para ir à sua casa. Juliana não hesitou em providenciar tudo. Na quarta saiu e já enco-
mendou os salgadinhos e comprou a cerveja. Não gostava de deixar nada para a última 
hora. A satisfação de ter a família reunida após tanto tempo era tão boa que qualquer 
coisa era motivo de festa. Comemorar as duas décadas do sobrinho, então era motivo 
de sobra. Ela bem que tentara convencer Gabriel a fazer uma festa maior, mas ele não 
admitiu tal coisa. Afinal, era seu aniversário e ele podia escolher a comemoração que 
quisesse.

Na quinta feira, o aniversariante acordou mais cedo que precisava, o que foi bom 
porque deu tempo de dar a última revisada antes da prova, que era só à tarde. Almoçou 
sem pressa, conversou com José e foi para a faculdade. Quando chegou a casa estava 
sozinha, a festa seria só à noite. De repente encontrou algo que não esperava. Um pacote 
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dos correios endereçado a ele. Não tinha a menor ideia do que pudesse ser e abriu ansio-
samente. Não podia ter tido uma surpresa maior. Quando abriu o pacote, lágrimas vie-
ram aos seus olhos e não pode contê-las. Um grande ódio, principalmente de si mesmo, 
subiu à sua cabeça e ele soube a única coisa que queria fazer. Felizmente estava sozinho, 
já que seus tios estavam trabalhando. Escreveu uma carta rápida e foi até a cozinha.



V

Adriana estava visivelmente angustiada há algumas semanas. Tentava disfarçar, sen-
do que, na maior parte do tempo, era eficiente, mas quando o silêncio pairava, seu olhar 
se fixava em um ponto perdido no horizonte e seu rosto ficava com o semblante preocu-
pado. Ela sabia exatamente o que era, mesmo que sempre respondesse “nada”, quando 
perguntavam o que estava acontecendo. Aquela era uma angústia só dela, afinal, aposta-
va que seus pais não esperavam que a filha namorasse um cara de quarenta anos. Até que 
chegou o dia fatídico. Não dava mais para adiar, ela ia ter que contar mais cedo ou mais 
tarde e tomou a decisão com firmeza. Ia ligar para os pais e contar. Estava tudo decidido 
até ver o telefone na sua frente e ele parecia dizer que talvez fosse melhor esperar um 
pouco. Ignorou-o e, dona da situação, discou o número desejado. “Mãe por favor atenda 
o telefone primeiro, por favor”. Em alguns dias a sorte sorri, por isso foi com extrema 
satisfação que Adriana ouviu:

— Alô? 
— Oi mãe, como você está? 
— Tudo jóia e você? Aconteceu alguma coisa? 
— Está tudo bem sim, por que você pergunta?
— A sua voz não esta das melhores não.
— É que eu tenho que te contar uma coisa.
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— Ai ai ai...
— Não é nada grave mãe, mas não sei se você e o meu pai vão gostar muito de 

saber.
— Conta logo que estou ficando agoniada já!
— Estou namorando de novo.
— E o que mais? 
— Ele é mais velho do que eu um pouco.
— Ai meu Deus, quantos anos tem? 
— Tem 41.
— Meu deus minha filha, com tanto jovem bonito por aí, por que você foi logo 

arranjar um coroa?!
— Ah mãe, vai saber. Aconteceu. E eu gosto dele de verdade.
— Mas você tem certeza de que ele não tem esposa?
— Ele é viúvo.
— Coitado. E os filhos?
— Ele tinha uma filha que morreu junto com a esposa num acidente de carro.
— Nossa, que triste hein. Mas mesmo assim não é motivo pra ir atrás de uma moça 

nova como você.
— Ele é boa gente mãe, você vai ver.
— Há quanto tempo vocês estão juntos? 
— Já faz alguns meses 
— MESES!!!!! E você não contou nada por que minha filha? 
— Eu sabia que vocês não iam aceitar muito bem eu estar saindo com uma pessoa 

mais velha.
— Mas não somos demônios também, se você esta gostando dele o que podemos 

fazer? Ele faz o que da vida?
— É médico.
— Pelo menos tem uma profissão decente.
— Você conta pro pai pra mim?
— Pode deixar que eu converso com ele.
— Obrigada mãe.
— Daqui uns dias a gente vai te visitar pra conhecer esse rapaz. Se bem que eu nem 

posso chamar de rapaz mais não é?
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— Você não tem jeito mãe. Deixa eu dar um oi pro pai e mais tarde você conversa 
com ele, certo? 

— Certo.
A conversa com o pai foi mais amena, a excitação já tinha passado e agora ela esta-

va tranquila. Comentou como a faculdade era fácil, suas boas notas e o pai não imagina-
va que nessa mesma noite não conseguiria dormir preocupado com a filha a quilômetros 
de distância namorando um homem quase da sua idade.

Agora que o primeiro passo tinha sido dado, restava contar para André o que acon-
teceria em breve. Surgia uma nova angústia. Como seria esse primeiro encontro. André 
aceitou a notícia com uma serenidade que a surpreendeu positivamente, já que ela não 
conseguia ler mentes e não conseguiu ouvir o imenso: “PUTA QUE PARIU! SABIA 
QUE ISSO IA ACONTECER MAIS CEDO OU MAIS TARDE” gritado mentalmente. 
Ele sabia que os pais dela gostariam de um namorado mais novo para a filha e conhecer 
pais que gostariam que você fosse uma outra pessoa multiplica a ansiedade do primeiro 
encontro exponencialmente. Porém como ainda demoraria um tempo até os pais dela 
poderem visitá-los, ambos tentaram não antecipar o encontro e aproveitar os momentos 
que estavam juntos, mesmo não tendo sido muito bem sucedidos nessa tentativa. 

A vida seguia sem maiores novidades até um dia em que André, quando saía do 
plantão de domingo, viu um homem que lhe parecia familiar, mas não conseguia se 
lembrar de onde o conhecia. Se tivesse se lembrado, talvez pudesse ter se preparado 
para o que aconteceria logo a seguir. Mas sua memória não colaborou. Passou ao lado 
desse jovem sem dar maior importância, até sentir um objeto de metal nas suas costas 
e ouvir um:

— Entra no carro, caladinho.
“Sabia que devia ter tentado lembrar de onde conhecia esse cara, deve ter sido de 

um jornal qualquer que mostrou a foto de um ladrão de carros”, pensou André.
Quando entraram no carro, o homem armado somente sentou-se no banco do pas-

sageiro e mandou que André sentasse no banco do motorista. Foi nesse momento que a 
verdade veio à tona. 

— Tá lembrado de mim coroa? 
— Aaaaaaahhh, agora sim me lembro. Foi você que levou uma bela garrafada nos 

dentes — disse não conseguindo conter o sorriso que aflorou aos lábios.
— Tá rindo do que desgraçado? 
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— Desculpa, não estou rindo, estou sorrindo.
— Não vai pensando que eu sou um idiota e trate de me obedecer.
— Pode ficar tranquilo que eu te obedeço, mas isso não me impede de pensar que 

você é idiota.
— Não tem medo de levar tiro não, seu velho tarado?
— Medo até que eu tenho, mas duvido que um frangote igual a você tenha coragem 

de dar um tiro em qualquer pessoa. Se tivesse coragem, a melhor pessoa pra atirar seria 
em você mesmo, seria um idiota a menos no mun... — A frase foi interrompida pelo 
estampido do tiro. 

A explosão pareceu vir de dentro para fora. O sangue rapidamente escorria pelo 
banco do carro. André não deixou de ficar surpreso e agarrou a perna com um grito de 
dor e olhou para os olhos assustados ao seu lado:

— Seu frango filho da puta, não tem nem a coragem de atirar direito!!! Teve o 
trabalho de desviar a arma pra minha perna, enquanto eu estava com o peito bem na 
sua frente. Deixou o saco de fora do carro? Se for atirar em alguém atira direito, um tre-
mendo idiota disposto a acabar com a vida por causa de mulher! ACORDA! Mulher tá 
sobrando! O que você andou lendo pra acreditar nessa balela de amor eterno? Viu muita 
comédia romântica e agora ficou assim, sem um pingo de testosterona no corpo! 

O garoto não sabia o que fazer. Olhava atônito para o sangue e se imaginava alge-
mado indo para a cadeia, com lágrimas nos olhos da sua mãe e os do seu pai cheios de 
reprovação. Soltou o revólver e escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar só 
conseguindo balbuciar:

— Eu amo ela, será que você não consegue entender?
— Eu entendo que você é um bebê chorão. Sai do meu carro agora que eu vou 

aproveitar que estou na porta do hospital. E trata de levar essa merda de revólver com 
você! 

O garoto obedeceu como um filho obedece a um pai zangado e saiu correndo. An-
dré amarrou a camisa na perna e se dirigiu para o hospital.

Por sorte nenhuma estrutura nobre havia sido atingida. A proximidade do hospital 
evitou qualquer complicação e em duas horas André estava em um quarto de enfermaria 
aproveitando o barato que os anestésicos lhe proporcionavam. Quando acordou, o pri-
meiro rosto que viu não lhe trouxe boas lembranças:

Esta fazendo o que aqui? Quer atirar na outra perna? 
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— Desculpa eu não sei onde eu estava com a cabeça.
— Nem posso dizer que estava pensando com a cabeça debaixo porque a cada vez 

que a gente se encontra tenho mais certeza que você não tem.
— Cara eu vim com uma proposta de paz.
— Se faz uma proposta de paz pra um inimigo, eu nem sequer sei quem é você, não 

me importo com a sua vida e só quero a mesma cortesia, é pedir muito? 
— Será que é difícil entender que eu AMO a Adriana? Você sabe o que isso signi-

fica? 
— Além da ausência de razão e raciocíno, pra você deve significar a vontade de 

cortar o saco e agir como uma menininha.
— Seu veado nem consegue respeitar um sentimento. 
— Filho da puta, eu levei um tiro não ligo a mínima pra sentimento nenhum nesse 

momento e sinceramente quero que você se foda e saia da minha frente.
— Mas... eu queria pedir pro senhor não me processar.
— Ai meu Deus, a criancinha está com medinho, é cada uma que eu tenho que 

aguentar. Meu amigo você cometeu uma ação e agora tem que arcar com as consequên-
cias, sai daqui agora.

— Mas.... 
— Sem mas, tenta ser homem pelo menos uma vez na sua vida.
Com o orgulho suficientemente ferido o garoto deixou o quarto com passos fir-

mes, mesmo que sua imaginação tivesse a certeza de que ele estava parecendo uma 
menininha assustada. Só conseguiu chegar a uma saída para evitar um processo. Esse 
pensamento lhe deu tranquilidade. Quando chegou em casa, tratou de colocar o plano 
em prática e logo estava menos angustiado.

Após a saída do visitante indesejado André resolveu tentar dormir de novo, mas 
cerca de quarenta minutos depois outra pessoa, dessa vez exatamente quem ele gostaria 
de ver, entrou:

— Meu Deus, coitadinho, como você está? 
— O senhor mulherzinha que você costumava chamar de meu bem me deu um tiro.
— Você deve estar bem pra estar esbanjando esse charme todo.
— Ele nem teve os colhões de me atirar direito, abaixou a arma quando viu o san-

gue.
— Do jeito que você fala parece que nem se importa com o que poderia ter acon-
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tecido.
— O que poderia ter acontecido não aconteceu, então pra que me importar?
— Como estamos nervosinhos hein?
— Eu levei um tiro! 
— Ah, coitadinho.
— Assim está melhor _ André disse enquanto recebia seus merecidos chamegos da 

namorada. Após ficarem um tempo em silêncio, ele se deu conta de que não tinha ligado 
pra Adriana:

— Como você descobriu o que aconteceu? 
— O Daniel me ligou.
— Quem é Daniel?
— Meu ex-namorado.
— Ai meu Deus, esse frango não existe mesmo! 
— Ele está apavorado achando que vai pra cadeia, coitado.
— Ei, quem levou o tiro sou eu, eu que sou o coitado.
— Mas ele não sabia o que estava fazendo, você bem que podia deixar de dar quei-

xa... — O medo do garoto e as atitudes da sua namorada trouxeram pela primeira vez a 
ideia de prestar queixas para a mente de André:

— Ai meu Deus, ele te ligou pra pedir isso?
— Foi... 
— Esse cara conseguia te comer? Porque, pelo que eu to vendo ele não tem nem 

meia bola e com certeza nenhum pingo de amor próprio.
— André ...
— Estou falando a verdade.
— Mas você vai dar queixa ou não vai? 
— PUTA QUE PARIU! EU ACABEI DE LEVAR UM TIRO E VOCE VEM ME 

FALAR DISSO?
— Desculpa não vou mais falar nisso. A gente tem outras preocupações, meus pais 

estão chegando daqui uns dias.
— Puta merda, mais essa!
— Não fala assim.
— Vamos deixar isso pra lá e ir pra casa, chama o doutor Adriano que ele é meu 

amigo e me libera.
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— Certo.
Nada como uma preocupação pra tirar outra da cabeça. O ferimento de André fez 

com que nenhum dos dois pensasse muito no encontro que aconteceria no final da se-
mana, mas se qualquer um dos dois pudesse prever o futuro não teria conseguido dormir 
um dia sequer. Felizmente eles não podiam e dormiram. André trocou os plantões usu-
ais, já que os pais de Adriana chegariam no sábado. Na sexta resolveram relaxar e visitar 
uma lagoa próxima. Apesar de morarem na mesma cidade, nenhum dos dois conhecia 
o lugar, que era afastado, e os poucos que o conheciam não espalhavam a informação 
para manter a tranquilidade do lugar. Ao chegar ficaram admirados pois apesar da lagoa 
ser imensa, tinha as águas extremamente calmas. Resolveram aproveitar a água parada, 
sem saber que nestas águas a mais suave brisa pode ser o prelúdio de uma tempestade.

No final do dia, cada um dormiu em sua respectiva casa. Os pais de Adriana che-
gariam sábado de manhã e só conheceriam André durante o almoço. André nem sequer 
tentou dormir cedo. Sabia que não conseguiria. Ligou o videogame, abriu uma cerveja e 
desmaiou por volta de três horas da manhã. Sua companheira seguiu um caminho seme-
lhante. Abriu uma garrafa de vinho, alugou uma comédia romântica e antes do final do 
filme o travesseiro já sentia a saliva se acumular. Na manhã seguinte Adriana acordou 
com o interfone avisando que seus pais tinham chegado. “Ainda bem que já são dez 
horas, não vou precisar ficar naquela espera incômoda por muito tempo”, pensou. Em 
pouco tempo já estavam a caminho do restaurante. André os aguardava com um sorriso 
no rosto e uma caipirinha na mesa.

— Olá, muito prazer, meu nome é André.
— O prazer é meu, me chamo Lúcia.
— Eu sou o Carlos.
Começaram a conversar sem muito entusiasmo. Como ninguém tinha muita fome, 

só pediram bebidas e aperitivos. Carlos e Lúcia tomavam cerveja e Adriana acompa-
nhou André. Como todo início de conversa entre desconhecidos, a conversa era formal, 
com os quatro escolhendo cuidadosamente as palavras que usavam, sendo sempre muito 
cautelosos. Com o passar do tempo e dos copos, a conversa foi ficando mais animada, 
divertida e perigosa. Não tardou para serem trazidos assuntos delicados à tona:

— Mas como foi que um rapaz tão bom como o Daniel fez isso com você? — In-
terpelou Lúcia sob o olhar furioso de Adriana.

— Eu sei lá, vai ver ele não seja tão bom assim... 
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— Mas um homem que tem uma garrafa quebrada no queixo às vezes precisa se 
vingar — interveio Carlos. — É melhor esquecer esse evento e não estragar a vida do 
rapaz. 

André, após esse comentário tinha certeza de que sairia do restaurante direto para 
a delegacia dar queixa do fedelho, pois sentia em seu pescoço o calor da raiva subindo 
gradativamente. Adriana percebeu e tratou de interromper: 

— Agora não é hora de conversar sobre isso, vamos mudar de assunto.
— Mas é que o pobrezinho é um menino tã ... 
— MÃE!
— OK, desculpa. 
O silêncio foi constrangedor, mas Carlos habilmente pegou o cardápio:
— E aí, o que a gente vai almoçar? 
— O que é muito bom aqui é o filé de linguado, quando eu e a Adriana viemos foi 

isso o que a gente pediu.
— Não gosto muito de peixe — disse Lúcia pouco entusiasmada.
— Eu divido com você mãe... 
Chamaram o garçom após decidirem a comida e uma nova rodada de bebidas. 

Após esse breve intervalo, a conversa continuou por outra estrada perigosa:
— Quantos anos você tem? 
— 41. 
— 19 anos de diferença você não acha muito? — Disse Carlos em um tom não 

muito amistoso.
— Até acho. Ainda bem que sua filha não concorda. 
Lúcia não conseguiu segurar o riso e admirar a saída suave encontrada pelo namo-

rado de sua filha. Mas a lembrança da idade dele trouxe à memória dela a família morta 
de André. Adriana tinha comentado superficialmente o fato, mas ela queria saber deta-
lhes. A curiosidade, totalmente desinibida pelo álcool foi a brisa suficiente para iniciar 
a catástrofe. 

— Faz quanto tempo que sua esposa e filha faleceram? 
— Cinco anos.
— Você não tem irmãos, pai, mãe?
— Meus pais faleceram, mando presente pra minha irmã e seus filhos, nos respec-

tivos aniversários e natal.
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— Não sente saudade?
— Sinto, mas minha irmã tem um bom marido, um bom emprego, bons filhos, não 

preciso me preocupar com ela.
— Como que era sua filha?
— Eu prefiro não comentar sobre isso.
— Mas tem que falar, colocar pra fora.
— Cada um tem sua própria maneira de lidar com a dor. 
Adriana estava desesperada, mas ao mesmo tempo sem atitude, não sabia o que 

fazer para fugir do perigoso tema e já via o calor subir com uma intensidade infinita pelo 
pescoço de André.

— Filho, minha esposa está certa, não adianta fugir — interpelou Carlos.
Nesse momento os olhos de Adriana acharam que havia salvação, o garçom estava 

com os pedidos e começava a servi-los. Mas foi esse silêncio forçado que fez com que 
André não conseguisse controlar sua raiva e depois que o garçom saiu, houve a explo-
são:

— Eu não sou um adolescente com o pau fumegando que tá se sentindo tão culpa-
do por comer a sua filha e por isso vai se impressionar com tudo o que vocês disserem!

— Calma não f... 
— Calma nada, agora vocês vão ter que me escutar até o fim e vão saber a resposta 

da pergunta de um milhão de dólares. 
A cólera em seus olhos foi suficiente para manter todos na mesa em silêncio. Foi 

suficiente para que a ira saísse da sua voz e fosse para o seu coração se transformando 
na ansiedade que temos quando sabemos que vamos tomar uma injeção, ou fazer uma 
entrevista de emprego, ou, como nesse caso, caminhar em brasas com as mãos.

— Minha esposa teve um filho antes de me conhecer. Simplesmente burrice, algo 
que acontece com muita gente hoje em dia. Ele já tinha seis anos quando nos casamos, e 
nunca tive grandes problemas com ele. Eu tinha uma princesa de sete anos. O moleque 
já tinha 14. Os cabelos castanhos e lisos ela tinha puxado de mim, bom, na verdade, eu 
gostava de pensar que todas as qualidades ela tinha puxado de mim e todos os defei-
tos da mãe, mas no fundo a gente sabe que o filho é um ser diferente e não a simples 
combinação das características dos pais. Ela era simplesmente maravilhosa, boa aluna, 
educada, não fazia birra. Não parava quieta um segundo. Queria jogar bola, brincar de 
boneca, brincar de cavalinho, jogar videogame, interrompia uma coisa para fazer outra, 
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não dava sossego. Sempre tinha sido assim e acho que se tivesse tido a oportunidade, ia 
me pentelhar pra sempre. E eu adorava, por mais que no final do dia estivesse simples-
mente acabado. Nesse dia a gente tinha alugado o filme que ela queria ver e a pestinha 
invocou que queria sorvete. Era uma noite de sexta e pra comprar o sorvete íamos ter 
que ir no mercado do outro lado da rua. Era o tempo todo “pai quero sorvete, mãe quero 
sorvete” eu já tinha me acostumado, ficava tranquilo e deixava reclamar que uma hora 
cansa, mas minha esposa encheu o saco e, deseducando a menina levantou e levou ela 
para comprar o maldito sorvete. Eu fiquei em casa jogando videogame com o Gabriel, 
enquanto as duas saíram. Eu nem tinha começado a ficar preocupado quando o telefone 
tocou. Era um policial me dizendo para irmos até a esquina, porque tinha acontecido um 
acidente com a minha família. Na hora não havia mais chão sob meus pés, meu corpo 
parecia que não tinha peso. Em um minuto estávamos eu e o Gabriel correndo na rua 
para ver o que tinha acontecido. Nem cogitei pegar carro ou elevador, nesse momento, 
estava convencido de que eu poderia ter ultrapassado um F16 em voo. Ao chegar lá 
uma piranha amiga da minha esposa com lágrima nos olhos veio me abraçando, mas 
foi rapidamente repelida. Não havia a menor possibilidade de ter acontecido alguma 
coisa com minhas meninas. Eu as tinha visto há pouco tempo, estava seguro de que 
tudo ia acabar bem e que voltaríamos os quatro pra casa em pouco tempo. Vi um carro 
parado o sangue escorrendo misturado a óleo diesel, cacos de vidro e asfalto. Não tinha 
como tanto sangue escorrer e ainda existir algum sangue dentro do corpo pra manter 
o coração funcionando. Quando eu vi aquilo eu sabia que o impossível ocorrera e que 
tinha sido amaldiçoado por Deus. Aquela Velha Gorda filha da puta. O “sinto muito” 
do guarda foi uma faca no meu coração. Eu queria sair dali, voltar para o meu quarto 
me enfiar debaixo da cama, acordar e ver minha filhinha de novo no quarto dela. Mas 
eu não controlava mais meu corpo e o pouco controle que tinha da minha mente estava 
se esvaindo. Demorou até eu perceber um moleque chorando na frente sendo amparado 
pelo pai. Foi aí que eu entendi o que o guarda estava me explicando. Um menino bêba-
do estava indo para uma festa qualquer, correndo e acertou minha esposa e minha filha. 
Elas nunca tiveram uma chance. Nunca tiveram a menor chance. Sem eu perceber, Ga-
briel foi correndo pra cima do outro garoto gritando “assassino filho da puta”, além de 
outros impropérios. Pobrezinho, era mais magro que um espantalho, mas tamanha era 
a raiva e desferia os socos com tamanha violência que o outro foi derrubado em poucos 
instantes. Meu enteado não dava mostras de parar, nem o outro tentou se defender. Acho 
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que até o pai do outro ficou meio sem saber o que fazer. Ou talvez ele tenha pensado que 
o filho estava tendo o castigo que ele não tinha coragem de dar. Eu sei que durante todo 
o tempo que demorou pra eu caminhar até a briga, com passos firmes sobre um chão de 
espuma, Gabriel desferia golpes desengonçados contra o bêbado. Eu tirei Gabriel de lá 
e olhei no fundo dos olhos do garoto que tinha atropelado minha família e só vi tristeza. 
Ele parecia ser um menino bom. Como o Daniel. O menino se levantou e me disse, com 
o nariz e a boca sangrando além de um cheiro de vinho que exalava por todos os poros, 
“desculpe, eu não sei como isso pôde acontecer”.Eu só respondi: eu sei como isso pôde 
acontecer... O moleque não merecia punição maior. Ele já estava no inferno e nem os 
futuros anos de terapia o tirariam dali. 

Neste ponto nem André sabia o quanto estava certo. O moleque em questão se 
chamava Cláudio e cinco anos depois do acidente se encontrava em uma clínica de 
reabilitação para drogaditos, com uma garrafa de whisky que tinha escondido na calça 
e só encontraria um pouco de paz dez anos depois, após perder o braço direito em uma 
tentativa de suicídio com o carro.

— O filho da minha esposa enfiou a cabeça na minha camiseta e não conseguia 
parar de chorar. Eu não sentia nada. Uma dor tão forte parece que anestesia. Fui para a 
delegacia resolver todos os trâmites legais, com o garoto ao lado. Em algum momento 
ele deve ter parado de chorar, mas sinceramente, eu não tenho certeza. Minha única 
lembrança é do choro incontrolável e incansável. Quando cheguei ao apartamento, não 
podia me enfiar no meu iglu de dor. O telefone me esperava e me disse: “você sabe o que 
precisa ser feito”. Me resignei silenciosamente sentando ao seu lado. Mandei Gabriel 
para o quarto, por mais que ele não quisesse. Já era difícil o suficiente manter a calma 
sem uma criança soluçando ao meu lado. Neste momento não dava a mínima para a dor 
dele. Não é nada além do natural um filho enterrar a mãe. O amor de irmão não se com-
para ao que eu sentia pela minha princesa. Muita gente diz que não se pode quantificar 
sentimento, mas no fundo todos sabemos que se quantifica, ainda só não foi descoberta 
a unidade de medida adequada. Após fazer as ligações necessárias e pedir para um ami-
go arranjar o funeral, fui para o meu quarto, deitei e nessa hora não vieram lágrimas. 
Aquilo não pode ser chamado de lágrima. Toda a minha tristeza estava tão enraizada 
no meu coração que não tinha como ela sair pelos meus olhos. Eu devia ter chorado na 
hora e me descabelado na hora, como qualquer pessoa faria. Eu deixei a tristeza dentro 
de mim tanto tempo que ela não ia sair mais. Nem que o inferno congelasse aquela tris-
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teza sairia pelos meus olhos. O que explodiu pelos meus olhos, ouvidos e garganta foi 
a raiva, a maldição que eu tinha preparado pra Deus. Ele estava amaldiçoado por um 
juramento de vingança eterno. Sabia que tinha perdido minha alma naquele momento 
e foi esse o único pensamento que me trouxe um pouco de tranquilidade. Um dia eu ia 
acertar as contas com Aquele filho da puta. Mas vocês acham que é isso que me inco-
moda? Acham que é isso que me persegue?

— Ninguém conseguiu dizer nada. André de fato esperava uma resposta para sua 
pergunta. Aquela não era uma pergunta retórica. Ele queria saber se aqueles juízes uru-
bus já tinham se fartado de carniça. Queria que eles respondessem, queria ouvir suas 
vozes falharem. Mas quem olha para os olhos da tempestade não tem nenhuma saída 
a não ser esperar que ela passe fazendo o menor número de estragos possível. Após o 
eterno silêncio de dois minutos, André deu início novamente à sua narrativa.

— Não, isso não é o pior. Milhões de pessoas perdem filhos e esposas todos os dias. 
A dor não é eterna. A saudade sim, mas a dor não. Hoje me lembro sempre dos bons mo-
mentos com minha esposa e filha. Minha esposa não era o amor da minha vida. Isso nem 
existe. As pessoas simplesmente dizem isso pra si mesmas para justificar a monogamia. 
Nem virou santa depois que morreu. Ela era uma pessoa excelente, minha companheira, 
minha cúmplice, mas para encontrar isso é só procurar que existem muitas outras pesso-
as para ocupar esse lugar. Minha filha era o amor da minha vida. Não é que tenha virado 
santa depois que morreu, mas ela simplesmente não teve tempo suficiente para pecar. 
Nunca cometeu nenhum dos muitos erros que cometeria. Então vai ser a eterna menina 
que dormia no meu colo. Ninguém vai conseguir roubar o calor dos seus cabelos das 
minhas mãos. Então não é essa perda que me atormenta até hoje. O que me atormenta 
foi o dia do funeral. Esse nosso costume idiota de ficar o dia todo com o corpo graças 
à polícia foi evitado, porque eles só liberaram o corpo no dia seguinte. Foi um velório 
rápido, mas abarrotado de gente. Gente que eu não via há anos. A irmã da minha esposa 
estava lá. Nesse dia ela estava lá. O coitado do Gabriel estava abraçado à ela. Naquela 
hora eu realmente senti que o mundo era injusto. A prole de um filho da puta qualquer, 
que nunca visitava o filho, estava lá, viva e minha filhinha estava debaixo da terra. Eu 
não aguentei. Fui até ele, peguei sua cabeça em minhas mãos, olhei no fundo dos olhos 
mais azuis que eu já vi e disse: Eu preferia que fosse você. Sai de perto dele e fui falar 
com minha irmã. Falei para ela fazer uma procuração em que eu daria plenos poderes a 
ela e depois mandaria o endereço para que a procuração fosse enviada. Expliquei meus 
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motivos rapidamente e nessa hora ela não teve coragem sequer de me questionar. Nesse 
dia peguei meu carro, passei em casa, enchi a mala com minhas roupas e saí. Nunca 
mais voltei para a minha cidade. Vim parar aqui de cara. Alguma coisa me trouxe para 
cá. Não sei o que. Tinha conseguido fugir com relativo êxito dessa frase até agora. Mas 
vocês fizeram o favor de entregar meu esconderijo. Aqui eu conheci boas pessoas, fiz 
bons amigos e tinha uma boa rotina, mas vocês fizeram o favor de estragar isso tudo.

O pai de Adriana tinha no olhar alguma coisa entre assustado e triste. A mãe tinha 
o rosto nas mãos e soluçava esporadicamente. Adriana com algumas lágrimas secando 
no rosto cometeu um grave engano. Achou que o pior tinha passado e disse uma frase 
em uma voz trêmula: 

— Você devia pedir desc...
— Pedir desculpa pelo que?! Por dizer a verdade? Eu não devia ter estragado a vida 

do menino daquele jeito. Ele não merecia isso. Era um bom garoto. Mas chegar lá e con-
tar uma mentira para uma pessoa que sabe que eu estou mentindo é algo que não posso 
fazer. Dizer: “garoto, você não merecia escutar a verdade” não vai ajudar em nada. Ele 
tem os próprios problemas. Eu tenho os meus. Arruinei a vida de uma criança simples-
mente por orgulho de macho alfa. Sei que se não tivesse dito essa frase a vontade de 
tê-la dito me assombraria pra sempre. Não, não é desculpa que eu preciso. Eu não quero 
o perdão dele. Porque na verdade não me arrependo. Essa é a grande verdade. Tenho até 
um certo orgulho dessa atitude. Tive coragem para foder com a vida do menino sabendo 
que a minha já não tinha salvação. Um homem tem que ser um desgraçado muito grande 
para ter coragem de fazer isso. Eu tive. E sinceramente não tenho mais nada apra fazer 
aqui. Quero que vocês guardem esse momento Kodak para sempre e voltem pras suas 
vidinhas medianas que eu pretendo voltar para a minha. 

Dizendo isso, André levantou-se, jogou dinheiro na mesa suficiente pra pagar todas 
as refeições intocadas e saiu. Ninguém teve coragem de acompanhá-lo. 

Na volta para casa a raiva foi gradativamente acalmando-se e a única certeza era 
de que tinha que ir para outro esconderijo. Não poderia voltar para sua rotina sem que 
sua dor o perseguisse, tudo por causa de uma vaca de 22 anos que estragou com sua fe-
licidade. Os condenados não merecem uma segunda chance. Só a satisfação do álcool e 
prostitutas. O breve frescor do paraíso só faz piorar o calor do inferno. Em pouco tempo 
resolveria suas pendências e logo estaria no caminho certo para o lugar errado. Chegou 
em casa em pouco tempo e dormiu sem sequer cumprimentar seus amigos da pousada.
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Enquanto isso, no bar, pai, mãe e filha se entreolhavam atônitos. Até que Adriana 
disse:

— Olha o que vocês fizeram, com esse falso moralismo e essa curiosidade maldita. 
Eu falei para não tocar nesse assunto! Eu disse o que tinha acontecido. Amava aquele 
homem e cabia a mim conversar com ele no momento certo e não a dois adultos bêba-
dos. Será que vocês conhecem o sentido da expressão bom senso? O que eu vou fazer 
agora mãe? Por que você não conseguiu manter essa maldita boca fechada? 

— Olha de que bruto que te salvamos, ele bateu no Dani e foi um grosso hoje.
— Minha filha esse homem é perigoso demais. Além de velho é completamente 

louco!
— Me salvaram o cacete. “Bateu no Dani”, “foi um grosso”. Será que vocês conse-

guem escutar o que estão dizendo? Vou pegar um táxi e vocês deviam ir para um hotel. 
A gente conversa quando estiver todo mundo sóbrio.

— Calma filhinha não queríamos...
— Não queriam mas fizeram. E agora estou muito puta e muito bêbada para con-

versar. Tchau.
Durante todo o trajeto do restaurante para casa Adriana chorava copiosamente. O 

taxista mais curioso do que preocupado tentou saber o que tinha acontecido, mas foi ca-
tegoricamente ignorado e não se atreveu a falar mais uma palavra. Quando abriu a porta 
do apartamento, o olhar rápido para o telefone definiu o que faria. Os números foram 
discados rapidamente e uma voz calma atendeu:

— Alô?
— Somente o som de choro e soluços foi escutado.
— Olha garota, depois que você parar de chorar você me liga.
— Mas eu quero conversar agora! Desabou em prantos e soluços.
— Quer mas não consegue, vamos esperar um pouco que depois a gente conversa.
— Eu te amo!
— Vou fingir que não escutei isso, guarda essa frase para seu futuro marido.
— Eu te amo, eu te amo, eu te amo.
— Depois que você parar de chorar agente conversa.
— Mas... — novamente os soluços tornaram toda e qualquer palavra ininteligível.
— Olha aí não tem jeito de conversar, um beijo, tchau.
Duas horas mais tarde Adriana ligou de novo. Apesar de lágrimas constantes aflo-
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rarem, tinha autocontrole suficiente para não se desmanchar novamente. André achou 
um pouco cedo, mas não tinha mais argumentos para adiar a conversa. 

— Me desculpa, eles normalmente são pessoas tão discretas, mesmo quando be-
bem, eu sinceramente não sei o que aconteceu.

— Você não tem nada pra se desculpar, eu me excedi um pouco.
— Ainda bem que tudo está bem entre a gente.
— Eu concordo que tudo está bem entre nós, mas não vamos mais ficar juntos.
— MAS... POR QUE? Adriana sentia o auto-controle escorregar por entre seus 

dedos.
— Não tem como voltarmos a ser o que éramos antes. Mais cedo ou mais tarde 

você vai querer que eu me reconcilie com meu enteado, vai procurar minha irmã e meter 
o bedelho nos meus assuntos. Não estou disposto a fazer isso.

— Eu não vou fazer isso não, prometo.
— Pare um minuto pra pensar e veja se consegue repetir a frase. 
Ela parou pensou e se imaginou casando de véu e grinalda, pouco tempo depois os 

filhinhos nascendo e a única coisa que via no rosto desse André imaginário era culpa e 
solidão. Com o tempo ela tentaria resolver isso, toda mulher acha que consegue mudar 
o parceiro e ela sabia disso inconscientemente. 

— Por agora não vamos falar sobre isso.
— Viu o que eu disse.
— Eu não significo nada pra você então, vai viver como se eu nunca tivesse exis-

tido?
— Você vai ser meu eterno lembrete para não deixar ninguém chegar tão perto de 

novo.
— Mas... eu te amo.
— Por enquanto isso é verdade, com o tempo vai deixar de ser. Todo mundo vai te 

dizer isso, em nenhum momento vai parecer verdade, até que de fato aconteça, mas o 
tempo de fato consegue curar todas as feridas.

— Não quero que ele cure, eu quero você. 
Apesar da juventude da garota ela o impressionara. Soubera jogar bem com as 

palavras. 
— Adriana. Isso é a única coisa que você não vai ter. Tchau. 
Desligou o telefone sem esperar resposta. 



Adriano  Rossi144

A mudança repentina foi uma surpresa para seus amigos da pousada:
— Como, vai embora? Você não pode ir embora!  
— Estou precisando mudar de ares Soninha.
— Mas o que tem de errado com o ar daqui? André... 
— De certa forma esperava por isso garoto. — João olhou nos olhos de André e 

tentou transmitir toda a compreensão e solidariedade que conseguia e completou 
— Vê se manda notícia — disse finalmente, mesmo sabendo que nunca mais ou-

viria falar dele.
— Pode ficar sossegado que eu entro em contato. 
André terminou a conversa com uma mentira branca. Um mal necessário para acal-

mar os ânimos e encerrar a conversa. Quando viu a data, percebeu que coincidentemente 
era aniversário de Gabriel. Ele havia feito uma poupança para o garoto no dia que saíra 
de viagem. Hoje ele devia estar fazendo vinte anos. Foi ao banco fez uma transferência 
e colocou o comprovante em um pacote e mandou para o endereço de Juliana e Pedro, 
com um cartão de feliz aniversário.

Mais tarde naquele dia, João, que fez questão de limpar o quarto de André ele mes-
mo, encontrou um cheque de vinte mil reais. Sabia que ia achar alguma coisa desse tipo 
por isso nem passou pela sua cabeça deixar Joana limpar aquele quarto. Com um estilete 
cortou a assinatura e guardou os dois pedaços dentro de um álbum, junto com as fotos 
de sua família.

Nessa hora, André já estava na estrada. Sabia o que estava fazendo e fazia com or-
gulho. A dor é um bem inalienável do ser humano e aceitou-a de volta. Esta na verdade 
não era a expressão correta. A dor nunca o deixara. Simplesmente falou bom dia para a 
dor antes adormecida que agora acordava e acelerou. Mas o mais peculiar daquele dia foi 
outro sentimento que voltou. Quando pegou o carro naquela tarde após o funeral, tinha 
vontade de jogá-lo em cada ribanceira porém uma coisa o impediu. Um sentimento que 
ele em geral não admitia nem para si mesmo. Um sentimento que nunca teve enquanto 
fora casado e depois do dia da primeira fuga não sentira de novo até hoje. Liberdade.



VI

Gabriel acordou um pouco confuso, sem saber direito onde estava. Quando finalmen-
te se localizou, a primeira palavra que passou pela sua cabeça foi “patético”. Viu Claris-
se e Juliana com os olhos vermelhos ao seu lado além, de José e Pedro sentados em um 
sofá um pouco mais longe. Viu que tinha uma bolsa de sangue conectada a um cateter 
que entrava em seu braço e ouviu de longe um “ele acordou”, mas não pode identificar 
quem havia falado. Sentiu uma sensação de calor em sua mão e se ouviu dizendo “des-
culpa”. Esse som foi acompanhado do choro das duas mulheres ao seu lado. José, com 
lágrimas nos olhos, passou a mão na sua cabeça e disse:
— Não tenta falar não, descansa mais um pouco, estaremos aqui o tempo todo, fica cal-
mo. — Depois disso as palavras ficaram confusas.
Quando acordou de novo já estava mais consciente e mais desperto. Apesar de se sentir 
extremamente constrangido. Quando levantou-se um pouco na cama o movimento acor-
dou Clarisse, que era a única dentro do quarto no momento. Assim que ela viu os olhos 
dele abertos começou a chorar de novo e não conseguiu se conter:
— Como você teve coragem de fazer isso? 
— Não leu a carta?
— Li e ainda não acredito. Começou a ler em voz alta:
“Caros Pedro e Juliana. Nada disso é sua culpa. Eu sou um fracasso. Uso cocaína, faltei 
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um monte de aulas sem vocês saberem, dirigi bêbado, enfim não tive uma vida que va-
lesse a pena ser lembrada. Eu quero que vocês saibam que amo vocês profundamente e 
agradeço por terem cuidado de mim quando ninguém mais cuidou. 
José, sempre te admirei, e invejei. Te amo, você é a única pessoa que me faz sentir parte 
da família. Não pense em nenhum momento que isso foi sua culpa, por favor. 
Clarisse, você é a única menina, menina não, digo, mulher que já amei. Te amo do fundo 
do meu coração. Mas infelizmente meu ódio a mim é maior do que meu amor por você. 
Eu sei que sou um canalha por estar fazendo isso, mas você é jovem, tenho certeza de 
que superará isso antes que perceba.
Faço o que faço porque a única pessoa que em tese deveria me amar só quer meu di-
nheiro emprestado. O cara que quer me ver morto acabou de me mandar uma bolada de 
dinheiro. Acredito que para aliviar a consciência. Então caso vocês encontrem meu pai 
ou o André espero que vocês falem que o que fiz foi culpa deles. Regozijarei em meu 
túmulo sabendo disso. 
Um beijo final a todos.”
— Achei que foi quase digno do Nobel de literatura.
— Você ainda tem coragem de fazer brincadeira? 
— Claro, o que você esperava que eu fizesse, tentasse de novo logo agora? 
— Nem brinca com isso, eu te amo, e não quero saber de superar você. Eu quero ficar 
com você, para sempre.
— Para sempre é muito tempo.
— Mas é exatamente muito tempo que eu quero ficar com você. Eu conversei com a 
Juliana. Ela me contou tudo o que aconteceu. Sobre André e sua mãe.
— Aquela minha tia traiçoeira.
— Ela só me contou porque sabia que eu precisava ter mais alguma informação.
— Os vivos sempre acham isso. 
Clarisse não pode continuar a conversa. Os soluços e lágrimas não a deixavam falar 
mais nada. A porta se abriu e Juliana entrou acompanhada de Pedro: 
— Meu filho, como você pôde fazer isso? — Disse Juliana o abraçando e chorando.
— Essa parece ser “a” pergunta. Mas o porquê de não ter dado certo é a minha dúvida, 
eu tinha certeza de ter palpado o pulso antes de cortar com a faca de churrasco mais 
afiada que achei na cozinha.
— Isso não interessa, o importante é que você ainda está conosco — disse Pedro.
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— Interessa para mim, porque sempre achei patéticas as tentativas de suicídio mal su-
cedidas! 
— Então, se te faz sentir melhor, você cortou certo, acertou a artéria em cheio, mas José 
chegou cedo em casa e foi rápido, então só não deu certo graças a Deus! 
— Mas Deus não se importa com os suicidas, pecado mortal lembra?
— Bom, dessa vez ele se importou. Deixa para conversar depois que a gente estiver em 
casa, será que não podemos só ficar felizes por você estar aqui ainda.
— Muito egoísta da parte de vocês.
— Totalmente, mas quem disse que altruísmo era uma das minhas qualidades — disse 
José com um esforço hercúleo para não deixar as lágrimas aflorarem. Gabriel percebeu 
que só estava trazendo mais dor para sua família e não disse mais nada. Deixou que o 
silêncio e o abraço fizessem as feridas pararem de sangrar, apesar de estarem longe de 
serem curadas.
O período de recuperação não foi longo. Afinal a única coisa que Gabriel precisava era 
de repor o sangue que tinha sido desperdiçado. Depois ficou sabendo que conseguiu 
cortar somente um pulso e aparentemente no outro pulso o corte havia sido muito super-
ficial. Deduziram corretamente, que quando estava prestes a cortar o segundo pulso, a 
visão do sangue o fez desmaiar, porque a perda volêmica não era suficiente para isso. A 
sorte, (ou azar), foi que José chegou em casa em poucos minutos depois do corte e ligou 
para a polícia. Conseguiu comprimir o corte e conter o sangramento. Aparentemente a 
tentativa havia sido sólida, mas uma conjuntura de coincidências salvou a sua vida. Po-
rém isso não o ajudou a suportar as extensas sessões de psicoterapia ou as medicações 
prescritas que ele era obrigado a jogar fora todos os dias. Gabriel se sentia um cordeiro 
no abatedouro, por mais que o sentido das ações de seus tios fosse diametralmente opos-
to. Não ficava sozinho em nenhum momento do seu dia e não tinha argumentos para 
lutar contra isso. Era obrigado a suportar sessões de psicoterapia que não o ajudavam, 
principalmente pelo fato dele não querer participar, o mesmo podendo ser dito sobre as 
medicações. Não tomava porque não acreditava que precisava. A decisão tomada não 
foi baseada em uma conjuntura de coincidências, como foi o caso do seu salvamento. A 
decisão havia sido tomada quando começou a usar cocaína, beber e acumular parceiras 
sexuais. Só queria uma maneira mais rápida de chegar ao seu destino que infelizmen-
te não era aceita pela sociedade. Então suportou estoicamente toda a psicoterapia que 
pôde.
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Gradualmente a vida foi voltando ao normal. Ele continuava indo ao psicólogo e ao 
psiquiatra enquanto fingia tomar as medicações. A única coisa que usava era cocaína. 
Por tantos anos ela fora sua companheira e sempre trouxe mais bem do que mal para ele. 
Depois que havia parado de usar é que sua vida degringolou. Retomar o velho hábito 
não foi difícil. Já fazia quase um ano desde a tentativa de suicídio e Clarisse continuava 
ao seu lado, mas o sentimento dele já não era o mesmo. Ele sempre via nos olhos dela 
aquela preocupação maternal por trás dos olhares amorosos. Definitivamente não era 
isso que ele esperava quando se apaixonou por ela. A paixão aos poucos foi diminuindo, 
o que queimava atualmente era um fogo baixo do amor condescendente. Mas o plano 
para se livrar da prisão fraternal havia iniciado desde o dia que voltara do hospital. 
Procurou o setor de transferências da faculdade e, com a sutileza de uma bigorna, per-
guntou: “qual o lugar mais longe daqui pra onde eu posso conseguir uma transferência”. 
Com uma interrogação nos olhos, a atendente da faculdade respondeu somente com o 
silêncio. Ele reformulou a pergunta: “moça, estava querendo conhecer as modalidades 
de ensino de outros lugares do país e queria transferir o curso pra outro lugar”. Agora 
sim havia comunicação. Em pouco tempo surgiu uma vaga aonde ele queria: ao norte, 
próximo ao atlântico. Obviamente muita burocracia ainda precisava ser transposta. Ga-
briel não suportava mais o olhar de piedade de todos à sua volta. Seus tios, sua namora-
da, seus colegas de sala, sempre o olhavam de cima de um pedestal de felicidade que o 
agredia. Precisava escapar. 
A notícia foi uma surpresa para todos. A mais dolorosa despedida, apesar de ser a pessoa 
que menos problemas colocaria na mudança, foi a de Clarisse:
— Mas o que tem de errado com a gente? Desde aquele problema que não brigamos.
— Meu amor, e digo isso sabendo que provavelmente você será meu único amor, eu não 
aguento ver o seu olhar de pena. Para se sentir pena de uma pessoa, é preciso se consi-
derar muito acima desta. Eu não aguento sentir o olhar de pena de ninguém.
— Mas eu não consigo viver sem você.
— Então suicida.
— Seu grosso, animal, filho da puta, como você tem coragem de dizer isso!?
— Só para provar que você pode viver sem mim.
— Eu não só posso como quero viver sem você.
— Eu também quero, por isso que estou mudando de cidade.
— Nunca mais quero te ver, seu desgraçado insensível!



— Sempre me lembrarei de você com ternura, tentou amenizar a situação, mas Clarisse 
com a frase na ponta da língua disse:
— Lembre-se disso — disse a garota mostrando o dedo médio. 
Gabriel deu um sorriso e saiu da casa dela. Sabia que ela não merecia aquilo, mas prova-
velmente ela encontraria outro namorado menos problemático que ele em pouco tempo, 
o que de fato aconteceu.  Quando avisou aos tios que ia se mudar, que tinha conseguido 
a transferência da faculdade, houve um pouco mais de revolta e uma tentativa de golpe 
de estado. Ambos falaram que não deixariam Gabriel se mudar, mas este lembrou-lhes 
que já era maior de idade e não estava pedindo dinheiro a ninguém. Gabriel já tinha di-
nheiro da herança e não se esquecia da carta que recebera antes da tentativa de suicídio. 
André havia depositado mais dinheiro do que ele precisaria para chegar até ao final do 
curso e, apesar do plano inicial de sacar o dinheiro para jogar tudo na cara do desgra-
çado, por que não usar o dinheiro? Seus tios ficaram de mãos atadas e como não havia 
maneiras de segurá-lo, optaram por dar sua benção. José, que já tinha voltado para a 
França, como Gabriel esperava, foi a única pessoa que entendeu. Não disse nada, sequer 
respondeu ao e-mail. Porém uma semana antes da mudança de Gabriel, ele foi visitar os 
pais.  Conversou com Gabriel todos os dias e nenhum dia sobre o assunto que pairava 
entre os dois. Até que Gabriel subitamente disse:
— Não suportava mais morar aqui, toda essa vigilância.
— Por acaso ela é infundada?
— O principal problema é esse, é totalmente fundamentada, eu não posso sequer me 
revoltar.
— Mas por que a necessidade de ir pra tão longe?
— Para ninguém chegar na minha casa de surpresa, para ninguém me supervisionar, 
enfim, para me sentir livre!
— Eu sei como é. porque você acha que eu fui pra Paris?
— Esse não foi sempre o seu sonho? 
— O sonho de todo mundo é morar fora, ninguém suporta ficar sob vigilância, eu só 
elaborei meu sonho pra não machucar os sentimentos de ninguém...
Ambos ficaram em silêncio. Não havia nada mais para ser dito.
No aeroporto os tios de Gabriel o abraçaram conjuntamente por mais de cinco minutos. 
José deu um aperto de mãos e o olhou nos olhos. O olhar valeu mais do que qualquer 
outra atitude. Clarisse não foi. Graças a Deus...





Final





I

André estava parado na delegacia. Não havia mais o que fazer. Gabriel soluçava 
compulsivamente ao seu lado. Não havia espaço para choro na cabeça de André. Só ou-
via o delegado falar ao fundo. Em frente a ele estava o garoto que atropelara sua mulher 
e filha. Ele não conseguia sentir ódio daquele garoto. Simplesmente não conseguia. O 
rapaz parecia ser o mais assustado do lugar. Talvez chorasse tanto quanto Gabriel ou 
ainda mais. O garoto não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Havia bebido e 
acabado com a vida de quatro pessoas, mas André tinha certeza de que se ele soubesse 
que isso ia acontecer não teria saído de casa naquela noite. A única coisa que André via 
naquele momento era o pai do rapaz, desolado. Mas ainda assim não sentia raiva do 
filho. Não estava dando sermão algum no filho, só abraçava o menino enquanto tentava 
conversar com o delegado. André sabia que aquele pai faria qualquer coisa para poupar 
o filho da prisão, algo que com certeza seria infrutífero. O menino de 18 anos estava 
bêbado e atropelara duas pessoas. A cadeia era o caminho certo para ele. O pai, mesmo 
sabendo disso, queria proteger o filho a qualquer custo. Então André olhou para o lado 
e viu Gabriel o abraçando. O garoto que soluçava não era seu filho. Naquele momento 
nasceu a frase que atormentaria os dois até o fim de suas vidas, apesar dela só ter sido 
pronunciada no dia seguinte. “Eu preferia que tivesse sido você”.








