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Nota da autora 

 

    O meu amor tem som de bateria. Alegre. Divertido. Sorrisos. O 

meu sexo é o silêncio... Para ouvir a intensidade dos meus gemidos, 

dos seus e de todos nós. 

    Divirta-se com esta leitura sem nunca precisar abrir mão do prazer 

do sexo nem da deliciosa mágica do amor.  

    Ah! Caso não goste de sexo ou tiver pudores não leia o livro!  E se 

não for capaz de fantasiar o amor, não passe nem perto também. 

Afinal, o que seria do amor se não fosse a sutil sacanagem do sexo?! 

 

Marianna Kiss 

 

 



 

 

Prefácio  

 

    O suor que escorre pelo corpo não é de prazer, quiçá de gozo. 

Muito menos de lembranças, aquelas mais tórridas e quentes que vêm 

à memória, não. 

    É um calor sem fim e paradeiro que chega atordoando a mente, 

esquentando o sangue, confundindo o pensamento. 

     É algo mágico e terno que nos leva em uma ciranda mágica e 

envolvente, porque não caliente, conturbada, confusa, inocente, 

mística, musa, criadora... Até a criatura... 

    Nossa autora, sutil e extremamente inteligente, é uma mulher 

independente que transita tranquilamente entre os dois mundos: amor 

x sexo. 

    Este livro é simplesmente fantástico, na simplicidade e naturalidade 

como transcreve na prosa e na poesia o cotidiano de cada um de nós, 

simples mortais, sedentos de paixões, fantasias e erotismo. 

    Criar, sendo em prosa ou poesia, vai muito além da nossa 

capacidade ou, como diziam os iluminados e alguns poucos, vai além 

da nossa vã filosofia. 

    E o mais fascinante é sentir-se envolvido na trama sutil e ardilosa 

das palavras, simples palavras que, como teia, envolvem, entrelaçam, 

aconchegam... Sufocam a presa.  

    Ah, essa mulher estonteante, divinamente sexy e amante, doce e 

amiga, quando se precisa, mas “inocentemente” sedutora, essa deusa 

esculpida por Michelangelo.  

    Marianna Kiss é nossa Afrodite – deusa da beleza e do amor – e 

nossa Calíope – musa da poesia e da eloquência. 

    Kiss é uma escritora ímpar e nos envolve com sua sagacidade, 

inteligência, alegria e bom humor.  

    O sentido da imagem, tão bem traduzido em cada linha, nos faz 

ouvir músicas de amor, assim como imaginar outras sacanagens. 



 

 

    Seu texto é apaixonante e fluido; romanceado e ágil; em poucas 

palavras diz muito ou tudo e, ela adora um desafio, sem o qual não há 

conquistas. 

    Autora de Como ser uma Mulher Solteira, Marianna se revela uma 

excelente poetisa e nos prende e fascina a cada linha, em cada verso. 

    Músicas de amor e outras sacanagens é mais que um livro, é um 

guia de viagem que nos faz contrapor amor x sacanagem, nos levando 

ao Nirvana e atando-nos à realidade. Tem melodia e exala sexo. 

    Aos aventureiros, uma excelente viagem! 

                                                                  

Nan Soares 

 



 

 

Introdução 

 

    O amor é melodia, o sexo é “pancadão”. Ambos são música. Amor 

é pênis... Seios e vulva, sexo é pau... “Tetas” e “buceta”. Ambos são 

corpo. Amor é conto de fadas, sexo é ficção selvagem. Muito 

selvagem. Ambos são imaginação. Amor é fantasia, sexo é realidade. 

Ambos são.  

    Um não há sem o outro. O outro não se compreende sem o um.  

    Todo poeta é “poeteiro”. O amor é prosa, sexo são palavras de 

baixo calão. Ambos são escritos com gramática, fisiologia, corpo e 

alma. Amor é sussurro, sexo é grito. Ambos são expressão. Amor é 

uma inocente cheirada no cangote. Sexo é cheiro de muito suor. 

Ambos são elixir da paixão. Amor é açúcar, sexo é limão. Juntos são 

caipirinha. Amor é toque, sexo é dedada... Muitas dedadas. Ambos 

são carícias. Amor é papai e mamãe. Sexo é de cabeça pra baixo, pra 

cima, de ladinho e de quatro. Ambos são Kama Sutra, a literatura da 

paixão. Amor é penetração. Sexo é “metida” e “pentada violenta”. 

Ambos são movimento. Sexo é sedução. Amor é construção. Ambos 

são ação. 

    Sexo é liberdade, amor é pudor. Ambos estão em cheque. Sempre! 

Sexo é o troféu da corrida. Amor é a comemoração. Ambos terminam 

em vitória. Sexo é chão, parede, pia de banheiro, capô de carro e 

qualquer espaço, amor é cama, cama e cama. Ambos são lugar. Sexo é 

porra, amor é ejaculação. Ambos são expelidos. Sexo é gozado, amor 

é orgasmo. Ambos são sublimes. Sexo é calcinha comestível, amor é 

lingerie de algodão. Ambos terminam em sacanagem. Amor é 

santificado, sexo é pecado. Sexo é prazer, amor é Nirvana. Ambos são 

contato com o divino. Religião. Religação. 

    Sexo é perdoável sem o amor, pois, é divertido, gostoso e 

passageiro. Mas o amor é imperdoável sem o sexo, pois, não teria 



 

 

sentido, não existiria, seria amizade, irmandade, atrocidade. 

Compaixão. 

    Sexo é tapa na cara da rotina. O amor é a puxada de tapete da vida, 

que vira de ponta e cabeça pra baixo.  

    Mas o amor, por si só, é sem sal. O sexo é a fantasia que apimenta o 

amor.  O sexo é o tesão no agora. É puxão de cabelo, pênis na cara, 

tapa na bunda, calcinha rasgada e uma “botada” entre coxas que mais 

parece uma sinfonia quando não é interferida pela sonoplastia de um 

filme pornô. Ufa... É extremamente bom. Não! Exageradamente? É 

“foda”... Nos dois maus sentidos da palavra. Mas não é intenso. É uma 

lista sem milhares de nomes. É esquecível. É garoa, deixa úmido, mas 

não molha, não encharca. Passa rápido. O amor também é chuva, mas 

de verão, é tempestade, destrói, alaga e deixa marcas. É a mão de 

poucos dedos. São histórias para se contar aos bisnetos, pois quem 

ama vive muitos anos além. Mas ainda assim é incompleto sem o 

sexo.  

    Se não houver sexo, o amor torna-se esquecível também, uma 

história de criança, e assim se perderia no tempo.  

    É impossível separar o amor do sexo, e o contrário logo se 

desapega. Quem tem amor em excesso sente falta de putaria e quem 

tem sexo em excesso sente falta de sentimento, toque, carinho, brilho 

no olhar, estalar das estrelas e romance. E quem tem os dois em 

equilíbrio, também não é feliz. Porque o ser humano é insaciável e 

sempre falta alguma coisa: ou mais sexo, ou mais amor, ou ainda em 

dias de TPM faltam os dois. 

    O amor é mais carnal que o sexo. Sexo é tesão apenas na hora. No 

amor, se sente tesão na pele, no corpo, no coração, na alma e nos 

pensamentos das infinitas horas do dia. As noites não acabam até que 

se terminem na cama. No sexo perde-se o juízo, no amor nunca houve 

juízo. 



 

 

    É, é a contradição entre o amor e o sexo que movimenta a vida, que 

esquenta corações e corrói corpos ensandecidos de desejo. Não se vive 

sem um, tampouco uma alma existe sem o outro. Ambos se 

completam e no final tornam-se apenas um só sentido. 

    E foi na união de amor e sexo que surgiu o livro Músicas e amor e 

outra sacanagens – baseado em fatos reais. 

 

    Delicie-se com a leitura. 



 

 

Parte I 

Músicas de Amor 

 

 

 

 

Que seja presente, gostoso, 

quente. 

Não quero amor revelado. 

Palavras são esquecidas com o 

tempo. 

Quero amor sentido, vivido, 

sonhado. 

Aliás... Eu não quero. 

Eu apenas sonho... 

Com um amor encantado. 

 



 

 

 

Eu não pertenço 

 

    Eu não pertenço a esse mundo.  

    Mundo esse onde os seres que vivem aqui fogem da felicidade e a 

tratam como o fim da linha, como se o amor fosse o culpado de tudo. 

    Nem se parecem humanos.  

    Nem parece que reclamam a vida inteira por não serem felizardos.  

    Daí o momento vem e eles o mandam embora como se houvesse 

fase ou hora certa para acontecer. Fincam o medo em seus jardins 

impedindo que a magia das fadas se aproxime e os façam mais 

coloridos. Discursam sobre o coração, mas o blindam numa muralha 

falsa de autoproteção. Fazem de cada vírgula um obstáculo e não se 

dão conta de que é apenas o destino brincando com suas próprias 

vontades contraditórias de dificuldade e desafio.  

    E, quando eles têm a chance de fazer diferente e provar toda a teoria 

que pregam, simplesmente, colocam tudo a perder. E o mais 

engraçado de tudo é que o último desejo do suspiro que lhes restam é 

justo por mais um tempo... Para mais uma chance... Com a pessoa que 

eles poderiam ter amado, mas não tiveram coragem de arriscar.  

    Esses seres não entendem que, magoando a si mesmo e ao amor 

negado, assinam para sempre um contrato de dúvida com o próprio 

coração...  E o "ai se eu tivesse feito diferente... Ai se eu tivesse me 

permitido amar aquela mulher..." passa a reinar em suas mentes 

arrependidas.  

    O medo não será o único a persegui-los... O vazio de algo 

incompleto também.  

    Eu não pertenço a esse mundo... Eu não sou humana... Eu sou a 

mulher que ama de coração aberto... A mulher que vai morrer sem 

dúvidas ou arrependimentos... A mulher que em breve será libertada 

pelo amor...  



 

 

    A mulher feliz para sempre mesmo que o felizardo que a ama não 

se dê conta disso. 

    Ainda. 



 

 

Tem dias que...  

 

    Tem dias que está sol, mas eu quero ficar em casa dormindo... 

    Tem dias que só tem 12 horas, mas eu preciso de no mínimo 30 

para concluir tudo o que tem de ser feito... 

    Tem dias que estou cheia de carboidrato na mente e nenhuma 

energia para colocá-lo para fora do meu corpo... 

    Tem dias que eu tenho prova na manhã seguinte e ninguém me 

deixa dormir cedo... 

    Tem dias que eu fujo para dormir cedo, mas a insônia me pega 

pelas alças das mangas. 

    Tem dias que estou completamente irritada sem motivos... 

    Tem dias que nem a atitude mais imatura do mundo me tira do 

sério... 

    Tem dias que tenho TPM e, em outros, eu só tenho a mim mesma... 

    Tem dias bons, dias ruins e eles se repetem todos os dias... 

    Tem dias que eu sou água... Tem dias que eu sou vento... Tem dias 

que sou piada... Tem dias que sou tormento. Tem dias que sou 

choro... E, ainda tem aqueles onde não sou nada.  

    Tem dias que desejo amar. Em outros eu apenas sinto amor. Ou 

lamento. Ou alegria. Ou sexo. Ou tudo junto. 

    E todos os dias sou fogo... E todos os dias sou incógnita... E todos 

os dias sou mulher... E todos os dias eu... Sou eu... 

    Hoje, só quero ficar sozinha. 

http://diariodamariannakiss.blogspot.com/2011/09/tem-dias-que.html


 

 

Ele ou ela 

 

    Hoje alguém vai ganhar um texto. 

    Mas, ele ou ela não sabe que é para si, por mais que no final dessas 

singelas palavras cronadas, ele ou ela – de novo – vá ter a certeza, pois 

não haveria direção a outro, ou outra.  

    Essa crônica é para alguém que não vou dizer se é ele ou ela, mas 

tenho a liberdade de afirmar que é muito bonito. Ou bonita. Por fora, é 

puro charme e de um elegante sorriso dourado. E por dentro... Ah... 

Por dentro... É incrivelmente mágico, lindo, belo e magnífico – 

acrescentem os as como queiram – e, de um altruísmo que 

multiplica... Não... Quadriplica? Vixi... É pouco... Que o eleva a 

infinita potência da divindade, mas isso só seria possível caso eu 

pudesse compará-lo a Deus. Perdoe-me Senhor, mas ele é espelho 

para todo e qualquer ser humano que já pude conhecer. Entreguei 

alguém? 

    Esse alguém é mais que iluminado. Ou iluminada. 

    Ele, ou ela, possui uma capacidade única de tirar um coração das 

sombras, dar dentes a sonhos distantes e trazer à humanidade um 

singelo exemplo de luz.  

    Esse alguém, que não vou assumir se é ele ou ela, transformou-me 

em Laércio naquela mesa de bar. Sim, eu sempre me contentei com o 

pouco material, porque eu sabia que para mim estaria reservado um 

amor que ganharia numa noite boemia qualquer.  

    Ele, ou ela, disse “vem comigo”, e junto me deu uma rosa, que não 

era troféu de puta, mas que, em união, me conferiu um bem de valor 

imensurável: um coração preenchido e um pouco mais apaixonado. 

    Esse alguém, que estou longe de revelar o nome, e não é por 

mistério, e sim porque não sabe receber, hoje me ensinou uma 

importante lição: receber. 



 

 

    Contraditório? Que seja. O que dizer de um ser tão milagrosamente 

abençoado e de tão pura força, que por divinos motivos me deixou 

mais uma vez encantada – para não repetir apaixonada – que me 

ensinou algo que não sabe fazer? 

    E é por isso que não vou revelar seu nome. Pois, ele, ou ela, 

manteve em segredo o lado humano de sua vida. Só não poderei 

deixar em panos a minha enorme admiração... E quem sabe um dia, 

que seja coração... 

    Mas ele, ou ela, nunca ia querer porque não sabe receber. E, é por 

isso que ele, ou ela – novamente – vai ganhar um texto singelo onde 

rezei a Deus para que o tal reservado para mim tenha um terço de seu 

coração... Por quê? Porque sim. Porque esse alguém me ensinou a 

receber, e eu vou estar pronta, de coração aberto, para aceitar tudo que 

venha dele.  

    Ou dela.  

 

 

 



 

 

Venda nos olhos 

 

    Deixe-a vendar seus olhos menino. 

    Olhos fechado abrem o coração. Coloque para fora o que há de 

mais importante: vontade.  

    Não a prenda na saudade. Prisão serve apenas para as boas 

lembranças que devem estar no coração. 

 

    Deixa-a vendar seus olhos menino. 

    Nunca se sabe o que de fato se quer. Mas seu amor supõe. 

Mas seu amor adivinha. Mas seu amor faz. Seu amor é capaz de 

transpor o que sua alma nem sabe que deseja: amor. 

    Liberte-o dentro de si. Deixe-o voar para longe e espalhar-se aos 

cantos do Universo. 

 

    Deixa-a vendar seus olhos menino. 

    A cama é grande e nela cabem nós três: você, eu e o nosso amor. O 

espelho no teto só reflete sorrisos e nada além do puro desejo: amar. 

    E não há razões, motivos ou passado que apaguem a chama desse 

amor.  

 

    Deixa-a vendar seus olhos menino. 

    O que há de mais legal na surpresa? No inusitado de um lugar 

incomum? Na primeira vez, no primeiro dia que o amor aconteceu de 

novo? Há sim algo mais legal: o deixar. 

    Deixar, permitir, levar, ir. Amar. Deixe-se amar.  

 

    Deixa-a vendar seus olhos menino. 

    Cale-a com beijos. As palavras são desnecessárias e a língua se 

movimenta tanto quanto e com mais amor. E uma pimenta a mais: 

abraços. 



 

 

    Abraços melados de afagos. Carinho gostoso como doce. 

Conchinha agarradinha no dormir. 

 

    Deixa-a vendar seus olhos menino. 

    Permita que essa menina te coloque no pedestal de amante. Amado, 

adorado, amor: namorado. 

    Não diga que está sozinho quando na verdade quer estar com ela. 

Agarre-a! Você é dela! 

 

    Deixe-a vendar seus olhos menino. 

    Não se iniba ao novo. Comprometa-se em se esquecer de medos. 

Não se limite a anseios.  

 

    Deixa-a vendar seus olhos menino. Deixa-a amar-te.  

 



 

 

Cheiro bom 

 

    Meu homem tem um cheiro bom... Um cheiro bom tem o meu 

homem.  

    Cheiro de frescor. Pele. Ardor. 

    Descobri que a alegria me inspira além da tristeza de não tê-lo... E 

que isso tem um cheiro melhor.  Cheiro de amor e calor sem pudor.  

    Que cheiro bom tem o meu homem...  

    Cheiro de perigo. Suspiro. Arrepio.  

    Descobri aquela coisa que estranhamente eu pensei que não 

existisse. Cheiro de caminho e carinho de dias ensolarados. 

    Meu homem tem um cheiro bom... Um cheiro bom tem o meu 

homem.  

    Cheiro de quero mais. Quero ele. Quero eu por cima dele. Descobri 

o tal desejo que sufoca a alma e faz jus a palavra saudade. 

    Que cheiro bom tem o meu homem... 

    Cheiro querido. Amigo. Perdido.  

    Descobri a insensatez da loucura e o sentido do instante. A perdição 

das horas. O encontro com o sublime. O derretido derrame. Me ame. 

    Meu homem tem um cheiro bom... Um cheiro bom tem o meu 

homem.  

    Cheiro de palco. Emoção cantada.  

    Letra embalada. Alegria escrachada.  

    Que cheiro bom tem o meu homem... 

    Descobri que ele não sai de mim.  

    Pensamento. Fomento. Tormento.  

    Meu homem tem um cheiro bom... Um cheiro bom tem o meu 

homem.  

    Cheiro de paixão. Ilusão. Fusão.  

    Descobri que é o amor lá do fundo. Da dúvida. Da incerteza. Da 

destreza pelo desejo daquela que o desafia.  



 

 

    Que cheiro bom tem o meu homem... 

 



 

 

Curitibano menino 

 

Sorriso que encantou menina carente 

Sorriso pedindo casadinho 

Sorriso que estalou meu coração. 

Alegria única de menino reluzente 

Alegria genuína de mansinho 

Alegria que conquistou com emoção. 

 

Beleza brilhante que roubou a gente 

Beleza simples com jeitinho 

Beleza que despertou essa atração. 

 

Vontade que surgiu de repente 

Vontade de dar muito beijinho 

Vontade de puxá-lo pela mão. 

 

Curitibano que veio ardente 

Curitibano chegou “devagarinho” 

Curitibano que provocou furacão. 

 

Amor que veio de presente 

Amor com carinho 

Amor que terminou em devoção. 

 

Curitibano menino com sorriso reluzente conquistou meu coração. 



 

 

Distraidamente apaixonados 

 

Ele não olhava pra mim 

Eu o enxergava na alma. 

Ele disse que não me queria 

Eu acreditei com sabedoria. 

Ele me desafiava com críticas 

Eu o amarrava com a dúvida. 

Ele estava distraído 

Eu havia caído. 

Ele propôs uma trégua 

Eu não queria mais conversa. 

Ele me deu uma flor 

Eu dei a ele o meu ardor. 

Ele me pegou com a rejeição 

Eu o encantei com a contradição. 

Ele esperou sete meses 

Eu me apaixonei há sete meses. 

Ele pegou na minha mão 

Eu alcancei seu coração. 

Ele tinha medo 

Eu tinha desejo. 

Ele queria certeza 

Eu só pude agir com destreza. 

Ele queria paz 

Eu queria mais. 

Ele me deu paixão 

Eu dei a ele o melhor de mim sem outra opção. 

Ele tinha vergonha 

Eu o achava um pamonha. 

Ele fogo 



 

 

Eu amor. 

Ele ausência 

Eu paciência. 

Ele ganhou um vale 

Eu fiquei na saudade. 

Para ele o tempo passou 

Para mim tudo começou. 

Ele não se dava conta 

Estávamos distraidamente apaixonados. 

Certamente amados. 

Ele 

Eu. 

 



 

 

Preta Praia 

 

    Quatro moças que se julgam meninas. Quatro meninas que querem 

se tornar mulheres de verdade, mas se escondem atrás de uma 

brincadeira de criança. Quatro vidas diferentes. Quatro histórias em 

jogo que dependem unicamente de escolhas próprias, as quais nem 

mesmo três amigas podem interferir, mandar, opinar ou sequer 

aconselhar.  

    Uma praia paradisíaca como sonhos de infância. Uma hora que não 

se sente passar, numa trilha para chegar até lá. Cheiro de árvores 

frutíferas, pequenas e avermelhadas, dessas que somente os pássaros 

comem. Bambus e cheiro de bambu, como nessas colônias que as 

mulheres adeptas a produtos inspirados na natureza passam no corpo 

antes de dormir. Sons de natureza que se misturam às risadas que 

disfarçam a tristeza. Sons que se perdem nas mil fofocas que precisam 

ser colocadas em dia. Sons que se acentuam quando o fôlego começa 

a faltar. Sons de bicho que não se identificam tamanha a força da 

cultura de cimento. Não se sabe se é cobra, e não se deseja que seja. 

Não se sabe se são lagartos. Lagartos fazem barulho amedrontador? 

Sons de pássaros com certeza, mas são tantos e tão desconhecidos que 

perdem a importância quando as quatro amigas se deparam com a 

Praia Preta.  

    A praia é preta de verdade. Não que fosse suja, ou de resquícios de 

petróleo ou de outra coisa valiosa, ou de lama que faz bem à pele. 

Simplesmente era preta. E não havia um só grão de areia que não se 

contrastasse com o brilho do sol naquele céu azul de verão. Era o 

pretexto que aquelas amigas precisavam para se remeterem aos 

tempos em que o universo não se limitava à imaginação. Na infância 

tudo acontecia de verdade.  

    Que lugar melhor do que essa tenra e doce temporada para elas se 

esquecerem de quatro corações partidos?  



 

 

    Quatro corações abalados, que não desejavam se curar do 

sentimento mais nobre do mundo, o amor. 

    Uma delas era morena, alta, olhos verdes, cabelo liso e pernas 

longas de passista de carnaval, dessas que se destacam, mas não se 

arriscam nas passarelas do samba. Assim como não se arriscam a 

gostar de outrem que não o do passado que se faz presente por ser o 

irmão da melhor amiga. A que é baixa, de curvas torneadas, pintinha 

na bochecha esquerda, queimada de sol e loira. Uma cor de cabelo que 

se confunde com o amarelo daquela tarde de domingo. E com um 

coração que de tempos em tempos se confunde achando que 

encontrou o amor, quando, na verdade, não passou de uma doce ilusão 

paulista. Pobre menina que nem imaginava que iria sofrer menos que 

a outra amiga, a morena de bumbum empinado e sorriso largo. A que 

ansiava pelo motoqueiro carioca, e se guardou no feriado à espera de 

um pedido de namoro. Pena... Ela derramou lágrimas na segunda-feira 

seguinte, quando, em vez de ouvir um “sim”, foi avisada pelo próprio 

que enamorava outra. Outra que tinha olhos azuis como a menina-

mulher-moça que completava o quarteto. Dona de uma língua 

estranha disfarçada num português suficiente para lamentar ser a 

amante na vida do amado. Mas naquela tarde de domingo, na 

paradisíaca Praia Preta, nada importava a não ser a areia.  

    Elas se pintaram daqueles grãos como se na natureza existisse 

aquarela. Jogaram-se naquele chão que se moldava a cada marola do 

cristalino mar. Pularam, correram, brincaram, cantaram, se 

esqueceram do mundo. De todos. Vagabundos. E nem perceberam que 

três horas haviam se passado. Não havia língua que pudesse traduzir a 

alegria daquelas acrobacias de pernas que se confundiam com braços 

quando ficavam de cabeça para baixo. Ou que pudesse explicar os 

pingos que não eram mais de lágrimas e sim do suor daquele breve 

momento de se esquecer quem é e voltar a ser a criança que nunca 

amou ninguém. 



 

 

    Mas elas foram embora... Pegaram a barca e se despediram de longe 

da Preta Praia Paraíso, em companhia da amargura sobre a triste 

realidade que as esperavam em terra.  

 



 

 

Racionalidade 

 

    Não!  

    As mulheres não são mais racionais que os homens. Nem tampouco 

os homens mais sentimentais. Muito menos o contrário. 

    Não há racionalidade que enfrente o sentimentalismo de uma 

paixão. Não há princípios, pudores, regras de conquistas que evitem a 

tentação de passar a noite grudada numa paixão. É paixão. Paixão que 

nasceu num só dia, que nasceu de uma admiração que já existia, mas 

que ainda assim é um sentimento de paixão. E paixão é fogo! 

Conselhos de mãe são os melhores, mas eles se dissipam no vento 

junto com as cinzas do fogo da paixão.  

    E o esporro? Antes fosse o esporro do sexo. Mas não! Era o sermão 

de duas horas no dia seguinte, quando a mãe está acordada a espera da 

filha apaixonada. Ela fala alto, grita, mas a paixão a cala com a doçura 

de um beijo apaixonado e vai dormir. E o jejum sexual de sete meses? 

E o jejum sentimental de quatro anos? A paixão acaba com todos eles 

num piscar de olhos. Fácil. 

    Fácil é a paixão existir, avassalar o coração e colorir os dias. Fácil é 

a paixão transformar desconhecidos em pessoas especiais. Fácil é a 

paixão embelezar a face e desenhar sorrisos eternos. Fácil é a paixão 

lembrar que se está viva por dentro. Fácil é a paixão impulsionar a 

felicidade sem racionalidade.  

    Difícil é viver a paixão. Degustar a paixão. Rasgar a pele de paixão. 

Suar com paixão. Como já citei, paixão é fogo. É gostosa, entretanto 

traiçoeira quando se caminha em mão única. A minha caminhada é 

assim e logo terei de conseguir, sozinha, um jeito de apagá-la. E 

rápido porque já está queimando.  

    Não! 

    As mulheres não são mais racionais que os homens. Não houve 

nem um pouco de racionalidade nos meus atos quando cedi aos seus 



 

 

encantos. Quando dormi com você contradizendo minhas regras. 

Contradizendo o que eu li num livro.  

    Não!  

    Não houve racionalidade em querer te conquistar. Não me 

preocupei em te conquistar. Não quero te conquistar e isso não é nem 

um pouco racional, aliás, é totalmente sentimental.  

    Naquela noite eu fui assim. Apenas deixei explodir uma paixão que 

havia em mim, sem razão, sem juízo, sem um pingo de racionalidade.  

    Não! 

    As mulheres não são mais racionais que os homens. Nem tampouco 

os homens mais sentimentais.  

    Muito menos o contrário. 

 



 

 

Maldito e bendito 

 

    O amor é bendito e maldito ao mesmo tempo.  

    É bendito porque inspira, é alegre e arrepia cada grupamento de 

sódio numa célula. Ou você acha que é magia o ouriçar de seus pelos?  

    Amor é quente, é doce. É toque. 

    O amor pode ser maldito como uma promessa falsa de felicidade. É 

momento. É desejo. É devaneio. 

    E quando somente um não quer? É egoísmo. E quando somente um 

quer? É pena, é dependente, é triste. É quando o sol e a lua não se 

tocam. E o dia nasce sem cor. É frio, é veneno, é desprezo. 

    O amor também é duvida. É amargo. É insegurança. São 

lembranças de dias gostosos como passeios de bicicleta e algodão 

doce. Café da manhã no Parque Lage. Insólito e inimaginável. São 

sensações que não se repetem. Desejos insaciáveis de prazer e 

repetência. É o querer de volta e não poder. É tê-lo. É perdê-lo em 

questão de dias. Suspiros. É senti-lo e não vê-lo, pois, são apenas 

pensamentos. É duro, é cruel e, ainda assim, é amor. O mais puro 

amor que se pode sentir.  

    É amor. É bendito. É maldito. É bem quisto. É mal-querido. É vida. 

É tudo o que existe. É amor. 

 



 

 

Faz amor comigo 

 

 − Você está estressado... Feche os olhos e imagine Palmas... Feche de 

novo e imagine as ondas de Lopes Mendes... Você está com calor, 

então feche os olhos e imagine a água gélida do Véu da Feiticeira. 

 

− Fecho meus olhos e vejo nossos corpos entrelaçados como apenas 

um. Estava muito calor. Ilha tropical em pleno verão. Eu fechei os 

olhos e não imaginei. Fechei os olhos e ouvi o seu sussurro da plena 

gentileza de tirar minha bermuda... Continuei com os olhos fechados, 

e mais uma vez, senti você bem devagar tirando também meu sutiã. 

Apertado e desnecessário. Senti seu abraço forte e o calor da ilha foi 

esquecido no calor do seu corpo. Forte, quente, gostoso... E você 

novamente sussurrando que não queria se aproveitar. Algumas 

mentiras parecem verdades depois de copos de vodka. Mas não 

importava. Naquele momento minha vontade era mesmo de... 

 

− “Faz amor comigo”, você dizia. Linda, doce. Sua luz poderia ser 

confundida com a da lua. Ora mais brilhante. Ora mais intensa. Ora 

mais bonita. Cheia de magia. Com certeza, sempre mais minha... A 

felicidade foi o calor, o perfeito pretexto para te refrescar com a 

língua. Suave, molhada... Comecei pelos seios, rígidos, empinados... 

Amantes excitados. Passei pelo colo, macio... Depois pescoço... Dali 

eu já amei seu cheiro... Depois uma leve virada... Nuca... Foi quando 

não resisti ao seu pedido baixinho, quase como uma súplica... “Faz 

amor comigo”... “Eu prometo não me aproveitar”, eu respondia. Mas 

minha alma desejava o contrário. Aclamava por você, por inteira, 

faceira... Foi nessa hora que minha língua novamente percorreu todo o 

seu corpo... Costas, tatuagem, coxas, pernas, pés... De novo uma 

virada... E eu subi novamente... Lentamente... Pés, pernas, coxas... 

Seu sexo... Tão rosinha, fechadinha... Como uma flor pronta a 



 

 

desabrochar... Não havia tempo, não havia pressa e você repetia 

incansavelmente “faz amor comigo”... “Faz amor comigo” e aí me 

puxou com as pernas. Prendeu-me. Agarrou-me forte. Não soltou... 

Foi o suficiente para o nosso encaixe... 

 

− Perfeito... Eu senti... Diferente, quente... Como há muito não 

sentia... 

 

− Uma sintonia perfeita... 

 

− Uma noite de amor perfeita... 

 

− Numa ilha perfeita... 

 

− Num momento perfeito. 

 

− É... Minhas lembranças batem com a sua descrição. 

 

− E meu desejo com as vontades do seu coração. 

 

− E foi o ápice... Sentimos prazer, juntinhos... Eu... Eu... Eu me 

aproveitei de você. 

 

− Eu fiz amor com você. 

 

− E eu me apaixonei por você. 

 

− Sim. Eu me lembro. 

 

− Que façamos amor muitas e muitas vezes em Ilha Grande. 

 



 

 

Poetas 

 

    Desde criança ouço falar que os poetas são assim tão inspirados 

porque vivem de amor, sofrem de amor e morrem de amor. Inclusive 

aqueles que não têm um amor. Só não sabia o quanto eles ficavam 

tristes quando experimentavam a sensação de serem amados e no dia 

seguinte ouviam que tudo acabou. Que não era bem assim, que o outro 

ou a outra preferira a certeza da liberdade à insegurança de uma 

paixão... Até me tornar uma poetisa.  

    Não sabia que doía tanto, ouvir que não era amor e sim uma ilusão. 

Doce e envenenada paixão. Desperdiçada em promessas de papelão. 

    Parece até piada, mas é poesia, é dor, é pavor, é clamor. E talvez, 

também, perda de tempo... Mais que isso... Perda de vida: uma garota 

certinha, esforçada, estudiosa, bonita, inteligente, chegar à idade 

adulta sem nunca ter ouvido um “eu te amo” ou um “fica comigo pra 

sempre?” seguido de um “desculpa, foi o calor do momento que me 

fez proferir esses impropérios”. 

    Impropérios? Um “fica comigo pra sempre” é mais do que um 

pedido de casamento... É um pedido para a vida inteira, juntos... Mas 

na boca de um leviano, palavras de amor não passam de impropérios, 

e eu me nego a entender este século. 

    Deus, em que mundo nós vivemos? Mundo esse que as pessoas se 

esquecem que o melhor da vida é amar e ser amado. Que é o motivo 

de tudo, que é o que todos querem do início ao fim de uma 

existência... Mas, que simplesmente não passam de promessas 

proferidas via palavras sem valor, ditas da boca para fora a serem 

apagadas e perdidas no tempo como a leviandade de um homem 

indeciso para com o coração de uma poetisa apaixonada. 

    Eu não quero morrer por amor. Eu não quero mais ser poeta. Eu não 

quero mais existir. Eu não quero mais escrever. Eu não quero mais 

você.  



 

 

MSN com Perfeitinha 

 

    Facebook, Messenger, Orkut... Quem nunca foi adolescente e 

namorou via redes sociais?! Com a heroína do Como ser uma Mulher 

Solteira não foi diferente. Perfeitinha é atacada via bytes também.  

 

Di_K – Things get better x Perfeitinha na área: 

 

− Linda, só mais uma coisa... 

 

− Fala... Ou melhor, escreva. 

 

− Porque tá procurando um pinguim?  

 

− Um dia eu te conto...  

 

− Conta vai... 

 

− Poxa, você é fuxiqueiro hein... Risos! Quer saber? Estou procurando 

um pinguim porque eu já tenho um escorpião.  

 

− Humm... Depois eu é que tenho várias opções hein. 

 

− Bobo... Eu só tenho uma por enquanto. 

 

− Por enquanto. Mas já tá vendo outras. 

 

− Procura a fábula do pinguim na internet que você vai me entender.  

 

− Chata! Não quer me contar porque não me ama! 

 



 

 

− Não bobo... Não é isso. Não quero te ver chateado... Se for para 

você ficar assim eu te conto e acaba o mistério. 

 

− Nada a declarar. 

 

− Quer saber... Ou quer mistério? 

 

− Quero saber a verdade. Só isso. 

 

− Tá bom... Vou te contar... Tenho fascínio por pinguins desde 

criança... 

 

− “Nops”... Mas eu curto pinguins também. Um chamado Tux.  

 

− Eles são os únicos no reino animal fiéis até a morte aos seus 

parceiros... São os únicos apaixonados de verdade... E hoje paquerei 

um livro só de fotos de pinguins... Aí, pensei na frase da tal menina 

apaixonada por você... E achei a ideia interessante... Não gosto de 

plágios, mas hoje não resisti.  

 

 − Mas você não escreveu “procura-se um escorpião” como ela, e sim 

“procura-se um pinguim”. Para você não serve um escorpião? Aquele 

que você pode ter nas mãos? Desculpa, mas nunca poderei ser um 

pinguim para ninguém. Você leu meu perfil? 

 

− Não é para você ser o que desejo, até porque não desejo um pinguim 

em você. “Plagiei” a frase desse jeito porque só tinha pinguim na 

minha mente... Apenas isso... A frase é só por isso... Só estou com 

você. E, eu li o seu perfil. Está tão preocupado por quê? Por acaso 

você é um pinguinzinho vestido de escorpião e não quer assumir isso 

a um coração por um triz encantado? 



 

 

− Talvez... Risos. 

 

− Adoro essa palavra! 

 

− Qual? 

 

− Talvez... Tão sedutora, tão incerta, tão desejada que se torne uma 

certeza. Tá chateado ainda?  

 

− “Quando ele se apaixona, seu amor pode ser tão intenso que você 

pode achar que acabou de descobrir o homem da sua vida. Na maioria 

das vezes terá um homem dedicado, calmo, compreensível e muito 

companheiro”. Esse é o escorpião, esse sou eu. 

 

− Pode ter certeza de que não te magoaria desse jeito... E de mais a 

mais... Você me faz rir todos os dias... Não te trocaria por outro... Não 

agora! Não enquanto você quiser apenas sexo.   

 

− Então tá, né? Mas se um dia me trocar... Joga limpo comigo... Posso 

até ficar chateado, mas não ficarei decepcionado. 

 

− Mas se um dia você se apaixonar... Aí, sim vou acreditar nesse 

pedido. 

 

− Pelo o que me conheço... Pode ter certeza... Que ele é verdadeiro. 

 

− Você é o único que conhece meu maior segredo... Pode acreditar 

que sempre vou jogar limpo com você. Também quero ter um melhor 

amigo como você um dia. 

 



 

 

− Se um dia eu me decepcionar com você... Seria ruim. “Porém, são 

bastante melindrosos e ofendem-se por questões irrisórias. Rancorosos 

e vingativos irão perseguir a revanche com a mesma persistência. Já 

que mantém parte de suas emoções reprimidas, os amigos jamais 

sabem até onde sua obstinação é movida por amor ou pelo ódio, 

ambos em níveis extrapolados.” 

 

− Pode deixar que eu vou te avisar com muita antecedência quando 

me interessar por outro. 

 

− Não precisa... Só me avisa quando eu ficar em segundo plano. 

 

− Você não tem motivos para se vingar de mim agora. 

 

− Não mesmo? 

 

− Vamos combinar assim: sem mentiras? 

 

− Sempre. 

 

− Hoje, agora... O que mais quero é que você se torne meu pinguim...  

Por isso coloquei a frase. Assumo. 

 

− E o escorpião? Não serve? 

 

− Claro que serve. Bobo! Serve você de qualquer jeito... Como 

escorpião ou pinguim... O que importa é ter você por perto. Não te 

conheço muito bem, não sei como será amanhã nem depois... Mas 

hoje quero você para mim. 

 

− Sabe qual a diferença entre os dois? O pinguim e o escorpião? 



 

 

 

− Qual?  

 

− A diferença é que pinguins não existem no mundo humano. 

 

− Prefiro acreditar que existem, senão, não teria te enviado um texto 

que escrevi de um dia para o outro pensando em você... Um texto 

sobre mim... Meus sentimentos... Algo que não faço. E eu não ligo 

para o que existe ou não no mundo humano. Nem todos são capazes 

de entender o mundo mais importante de todos: o dos sentimentos. No 

qual todos se entregam sem restrições, sem medos e rancores. Onde 

todos assumem o que sentem, sem vergonha de serem rejeitados. Esse 

é o mundo em que vivo, é nele que quero estar sempre. Eu sou uma 

pinguim na vida de alguém que ainda não experimentei. Se não for 

você, será outro algum dia.  

 

− Sinto-me honrado de verdade... Espero corresponder à altura. 

Linda... Queria falar contigo a noite toda... Mas vou deixar isso pra 

amanhã, ok?! 

 

− Como pinguim ou escorpião não me importa... Só quero você... 

 

− Vou indo... Kisses... Ah, te quero muito também! 

 

− Não fique chateado comigo. 

 

− Não me dê motivos... Não ficarei. 

 

− Pinguinzinho... Ops... Escorpião.  

 

− No sexo escorpião. 



 

 

− Fechado! 

 

− Na hora de dormir pinguim. 

 

− Perfeito! Leão ou gêmeos? 

 

− Nem um, nem outro, basta você. Boa noite... Minha fadinha. 

 

 



 

 

Primeiro beijo do ano 

 

    O primeiro beijo, a gente nunca esquece. Isso é fato e não clichê! 

Mas... E quando o primeiro beijo do ano acontece aos 27? A gente se 

apaixona de novo?! 

    Não sei o que me deu... Ainda não tinha sentido interesse por 

ninguém. Não sei se foi o clima de “zoação” com minhas mulheres − 

melhores amigas −, não sei se foi por causa da decepção com meu 

último caso... Eu só sei que olhava para um lado, às vezes para o 

outro, muitas vezes não olhava para lugar algum e na boa?! Já era 

junho. Entre beijar por beijar e ficar sozinha, eu preferia zerar nas 

noitadas e curtir até a última gotinha de suor dançando até o chão. Isso 

sim me causava uma inexplicável excitação. 

    As meninas me questionaram se eu realmente precisava ser tão 

criteriosa, justo no carnaval... E ainda era verão... Para quem mora no 

Rio de Janeiro, o carnaval (= pegação + azaração + festa da carne) 

dura os quatro meses do verão, sem falsa modéstia... E o nosso verão 

não termina em março... Enquanto houver sol e samba, os demais 

meses ainda são verão. 

    Mas, essa falta de vontade era mais forte do que eu. Não era por 

querer... Era simplesmente... Por ser...  

    Sentiu que eu "disse" era, não é?! 

    Pois é. Era... Nesse domingo eu não resisti... E o primeiro beijo, a 

gente nunca esquece. Tudo bem que não foi o primeiro beijo da minha 

vida, mas foi o primeiro de 2011 e não menos por isso, será para 

sempre lembrado. Não nego, ele foi especial. Não que houvesse 

sentimento... Mas é que foi tão bacana... Tão bonitinho... Que também 

não resisti a contar para você. 

    Uns amigos me arrastaram para um samba de quintal muito bom em 

Del Castilho − os do subúrbio são os melhores − eu estava mooooorta 

de cansaço e depois de bicar o suquinho de maracujá da minha 



 

 

sobrinha, eu, literalmente, dormia em pé. E sabe quando seu corpo não 

quer ir, mas seu coração diz para encarar o desafio que vai valer à 

pena?! Confiei na minha voz interior como sempre. Na mosca! 

    Chegando lá, a primeira coisa que eu fiz foi procurar comida... 

Tomei um caldinho verde que me acordou na hora. Daí eu me 

empolguei com o samba. Estava lá, toda serelepe, quando avistei um 

gatinho. E ele não era apenas lindo de morrer... Tinha um gingado 

gostoso. Sabia dançar e sambava tão bonitinho. Encantou-me. O 

sorriso dele me conquistou. Só que, como sempre, eu achei que ele 

estava de olho na minha melhor amiga. A danada, desde que começou 

a malhar, arranca todos os suspiros masculinos por onde passa. Ledo 

engano meu, graças a Deus. 

    A troca de olhares, mesmo eu achando que eram para ela, estava 

gostosa. Há muito tempo eu não paquerava. Detesto homens muito 

diretos. Isso durou algumas horas... Até que eu fui ao banheiro. Ele foi 

atrás.  

    Os olhares dele eram meus, assim como a minha vontade de beijá-

lo era dele. A sintonia era dos dois. Quando ele tocou na minha mão 

eu gelei. Logo eu... A escritora do Como ser uma Mulher Solteira, 

cheia de atitude e personalidade, ali, vulnerável a uma vontade 

inexplicável de entregar meus desejos a um desconhecido, com as 

mãos gélidas, coração quente e calafrios na espinha, sem saber o que 

fazer ou o que dizer. Sem conseguir corresponder ao seu olhar. Logo 

eu?! Não sei o que me deu. Nunca fui assim. Um samba inteiro se foi 

e nós continuávamos lá. Depois de muito papo... O primeiro beijo. 

    Beijo quente... Gostoso... E ao mesmo tempo inocente. Sem mãos 

ou segundas intenções. Literalmente me senti uma adolescente 

ganhando como presente de Deus o primeiro beijo apaixonado da 

vida. E há quem diga que o beijo é o que há de mais íntimo entre dois 

corações.  



 

 

    Sei que é muito cedo para pensar nisso, ou melhor... Sentir isso... 

Mas foi bom demais. Inesquecível. Passamos a noite toda juntinhos. 

Até sambar, sambamos. Um verdadeiro cavalheiro.  

    Vou vê-lo novamente?! Quem sabe? Só sei que meu estado civil é 

VIVENDO... E assim o faço como manda o bom figurino da 

felicidade, aproveitando intensamente a vida e guardando no coração 

todos os bons momentos que me fizeram sorrir de verdade... E um 

deles com certeza foi: o primeiro beijo do ano.  

 



 

 

Fantasia de amor 

 

    “O que é isso? É a Mulher Maravilha? É a Mulher Gavião? É a 

Super Poderosa? Não! É a minha amiga Heroína do Bem, do grupo 

das Super Mulheres do Bem.” 

    Há quem diga que a Heroína do Bem faz parte do grupo das Super 

Engraçadas do Bem. Outros preferem denominá-las como as Super 

Atrapalhadas do Bem, os homens dizem que são as Super Lindas do 

Bem. Entretanto, eu vos apresento as Super Mulheres do Bem. 

    O que se poderia esperar de uma advogada dura na queda, uma 

administradora sonhadora, uma fisioterapeuta que adora uma festa e 

uma jornalista que vive no mundo da lua? Todas solteiras e soltas 

nessa cidade maravilhosa, cheia de noitadas, praia e festas. 

    Mas, deixe-me voltar à história de amor da Heroína do Bem, pois se 

for para contar as de todas, uma a uma, escreveria um livro inteiro! 

    Estava ela quase sendo derrotada pelo vilão da dor nos pés até ser 

salva pelo corajoso índio da floresta, o Pluma Azul. O que seria dela 

sem esse guerreiro? Ela não resistiu, acabou se tornando uma índia. 

Heroína Pluma Azul do Bem.  

    "Se eu pudesse fazer planos para o futuro, escolheria ficar com ele 

pra sempre. Se me concedessem escolher o amanhã, escolheria vê-lo 

de novo. Se me permitissem um último pedido, escolheria dar lhe 

mais um beijo. Se pudesse realizar um sonho, escolheria conquistá-

lo”.  

    E a Heroína do Bem caiu nas garras do malvado esquecimento. O 

índio não estava por perto para salvá-la. Será que ele estava ocupado 

na floresta tentando salvar outra super mulher indefesa? O que será da 

nossa Super Mulher do Bem? Será que ela vai se bandear para o lado 

negro da saudade e se entregar ao esquecimento? Ou se agarrará aos 

braços da esperança para se livrar desse terrível vilão? 



 

 

    E, do outro lado da colina, surgiu o príncipe com sua enorme 

espada de prata na mão. Mas esse não teve coragem suficiente e 

deixou a nossa amada em apuros. Será que Heroína vai permitir que o 

príncipe a salve?  Ou será que ela ainda tem esperança que o Pluma 

Azul o faça, mesmo sem saber o tamanho de sua lança? 

    O malvado esquecimento está arrastando a Heroína para o 

calabouço dos esquecidos... Ah não! Calma, calma Heroína! Um cocar 

é avistado de longe. Será que é seu índio que está vindo salvá-la? Seu 

grito de guerra já pode ser ouvido "Brazuna Brazuna". Não! Não é o 

índio da mocinha. 

      A Heroína do Bem, quase desfalecida, desistiu de lutar. Porém, eis 

que surgiu o Pluma Azul com uma lança na mão e o peito aberto de 

coragem. O coração da nossa mocinha voltou a se encher de 

esperança. Vagalumes espalharam lembranças da primeira noite 

mágica que tiveram dias antes, quando ele a teve em seus braços e a 

protegeu dos perigos da floresta com seu cocar encantado. Em troca 

ela deixou um pedacinho dela, sua máscara de luz. Não se importou 

em revelar sua identidade ao mundo para ter seu grande amor. 

Borboletas coloridas reproduziam as doces palavras daquele diálogo 

sexual e fadas sapecas com pozinhos mágicos transcenderam as 

imagens dos beijos. Beijos que selariam para sempre um sentimento 

ainda desconhecido, nunca antes sentido. 

    Finalmente o índio avistou a Heroína do Bem nas garras do 

malvado esquecimento. E nosso corajoso guerreiro entrou em ação 

para digladiar com o vilão. Foi uma luta incansável de dez noites 

seguidas. Os céus se fecharam e a terra toda estremeceu, e, num golpe 

fatal com sua lança, o índio derrotou definitivamente o esquecimento. 

    Nosso guerreiro tomou a Heroína, desmaiada, em seus braços. O 

vilão já havia apagado o brilho do sorriso de nossa amada e as estrelas 

que iluminavam sua alma. Ela perdera seus incríveis poderes, mas 



 

 

ainda era possível ouvir seu coraçãozinho bater. Será que o índio 

conseguiria ressuscitar a mocinha? 

    Ele cruzou a floresta como um leopardo, atravessou o rio mesmo 

sendo quase devorado por piranhas dentuças, saltou sobre as 

montanhas rochosas disputando os ares com predadores malignos e 

usou todas as suas forças para trazer o Pajé. Mas já era tarde, nossa 

amada fechou os olhos para sempre.  

    “Tem de nascer algo mais forte que a morte para salvar a menina do 

coração puro... E se essa joia não crescer todos os dias mesmo que 

sobreviva hoje, ela morrerá amanhã”, proferiu o sábio homem de pele 

vermelha.  

    "O que poderia nascer naquele momento de morte?" − refletia o 

índio.  

    E ele, velando o corpo da menina, lembrava-se dos poucos 

momentos em que estiveram juntos. Foram os mais divertidos de toda 

sua vida na floresta. Seria injusto ela partir naquele momento. 

Lágrimas dilaceraram sua face e com um gesto de partir o coração, o 

índio tirou uma pluma de seu cocar. Não era uma pena comum e sim a 

mais importante delas. A que trazia proteção às suas aventuras. 

Colocou-a na mão da mocinha e a apoiou a seu peito. Seus lábios 

secos pela tristeza trocaram sensivelmente os dela. Mas, não era um 

beijo qualquer. Era o mais esperado deles, o que ela havia sonhado 

tanto. Nesse momento borboletas e fadas invadiram o lugar, o sol 

brilhou como nunca antes. Os pássaros ecoaram o canto da vida. 

    O milagre. 

    Nossa heroína abriu os olhos.  

    O que será que nasceu daquele instante? Como deixar algo crescer 

se não se sabe o que é? Será que o índio conseguiria cumprir a 

profecia? Nada disso importava no momento. A Heroína do Bem 

estava ali, de pé a sua frente. Mais bela, mais forte, como se nunca 

tivesse sido esquecida... Seus olhos brilhavam mais do que as estrelas, 



 

 

seu sorriso iluminava mais que a beleza das mais vaidosas sereias do 

mar, sua voz ressoou intensamente e apaziguou o coração do nosso 

índio. "Eu sabia que você viria me salvar". Por dez noites seguidas 

aqueles olhares não se desgrudaram. As mãos se entrelaçaram, 

contudo, não mais que suas almas... Todos da tribo se perguntavam 

como era possível unir duas essências distintas? Ele era um ser da 

terra, filho da coragem, e ela do ar e filha da liberdade. Será que os 

deuses do tempo e criadores dos sentimentos permitiriam que essa 

união fosse eternizada?  

    Essa resposta será mais uma missão que juntos, o Pluma Azul  e 

Heroína do Bem, terão de experimentar. 

 



 

 

P.S. 

 

    Ontem me senti muito mal ficando com você. Desculpa, mas eu sou 

muito intensa, não fico com ninguém à toa e ontem foi como se eu 

tivesse sido mais uma na lista de um homem qualquer. Não é isso que 

sou! E não é isso que eu quero de você.  

    Não tenho medo de arriscar, nem de viver, nem de errar, nem de 

tentar. Ainda não acertei e nem por isso me fecho, ou me tornei 

infeliz.  Já vivi de namoros à amizade colorida, já me envolvi sem me 

apaixonar, já vivi paixões em um final de semana sem me importar 

com o fim. E, em todas, me foi possível deixar acontecer. Entretanto, 

saber que sou apenas mais uma opção para alguém que está com o 

coração fechado... É perda de tempo.  

    Não tenho porque te procurar, já que ao seu lado nunca vou me 

sentir à vontade para dar o melhor de mim. Ou viver os meus desejos 

− saudades, carinho, beijos, tesão −, me entregar. Pois, estaria sempre 

sentindo "invadir" o seu “lugar”, o espaço de alguém que não quer ter 

sua rotina alterada. De cara você já fechou a minha porta.  

    Você não vai preencher os "requisitos" necessários a mim − coração 

aberto a arriscar mesmo que não dê certo −, e eu também não quero 

"continuar" preenchendo os seus − bonita, inteligente e blá-blá-blá = 

perfeita para namorar. Assim como eu também não quero te prender 

com liberdade, pois não é isso que prende alguém. E sim a vontade de 

estar. Quero conquistar alguém pelo puro prazer da paixão. Alguém 

que se deixe apaixonar é o que preciso. Alguém perfeita para namorar 

é a última coisa que quero ser para outro alguém. 

    Estou fora e você sabe o motivo. Porque é excesso de querer, não 

falta. Excesso de querer arriscar para ver no que vai dar. 

Simplesmente isso. E nem isso você permitiu deixar acontecer. 

    Adeus.  

    P.S. Nunca vou me esquecer do primeiro beijo do ano. 



 

 

O coração, a rosa e o mundo 

 

    O coração tem dessas coisas que a razão, que acha que é dona da 

verdade emocional, desconhece. E quem se importa com isso, já que o 

desconhecido é o tempero perfeito para um amanhã de doces 

surpresas? 

    Era uma vez uma menina levada que conheceu um garoto serelepe. 

Na verdade, eles já se conheciam, mas tinham esse negócio de dividir 

o mesmo pátio e fingir que não se conheciam. Afinal, gostoso é 

meninos para um lado e meninas para o lado dos meninos! E do lado 

dele sempre tiveram muitas. Por isso a menina levada preferia brincar 

sozinha. Ali, quietinha, sem chamar muito atenção. A levada, que não 

era da breca, mas era sapeca, tratou de brincar de escolinha. Mas a 

brincadeira estava ficando chata. Já se estendia por seis anos e não 

combinava mais com a inocente infância.  

    Aí veio essa coisa na escola da vida que misturava o que era real 

com o mundo virtual. Coração, razão. Como nesses videogames 

chatos de meninos... Mas que eram bem legais de jogar quando eles 

davam as costas para brincar de pique.  

    E o pique pega deu certo. Brincaram até na ladeira chegando, assim, 

a encostar na lua. Mas o dia amanheceu e o menino teve pesadelos. 

Foi nessa hora que ele pegou um telefone sem fio e confessou o seu 

terror. A menina, que era sapeca e levada, não nessa mesma ordem, 

mas com esse mesmo coração, só tinha um jeito de trazer bons sonhos 

ao sono do serelepe menino: era preciso um beijo apaixonado.  

    Desses de cinema?! Ahhhh, claro que não! Desses estalados, como 

os roubados no final da infância. E o beijo foi tão apaixonado, mas tão 

apaixonado, que a menina sapeca e o menino serelepe cresceram e ele 

a presenteou com uma rosa. Ela retribuiu com o seu mundo. 



 

 

    E essa história sem pé nem cabeça, como dessas que o coração 

fantasia, terminou no começo de um grande amor... Onde a rosa e o 

mundo se uniram num só coração.  



 

 

Primeiro dia com ele longe de mim 

 

    Saber e ter certeza são duas coisas que alguns desatentos à língua 

portuguesa acham que pensam ser sinônimos, mas que os apaixonados 

têm certeza de que são bem diferentes. Por exemplo, saber que ele 

gosta de mim é bem diferente de ter a certeza de que, num site de 

relacionamento, está escrito que ele ainda ama a ex. Complicado, 

não?! E também muito contraditório. Ou ainda, saber que ele viajou 

com a família e ter certeza de que foi para um cruzeiro cheio de 

mulheres solteiras, lindas e famintas, me fez chorar. 

    E quando o saber e o ter certeza se completam? Às vezes é bom, às 

vezes ruim. E vice-versa. 

    Saber que vou morrer de saudades é quase uma afirmação do ter a 

certeza de que vai doer. Saber que o carnaval é a melhor época do ano 

é ter a certeza de que Piúma é o paraíso da “pegação”. Saber que ele 

não quer compromisso é a certeza de que ele não me deseja ao lado 

dele. Saber que ele morre de ciúmes de mim é a certeza de que ele 

gosta muito de mim. Saber que o faço feliz é a minha certeza de que 

está valendo à pena.  

    E quando o saber e o ter certeza se contradizem diante das regras? 

    Saber que as palavras dele são as mais sinceras e ter a certeza da 

boca de um amigo que homens têm textos prontos para todas as 

mulheres, é uma lástima. Saber que “minha linda” é a forma mais fofa 

de me chamar e ter certeza de que ele também chamava outras assim, 

é leviandade. 

    Pior que isso, é quando o saber não tem certeza. Saber que ele me 

admira é não ter certeza de que é o suficiente. Saber que sou a mulher 

ideal para a “pós-temporada solteiro” é não ter a certeza de quanto 

tempo isso vai levar. Saber que eu o quero para sempre é não ter a 

certeza de que ele deseja o mesmo. 



 

 

    O saber e o ter certeza, em alguns casos, se respondem, e assim 

torna-se fácil eu me livrar de algumas dúvidas. 

Como posso saber se gosto dele? Quando tenho a certeza de 

que uma noitada sem ele não tem graça. E como saber se é amor? 

Quando tenho certeza de que nenhuma outra denominação se encaixa. 

E como saber se é felicidade? Quando o mundo tem certeza de que 

todo sorriso que abro é para ele, com ele ou pensando nele. E como 

saber se ele é o cara? Quando tenho certeza de que minha balada 

predileta, meu sambinha de todo domingo após a praia, é o último 

lugar que eu queria estar sem ele comigo. 

    Eu o amo, ele tem certeza disso, mas prefere me deixar sem saber 

se sente o mesmo na incerteza de seu silêncio... Enquanto isso, eu fico 

aqui... Sem saber, sofrendo com a querência das minhas certezas. 



 

 

Mentira sincera 

 

    Hoje me contaram uma mentira sincera. 

    Questionei o que seria isso. Mandaram-me procurar na internet. 

Aff. "Afinal de contas você é a Marianna Kiss, detentora de vasta 

experiência no meio", disse o tal com essas mesmas palavras. Então 

sorri e fechei a porta do carro. Achei que expressei uma mentira 

sincera naquele momento, pois, não era essa a minha vontade. 

    Senhor diga aos homens sobre a terra que não sou detentora de todo 

conhecimento ou experiência do mundo, que não sou uma 

avassaladora insensata de caídos em tentação, muito menos uma 

comedora de pobres homens inocentes... Diga-lhes que sou bruxa, mas 

não a malvada de João e Maria... Essa sim comia garotinhos com 

muita indecência... Diga-lhes, também, que quem vos beija é a 

Perfeitinha, e que meu S2, por ela personificado, não profere mentiras. 

Quiçá sinceras. 

    Juro que procurei, mas nada encontrei no pai dos burros virtuais, 

então concluo, pelo meu próprio coração, o que é a tal mentira sincera: 

 

    Mentira  sincera é a frase proferida em vão, quando se quer 

dizer algo que se sente vontade sendo que a mesma não vem do 

coração − mentira sem intenção, apenas para agradar. Ou então, 

quando se diz algo que a pessoa precisa ouvir para não ser magoada 

naquele instante − mentira por falta de coragem em expor a verdade. 

 

    A tal mentira sincera é o mesmo que dizer "pega, mas não se apega 

porque eu não estou a fim". Se isso tudo é medo que eu me apaixone, 

prometo ficar calada e não te contar uma verdade...  Só não me 

embebede, porque quatro doses de vodka não me deixam mentir ou 

calar meu coração.  



 

 

    Aff... Espero que me responda com sincera verdade de hipérbole 

proposital. E, ainda assim, prefiro o silêncio que ser de qualquer 

forma enganada, pois mentiras sinceras não passam de uma tola e 

desonesta covardia. 



 

 

Segredo: alegria  

 

    Alegria, alegria. Saudações aos cobertores de orelhas da noite. Está 

uma noite linda. E fria! Muito fria! Mas nem apenas de um bom 

aconchego se esquenta um coração. Alegria é também um ótimo 

remédio para acalorar a alma de quem está sozinho. 

    Hoje foi um dia atípico lá no trabalho. Sexta-feira geralmente é dia 

de muito movimento, mas hoje nem tanto. Tirando uma senhora que 

passou mal de pressão alta e ficou umas horinhas por lá descansando, 

apareceram apenas os clientes de sempre, o que foi suficiente para me 

inspirar e fazer as pessoas rirem. Quando há uma trégua no trabalho, 

então que se faça circo! 

    Eu tinha de fazer graça para acalmar o coraçãozinho agitado da 

pobre senhora. Pobre mesmo. Sem família, nem amigos. Apenas uns 

vizinhos que nunca podem acompanhá-la nas idas ao médico.  

    As gargalhadas eram tantas que acabei por levar uma bronca da 

minha chefa querida. Sempre muito bem humorada, uma mulher que 

nunca teve problemas, e muito menos amores. Mas... Voltando à 

alegria... Fiz todos rirem... E, no final, a senhorinha saiu de lá calma e 

me agradecendo de todas as formas possíveis. 

    Bom, mas a questão não foi essa... Estava eu indo em direção ao 

elevador quando um cliente me pegou falando sozinha − eu tenho 

dessas coisas − e começou a rir. Aff... Claro que fiz graça da minha 

piada pessoal. Quando ele finalmente parou de rir, me disse algo 

inicialmente intrigante: 

 

− Posso lhe dizer uma coisa? 

 

    Liberdade de expressão total...  

 

− Claro! 

http://diariodamariannakiss.blogspot.com/2011/05/segredo-alegria.html


 

 

− Você tem uma beleza... Uma beleza... Uma beleza... 

 

    Quando o cara gagueja ou escolhe demais as palavras, ou ele se 

arrependeu de pensar em dizer algo ou vai me mandar uma bomba. 

 

− Não sei te dizer... Você tem uma beleza... Que não dá para resistir 

ou parar de olhar... 

 

    Ops! Quando eu não paro de olhar para alguém é porque acho esse 

tal muuuuito feio. Ou é alguém que me atrai pela alegria. Como é o 

caso de um amigo meu, o Bocão. Quando o cara começa a dançar não 

dá vontade de tirar os olhos dele. É contagiante. "Tomara que seja a 

segunda opção", eu pensei. 

 

− Você tem uma beleza incomum... A gente olha, olha e não encontra. 

E ao mesmo tempo, não dá vontade de parar de olhar. 

 

    Na mosca! O cara me acha feia!  

 

− E isso é bom ou ruim? – eu perguntei. 

 

− Isso é bom. Sua beleza é incomum. Belezas comuns enjoam. Você é 

linda... Ninguém se enjoa de olhar para você.  

 

    Nessa hora a porta do elevador se abriu para o estacionamento. Ele 

ia descer quando proferiu as últimas palavras... Na verdade uma 

dúvida.  

 

− Qual é o seu segredo? − puft... A porta fechou! 

 

    O meu segredo é a alegria... 



 

 

    Alegria sempre atrai todos os olhares. Ops! Não deu tempo de 

contar isso a ele.  

 



 

 

Que o Universo sempre conspire a meu favor 

 

    Que eu seja feliz hoje e sempre. Que eu seja encontrada por um 

amor. Que ele seja verdadeiro e leal.  

    Que ele tenha uma beleza simples, dessas que encantam com um 

singelo sorriso, dessas que não chamam muito a atenção. Dessas que 

combinam comigo. 

    Que tenha sempre um espírito jovem. E que isso se reflita na idade. 

Que eu não tenha medo de ficar com ele. E que ele nunca se 

envergonhe de mim. 

    Que ele seja mais bem humorado do que eu, que me arranque 

sorrisos e que nunca permita minhas lágrimas caírem. Que se forem 

lágrimas, que sejam de emoção, de felicidade, de celebração ao amor. 

À nossa união.  

    Que tenha um estilo alternativo, mas não muito. Que não tenha 

pudor em andar descalço. E não ligue para roupas de marcas. Que se 

vista de vida, de alegria e de honestidade.  

    Que seja inteligente. Que tenhamos muito para conversar e que ele 

saiba ouvir, porque eu falo pelos cotovelos. 

    Que goste de crianças, que sonhe em ter filhos. Que seja carinhoso, 

pacífico, paciente e um pai perfeito, desses que largam tudo por uma 

tarde de sorvete. 

    Que me ame. Mas não precisa me amar muito, apenas o suficiente 

para me fazer feliz e não pegar no meu pé. Que tenha um pouquinho 

de ciúmes só para eu me sentir a mulher mais linda do mundo. Mas 

sem escândalos, e sem estragar nossas noitadas. E que não bata em 

taxistas. E que seja um tiquinho inseguro, para que se esforce em me 

conquistar todos os dias.  

    Que goste de estar comigo, que me queira por perto o tempo todo. 

Até no Maracanã, porque eu amo futebol. Eu amo ir ao Maracanã. Eu 

amo ir à praia, eu amo assistir ao pôr do sol em Ipanema, eu amo ir às 



 

 

Paineiras, eu amo acampar, eu amo estar onde há natureza, eu amo 

fazer trilhas e caminhadas, eu amo correr na praia, eu amo patinar na 

Lagoa, e que ele ame tudo isso muito mais do que eu para nunca 

querer ficar em casa.  

    Que goste de cinema e de teatro. E que goste mais ainda do 

finalzinho de um domingo frio de inverno deitado comigo embaixo 

das cobertas vendo filme e comendo pipoca. 

    Que me leve para conhecer Mauá e todos os outros lugares que não 

conheço. Que me leve para fazer piquenique. Que tomemos muitos e 

muitos cafés da manhã no Parque Lage. Que me ensine a andar de 

skate e a surfar. Sou louca para aprender. Que tenhamos total sintonia.  

    Que tenha braços fortes e costas largas para me proteger. Que seja 

alto. Bem alto. Que ame me abraçar por trás e dormir de conchinha. 

Que goste muito de tomar banho e que não use perfumes, porque o 

cheiro que mais amo é o natural da pele. 

    Que goste de dar cambalhotas, que não tenha medo de ser criança. 

Que dirija só para dividirmos o volante fazendo longas viagens de 

carro pelo Brasil. Que me leve no Pico da Bandeira uma vez. Que me 

leve à lua todos os dias. 

    Que goste de parques aquáticos. Que me leve com ele para a 

Indonésia, Egito, Índia e Patagônia. Que me leve a um cruzeiro. Que 

me leve para ver os pinguins do Chile.  

    Que passe o réveillon e o carnaval comigo. Que me encha de 

carinho o tempo todo. Que seja grude. Que pule comigo, que dance 

comigo, que ame comigo, que se divirta comigo. Que confie em mim. 

Que me respeite. Que me apresente a todos como sua namorada, a 

mulher de sua vida. 

    Que goste da minha família, que ame os programas de família, que 

me deixe fazer parte de sua família. Que goste de samba, MPB. Ok, eu 

deixo gostar de rock também. Que ele seja bastante eclético 

culturalmente.  



 

 

    Que me ame. Que me ame. Que me ame! 

    Que cante para mim todos os dias! Que me encante a cada minuto! 

Que tenhamos muitas e muitas músicas. Que ele se lembre de todas as 

coisas que eu sempre esqueço, principalmente onde estacionei o carro. 

Que ele beba um pouco, pois desejo um cara normal. 

    Que seja rico de espírito. Que também deseje envelhecer em Ilha 

Grande. Que me leve muitas e muitas vezes em Ilha Grande, pois lá é 

o meu lugar. 

    Que divida sua vida comigo. Sua família, seus amigos, sua rotina. 

Que segure minha mão sempre que eu tiver medo. Que esteja ao meu 

lado em todos os momentos tristes. Que cuide de mim sempre que eu 

estiver doente.  

    Que me leve a todos os lugares lindos do Universo, e a todos os 

lugares lindos de dentro de seu coração. 

    Que me dê o seu mundo, porque assim eu também o farei. Que seja 

divertido, espontâneo, que não tenha pudores comigo, nem vergonha. 

Que seja ele mesmo o tempo todo e não faça tipos. Que tenha bom 

caráter, que seja leal aos amigos. Que eu possa contar com ele sempre. 

Que não me vire às costas. Que ature minha TPM. 

    Que seja gostoso e ame fazer amor. Seja onde for. Na hora que for e 

no momento que der vontade. E que seja perfeito todos os dias, assim 

como o dia seguinte seja sempre melhor do que o anterior. Que 

façamos tudo e todas as posições e realizemos todas as fantasias e 

fetiches sexuais. Que façamos amor na rede, como eu nunca fiz. Que 

façamos amor nas pedras, no mar, nas trilhas e em tantos outros 

lugares.  

    Que me elogie e que eu não tenha que agradecer o tempo todo por 

tudo de bom que ele fizer por mim. Que ele saiba reconhecer minha 

gratidão. Que só tenha olhos para mim. Que me complete e que seja o 

lado criativo da força. Que ele me ache sempre linda, principalmente 



 

 

quando eu engordar 15 quilos por causa da gravidez. E que ainda sim 

sinta tesão por mim. Isso é muito importante. 

    Que montemos um apartamento juntos. Que o decoremos juntos, 

com mesa de bilhar, pingue-pongue e totó. Que nossa primeira cama 

seja de casal e não de solteiro. Nosso ninho de calor. 

    Que ele sempre sinta orgulho de mim, e que me dê motivos para me 

orgulhar dele. Que seja honesto e trabalhador. Que ele seja um homem 

justo.  

    Que tenhamos problemas e obstáculos senão a vida fica muito fácil. 

Que estejamos sempre juntos para superá-los. Que não nos 

abandonemos. Que nunca mais saibamos o que é solidão ou estar 

sozinhos. 

    Que ele me inspire sempre para novas histórias. Que ele 

compreenda minha agenda cheia por ser uma escritora de sucesso. 

Que ele seja parte do meu sucesso, que ele seja o meu sucesso. 

    Que plantemos árvores, tenhamos filhos e dividamos os mesmos 

sonhos, pois só assim nossa vida e nosso amor se tornarão realidade. 

Que seja para sempre! O ponto final de uma fase de solidão para ser o 

início de uma vida a dois para toda a eternidade. 

    Que o Universo sempre conspire a meu favor. A nosso favor. Ao 

nosso amor.  

 



 

 

Pablo 

 

    Quando quero alguma coisa eu faço de tudo. Até ficar na rua 

fazendo hora por 40 minutos esperando por alguém. Em contrapartida 

sonho, idealizo. Crio expectativa.  

    E na minha espera... Quando esse alguém não aparece, vem à tona 

tudo o que já fiz, em vão, em prol de experimentar transar por amor, 

dormir de conchinha, amar e ser amada. Daí as lembranças de todas as 

vezes que me machuquei me dilaceraram a alma... Todas as histórias 

que não deram certo... Todas as desculpas esfarrapadas... Todos os 

homens que não estavam prontos para me amar.  

    Depois de tantas vezes de coração partido... Fico sem reação. Sem 

querer conversar. E sei que acabo estragando tudo... Estrago em criar 

expectativas... Estrago em comparar o presente ao passado. e esperar o 

futuro. 

    Com isso não dou tempo de acontecer o "acontecível". Não amo e 

não sou amada, e assim fico sem saber se dessa vez seria diferente. 

Pois é, esse é o meu lado ruim da força. Aquele sem controle. Meu 

lado machucado. Meu lado magoado. Meu lado que não está pronto 

para namorar. 

    Desculpe-me se estraguei tudo. Desculpe-me se deixei a mágoa do 

bolo falar mais alto e se isso me deixou ir embora sem ao menos 

tentar. Desculpe-me se não sou a mulher dos sonhos que merece a sua 

realidade e a sua vinda na hora marcada. 



 

 

Não fale nada 

 

    Por vezes, machucado da vida, um coração abre a boca na hora 

errada. Fala coisas que não quer falar... Fala coisas para magoar... Fala 

coisas que sei lá... Apenas para desabafar... 

    E aí, mal sabe esse coração que as palavras dispensáveis servem a 

ele como defesa. E quem disse que um coração precisa de disso?! 

    Quando chega o amor, não há "ideal", não há "idade", não há o que 

se sonhou. Simplesmente vem. E muitas vezes construímos muros, 

colocamos obstáculos porque dizemos coisas para nos defender. Com 

isso afastamos uma pessoa legal... Que simplesmente guarda tudo o 

que houve e faz daquilo um peso entre decidir se sim ou se não. 

     E agora coração?! Coração que falou demais coisas banais?! 

    A vida não pede que um coração fale. Então, não fale nada... Só 

sinta... Só deixe acontecer. 

    Portanto, eu retiro o que disse ontem. Amargamente arrependida... 

Declaro-me de coração aberto e peço-te que esqueça todo aquele blá 

blá blá de nunca mais me apaixonar. 

 



 

 

Ser desejada 

 

    E se eu disser que espero você desbloquear porque sou encantada 

pelo seu olhar?! Deixe que o tempo responda, mas, de antemão, 

antecipo aquela questão de cinco minutos atrás. 

    Eu seria a mulher mais feliz do mundo se ser desejada fosse 

suficiente... Ah... Como eu seria a mulher mais feliz do mundo. 

    Não quero ser a mais linda, menos ainda a mais sensual, alegre, 

gostosa, atraente. Tampouco quero ser desejada. Pois nada disso me 

vale ou trás a mim o seu amor. Seja lá qual for, acompanhado da tal 

intenção que não consigo entender. Ou é você que a confunde com 

amor?! 

    Ter a intenção de amar apenas porque sou a mulher certa, não muda 

o tempo... Tempo esse que você precisa para desbloquear. Nem muda 

o sentimento, ou cria-o, ou o torna real. Se de fato houvesse amor não 

haveria bloqueio. Ou, a qualquer pequeno indício dele, não haveria 

intenção.  

    Eu seria a mulher mais feliz do mundo, se ser desejada me valesse 

uma luta... Ah... Como eu seria a mulher mais feliz do mundo. 

    Mas eu não preciso lutar, conquistar, disputar pelo o que é meu. 

Está reservado. Eu reconheceria no olhar. Sem dor ou sofrimento com 

o destino. Sem desavenças com o tempo. Meu amor, simplesmente é. 

Simplesmente existe. Simplesmente é meu.  

    Eu seria a mulher mais feliz do mundo se ser desejada viesse 

acompanhada da sua vontade de me ter... Ah... Como eu seria a 

mulher mais feliz do mundo. 

    Mas não é o caso, e se um dia você permitir, eu paro novamente a 

sua frente, como num dia de festa. Sorrisos nas nossas faces... Desejo 

por outras fases. E você me agradeceu com um beijo o presente da 

minha presença. Eu não falei que iria. Simplesmente fui. E você me 

desejou e depois do beijo questionou... 



 

 

    “Como você se sente sendo desejada?!” 

    Assim a multidão te levou e eu não pude responder. Cinco minutos 

se passaram e agora estou longe de você. 

    Eu seria a mulher mais feliz do mundo se ser desejada significasse 

ficar com você hoje... Ah... Como eu seria a mulher mais feliz do 

mundo. 

    Nem que me valesse uma só noite. Inteira, só você e eu. Sem 

passado, sem futuro, sem intenção e pretensão. Sem som, sem ela, 

sem aquelas, sem bloqueios. Inteiramente, só você e eu. E assim não 

me canso de responder, e digo sem cansaço a quem deseja saber... 

    Se ser desejada me valesse você, se ser desejada me valesse ser sua, 

se ser desejada me valesse preencher o seu coração, eu diria: sou a 

mulher mais feliz do mundo e é nesse mundo que desejo viver para 

sempre, desejada por você. 

 

 



 

 

O primeiro EU TE AMO 

 

    O primeiro EU TE AMO é impossível de esquecer. Ainda mais 

quando ele vem com alguns anos de atraso.  

    Não que eu reclame disso. Sempre soube que o Universo faz tudo 

na hora certa e como tem de ser. Com o homem que é seu. Feito para 

você. Mas é que até então eu nunca achei que isso fosse possível para 

mim. 

    Eu aconselhava a todos para que tivessem paciência para o amor, e 

que eu era a tal que nasci para fazer as pessoas se amarem. Nunca 

pensei que pudesse acontecer comigo. E aconteceu. 

    Na verdade não sei nem o que senti. Uma emoção tão grande, um 

misto de adrenalina com aquele friozinho na barriga de primeiro 

beijo... E com ele é sempre como se fosse o primeiro beijo, a primeira 

noite de amor, o primeiro olhar, o primeiro abraço... A primeira troca 

de palavras... 

 

    "Oi, meu nome é Rafael."  

 

    E eu dei tanta importância que o chamei mil vezes de Bruno. E 

mesmo chamado-o pelo  nome errado, ele não se importou e em sua 

inquietude topou o primeiro convite de... 

 

    "Ei, acabou o curso... Vamos tomar um chope?" 

 

    E eu não bebo chope. Mas queria interagir com o grupo e relaxar. 

Aceitei. 

    E assim veio ele, me aceitando do jeitinho que sou. Cotovelos 

“faladeiros”. Um "desajeito" burlado pela simpatia. Um coração 

pedinte de atenção, que com enorme carinho ele afagou. O danadinho 

foi logo abrindo o sorriso, me conquistando com jeitinho de menino. E 



 

 

eu quase cuspi a vodka quando ele disse 31 anos. Fomos para o carro. 

Rodamos a cidade. Em seguida ele tirou a blusa. Abusado! 

    E em menos de uma semana estávamos num lugar, por mim, 

desconhecido. Não sei onde, nem porque, muito menos como, mas 

tive a ligeira impressão que estávamos sobre as nuvens. Sei lá... 

Perco-me em seus beijos a ponto de não me importar com nada além 

da única real circunstância que justifica a nossa existência naquele 

momento: nós. 

    E assim tem sido desde então... 

    Só digo que foi bom pra caramba ouvir daquele que eu amo o meu 

primeiro EU TE AMO. 

    Garoto, que povoa o pedaço do meu coração chamado "razão de 

viver", tenha certeza de que eu também te amo muita coisa. E além da 

conta. Não ouse sair da minha vida. 

 



 

 

Amor de criança 

 

    Criança quando ama, ama! Não faz julgamento de valor, não faz 

julgamento de amor, não tem traumas passados. 

    Quando já amou, não se importa de amar de novo, sem medo e com 

intensidade maior. Quando dói, ela se levanta e ama novamente.  

    Criança ama de coração, de peito aberto. Se o amor disser "vai!", 

ela vai sem contestação. Não hesita! Vive! Ama! Atira-se! Entrega-se! 

Dá seu coração! Ama pra sempre! Ama sem fim!  

    Quando ama, não se importa se será num palácio ou num casebre. 

Não se importa se é cinema ou DVD. Criança até prefere a melancolia 

de um vinil. Encanta-se com tudo, e o pouco que ganha de um amor 

torna-se a mais bela mágica do mundo.  

    Criança não conhece zona de conforto. Não sabe o que significa 

trocar o certo pelo duvidoso. Não faz ideia do que é magoar alguém 

apenas porque se descobriu amando outra pessoa.  

    Quando pensa no seu amor, seus sonhos brilham no escuro e a 

alegria transborda nos sorrisos, mutilando qualquer tristeza do mundo.  

    Criança quando percebe que não é mais amada, cai em lágrimas e 

estas se espalham no Universo como chuva. Mas logo são esquecidas 

no tempo e se tornam lembranças engraçadas. 

    Amor de criança é intenso, verdadeiro. Amante único. Amante fiel, 

amante para a vida inteira. 

    E assim vai amando, amando e amando, até se tornar adulto e 

permitir que todo esse amor verdadeiro se abale por obstáculos 

materiais, por anos no tempo, por medo, pelo medo do novo. De amar 

outro.  

    Magoar o amor apagado não pode? Magoar um novo amor 

conquistado pode?  

    Pediram-me para matar meu amor, mas como a boa criança que sou 

e movida pela desobediência adulta, guiada por um coração puro... Eu 



 

 

fiz que não... Virei às costas e continuei amando... E continuo 

amando... Quer você queira, quer não. 

 



 

 

Cansei 

 

    Cansei de fazer sexo selvagem, de ser o avassalador, de ser amado 

apenas por uma noite por mulheres “padronizadamente” lindas... Sem 

nomes. Sem acordes. Sem rancores. Cansei de dar a quinta e desejar ir 

embora como se o mundo fosse acabar no minuto seguinte, sem o tal 

do dormir agarradinho. Sem a manhã seguinte. Sem rostos. Sem 

lembranças. Sem marcas. Sem amarras.  

    Cansei de querer um amor, esperar um ardor e viver como um 

sonhador. Nem poeta eu sou. 

    Cansei de querer uma mulher de verdade, com maturidade. Cansei 

de idealizar algo que sei lá. Cansei de visitar os inúmeros jardins que 

me foram oferecidos, que elas nem lembram mais para que tipo de 

homem eles se destinavam. Cansei de ser o carinha da moda, ultra 

mega arrumado, pose de cafajeste, super responsável profissional de 

uma área que eu nem tenho talento para atuar, já que meu ofício 

preferido, e que faço muito bem, é transar. Não quero mais isso. 

Cansei de ser o tal cara ideal para umas e o cobiçado garanhão para 

outras. Cansei de ser o comedor voraz, o homem sagaz, objeto que 

elas tiram para zoar, ou qualquer outra coisa que isso significar. 

Cansei também de ser o genro sonhado, culto e esforçado, com a vida 

estruturada. Cansei do mundo, das pessoas, do que elas chamam de 

amores, das mulheres comuns e de toda a minha obrigação 

comportamental de comer todas as que eu puder.  

    Cansei de tudo. Cansei da vida! Da falta da minha própria vida.  

    Mas, se alguma mulher aparecer...  



 

 

E agora?! 

 

    Um homem lindo, ideal, mais velho, maduro, marido em potencial, 

bonitão e sabe bem o que quer. O genro que mamãe sonhou está aos 

meus pés, mas não era bem assim que eu queria que fosse! E agora?! 

    É impressionante como na última semana me deparei tentando 

aconselhar amigas sobre essa questão. Por um lado aqui "sou" 

querendo estar no lugar delas... Encalhada não digo, mas chegando a 

um banco de areia, quase... Por outro, sou a favor de se fazer o que o 

coração manda: se o cara não te faz suspirar, nem transpirar, nem 

excitar, saia fora, sem hesitar. 

    O que digo então?! Jogue sempre com a verdade! 

    Há muita simpatia, entretanto, você acha que ele está indo com 

muita sede ao pote, afinal, vocês acabaram de se conhecer. Diga-lhe 

que precisa de um tempo para começar a ouvir certas coisas e que 

nesse momento um "eu te amo" vai soar precipitado e pode colocar 

tudo a perder. Essa expressãozinha mágica vai ser o próximo passo 

caso você não puxe os freios.  

    Agora, se não há nenhum tipo de sintonia, química, tesão, 

inspiração e “beijação” com ele − o beijo é muito importante, se não é 

compatível não tente chegar ao sexo −, e sei lá porque cargas d´água 

você resolveu dar uma chance, seria muito injusto da sua parte 

manter-se calada sabendo que ele está se envolvendo. Saia fora, mas é 

claro, falando a verdade caso ele pergunte. Somente se ele perguntar, 

ok?! Pois é péssimo para um homem saber que você não sente nem 

cócegas com ele. É capaz do coitado padecer em depressão. Vai se 

afastando aos poucos, mas se ele perguntar... Fazer o quê?! Fale a 

verdade... Ele pediu para ouvir! 

    No caso de dispensar os dois potenciais bofes citados acima, 

coloque-os para o jogo das amigas, ou da escritora que vos aconselha! 



 

 

Afinal, há sempre um chinelinho fashion para um pezinho que acabou 

de ficar descalço. 

 



 

 

Cansei II 

 

    Cansei de ser a mulher independente e autossuficiente. Quero 

carinho, atenção, cafuné, flores e bombons como uma mulher carente 

qualquer. 

    Cansei dos homens mais velhos que não me querem porque não 

podem me controlar. Cansei dos garotos mais novos que não ficam 

comigo porque têm medo de mim e não podem me dominar.  

    Cansei de sexo sem compromisso para não ter que me magoar. 

Cansei de fechar as pernas e não fazer sexo para conquistar.  Quero 

fazer amor até o dia raiar.  

    Cansei de te buscar e levar em casa, dirigir meu próprio carro, te 

apresentar novos lugares, fazer você conhecer novas trilhas e tomar 

café da manhã no Parque Lage... Agora quero que você se preocupe 

comigo, me busque onde quer que eu esteja e venha me ver toda vez 

que eu sentir saudades. 

    Cansei de tudo e de todos!  

    E que não me apareça nenhum homem por aqui. Nem você! 

 



 

 

Água de coco 

 

    E assim a água de coco vinha acompanhada. Na primeira semana, 

com um olhar; nos dias seguintes, com sorrisos. Até que fui me 

encantando... E, cantando canções de amor, chamei sua atenção pra 

mim. 

    Era jovem. E quem disse que impulsos nervosos são bloqueados 

pela idade?! Ao contrário, e isso pouco importava, era mesmo muito 

forte pra mim. 

    Com sua simpatia, me derretia e a vontade surgia em mim. Na 

primeira semana, doce e mansa. Nos dias seguintes, intensa e 

desenfreada. Eu nada entendia. Apenas deixava e acontecia assim. 

    E assim a água de coco vinha acompanhada de beijos, abraços e 

afagos. E com o seu coração pra mim. 

 



 

 

Encantei-me 

 

    Pela terceira vez na vida... Encantei-me. Preferia dizer “apaixonei-

me”, mas as regras sociais não me permitem morrer de amor assim tão 

na cara. “Você não pode se entregar assim tão fácil. Olha do desafio”.   

    Muito fácil ser difícil com alguém que não se gosta. Com quem se 

encanta? Impossível. Sei que um bombonzinho por dia é mais gostoso 

e foi, naquele momento, a regra que inventei. E ele adorou que fosse 

dessa forma. Mais um motivo... Encantei-me.  

    Não resisti. Entreguei-me. E em seguida cometi o erro mais 

provável: achei que ele estivesse em minhas mãos. Não pelo poder ou 

ego, e sim pelo fervor da paixão. Adorei essa ilusão e eu mesma me 

perdi na teia que teci. Eu, me... Sei que é redundante, entretanto, é 

proposital para reforçar o meu próprio erro, aquele que me deixei errar 

em vez de esperar para acertar.  

    Pela terceira vez na vida... Encantei-me. Preferia dizer “eu amei”. 

Mas esse sentimento é muito forte... Com certeza pelo primeiro com 

quem vivi quatro anos. Talvez pelo segundo que durou um. Mas por 

ele?! Foi apenas um mês... Um mês de uma eternidade de desejos 

absurdos.   

    Quando não se tem muitos anos, a intensidade toma o lugar do 

tempo, o qual perde a importância e torna-se apenas... Tempo.  

    Não é ele quem decide se foi amor, paixão ou encanto. Talvez te 

deixe mais madura, mais dura. Talvez apague algumas lembranças. 

Mas não é forte suficientemente para não deixar um coração 

marcado... Em menos de um mês.  

    Encantei-me desde o primeiro sorriso. Meu beijo não foi um 

simples toque de lábios, foi a minha alma dividida. Meu coração 

entregue. Mas isso pouco veio ao caso.   

 

    “Você não pode se entregar assim tão fácil. Olha o desafio”.  



 

 

 

    A frase se repetia.  

    Desafio e mistério são apenas impropérios usados para justificar 

quando não se encanta. Química atrai duas almas e para isso não são 

necessárias explicações. Mas para justificar a falta de encanto, ou a 

diminuição da vontade, usa-se “faltou mistério, faltou desafio”. 

Lástimas inverídicas que mascaram o desleal sentimento que não se 

sentiu. E que ficou para mim. Para eu sentir sozinha, um encanto que 

foi apenas meu. E assim desejo que não se repita. Nem por um mês, 

nem por um ou quatro anos. Nunca mais quero me encantar por 

ninguém. 

    Desencantei-me.   

 



 

 

Insegurança 

 

    Insegurança é algo que enche o “saco”. Eu nunca entendia como 

alguém não conseguia confiar no próprio taco e encher a paciência da 

coitada da namorada. 

    Insegurança não chega a ser ciúmes, nem desconfiança. É algo que 

sei lá... Causa uma angústia... Um aperto no coração. Uma queimação 

desnecessária. 

    Insegurança não pede motivos. Sentimentozinho estranho que não 

se experimenta até se gostar de alguém a fundo. No fundo, no fundo... 

Gostar de alguém assim me causa insegurança e nem eu entendo isso 

em mim.  

    Insegurança é o medo que se tem de se perder alguém. Como 

afirma minha amiga Ju Nunes: uma teoria fajuta! Nunca imaginei que 

isso existisse, já que a minha opinião sempre foi que ninguém 

pertence a ninguém. E todos ficam com quem bem entendem 

mediante a simples vontade de estar junto do tal alguém... Ninguém... 

Todos... Nós... Eu. 

    Insegurança nos olhos dos outros seria refresco se esse dito não 

fosse da pimenta. E o pior é que a coitada da gata não tem nada a ver 

com isso. É você! Sua autoestima! Seu coração! Seu passado ingrato 

interferindo no seu novo presente!  

    Insegurança com cada um é sempre diferente. A própria história é 

sempre mais complexa do que a do outro. Insegurança conhece 

detalhes irreais de coisas que você imagina. Imaginação não é 

real. Por isso você tem tanto medo. Então esqueça a insegurança e vá 

ser feliz ao lado do "seu" alguém que nunca será de ninguém a não ser 

dela própria! E pare de imaginar caraminholas que não existem.  

    Acredite mais no espelho que mostra o tamanho do seu taco e pare 

de achar que vai perdê-la para o pênis alheio. E, se mesmo assim você 



 

 

não confiar nisso, atente-se ao olhar apaixonado da sua amada. 

Verdade maior que essa não há. 



 

 

Somos 

 

    Estamos juntos. Eu estou com ele. Ele está comigo. Somos. Isso 

não basta, mas é suficiente. Felicidade. Isso sim importa de verdade. E 

não o que somos.  

    “Ok! Mas, vocês são o que?! Peguetes? Namorados? Amantes? 

Noivos? Casados?  

    Somos nada disso. Somos aquém. Somos tudo isso e muito mais 

além. Somos. Simplesmente. Somos intensos e isso vai além de 

pegação. Somos paixão e isso independe de namoro. Somos sexo e 

isso vai aquém de amantes. Somos cúmplices e isso vai além de 

noivado. Somos amor e isso independe de casamento. 

    Somos namorados? Quem sabe. Talvez sim, eu dele. Talvez não, 

ele de mim. Quem adivinha qual dos dois deseja disso o mais? Eu sou. 

Ele e eu somos.  

    Somos “peguetes”? Termo feio. Se for para ter nome que seja 

bombom, dia a dia, diversão. Se for para ter nome que seja samba, que 

seja loucura, que seja paixão. Ele e eu somos.  

     Somos amantes? Isso sim e que seja por todas as noites, que dure 

todas as madrugadas e se faça jus em todas as manhãs acordadas. Ele 

e eu somos.  

    Somos noivos? Disso tenho medo. Do tempo que corre e nada 

acontece. Dos planos que ficam no sonho. Do compromisso que se 

torna obrigação. Ele e eu não somos. 

    Somos casados? União das almas eu aceito. Mas que não seja de 

papel. Que seja de respeito e amor. Que um dia seja. Que um dia ele e 

eu sejamos. 

    Porque para estarmos juntos precisamos ser algo de alguém se, na 

verdade, o que importa é ser alguém de alguém? Não quero um rótulo 

de namorada, peguete, amante, noiva ou mulher de quem quer que 



 

 

seja. Não quero ser algo para alguém. Quero ser o amor de alguém, 

isso sim importa. Somos amor. 

    Sou o alguém dele. Ele é ele. Eu sou eu. Somos um do outro? 

Talvez. Mas eu sou alguém. Sou alguém por quem ele é apaixonado. 

Sou alguém com quem ele está e não abre. Sou alguém que ele 

“encontra-se” em descoberta de amor. Ele é o meu alguém. É o meu 

alguém que me inspira. Meu alguém que me arranca sorrisos seguidos 

de beijos. Que me arranca suspiros seguidos de prazer. É alguém que 

desejo todos os dias que seja meu. Meu alguém, meu pinguim de 

amor.  

    Precisamos além? Talvez. Precisamos aquém? Quem se importa? 

Status social? Ah! Faça-me o favor de não me ocupar com tão pouco 

enquanto sou amada pelo homem que amo.  

    Simplesmente somos.  



 

 

Vestem-se 

 

    Chamaram-me de autêntica, ousada, abusada, pelada. Hoje foi do 

que me vesti. 

    Besteira. Todos se vestem de algo ou alguém. Não para sempre, 

mas em algum momento sim. Poucos são os que se vestem deles 

mesmos. Uns raros homens talvez. Mulheres?! Nunca?! 

    Mulheres vestem-se de mulheres delicadas quando desejam a não 

educação de um palavrão. Mulheres vestem-se de vítimas quando 

querem chamar atenção. Mulheres vestem-se ora de santas para 

conquistar maridos, ora de rebeldes para atiçar os pais. Ora despem-se 

de tudo e de nada se vestem. 

    Mulheres vestem-se de alegria ao receber um filho. Vestem-se de 

dor quando o perdem. Mulheres vestem-se de severas para as crias e 

de avós para os netos. Vestem-se de infância, vestem-se de paciência. 

Vestem-se de felicidade, vestem-se de afeição. Mulheres vestem-se de 

coragem quando são mães solteiras. Vestem-se de ternura quando 

casadas. Ora despem-se de lembranças e se vestem de perdão. 

    Mulheres vestem-se de cuidados para o amado e de sexo para o 

amante. Mulheres vestem-se de fantasias. Vestem-se de 365 mulheres 

por ano. Despem-se delas mesmas, vestem-se de outras, esquecem-se 

do que são. Lembram-se de ilusão. Ora despem-se de roupas e se 

vestem de nudez. Ora despem-se de brilho e se vestem de carvão. 

    Mulheres vestem-se da verdade, ora vestem-se de mentiras, às 

vezes de omissão. Mulheres vestem-se de ambição?! Vestem-se de 

coração?! Vestem-se de elogios? Vestem-se de quê?! Mulheres 

vestem-se de sonhos. Mulheres vestem-se do futuro. Ora despem-se 

do que querem ser e se vestem, puramente, do que são.  

    Mulheres vestem-se do dia a dia. Vestem-se da rotina. Ora vestem-

se diferentes. Vestem-se de máscaras, vestem-se de pavores. Despem-

se rancores e se vestem de amores.  



 

 

    Mulheres vestem-se e despem-se sem que percebamos. Mulheres 

vestem-se de simplicidade, vestem-se da pureza de serem humanas. 

Vestem-se de amor.   

    Vestem-se das mulheres que são. 

 



 

 

Um bombomzinho por dia 

 

Pequenos mimos 

Grandes agrados 

Beijos virtuais 

Sensação de carinho 

Prova de fidelidade 

Caixa de bombom 

 

Sorriso aberto 

Conchinha para dormir 

Um "linda" no final 

Divisão de amigos 

Convite para as noitadas 

Barzinho em família 

Caixa de bombom 

 

Afagos sinceros 

Cafuné na cabeça 

Quibe assado no forno 

Sua cabeça no meu colo 

A minha no seu peito 

Ouvir coração batendo 

Caixa de bombom 

 

Bom dia, flor do dia! 

Beijo estalado de verdade 

Vontade de não desapegar 

Desgrudar? Nunca 

Ficar junto? Sempre 

Caixa de bombom 

http://diariodamariannakiss.blogspot.com/2012/10/um-bombomzinho-por-dia.html


 

 

Espera no portão 

Amor, sexo, tesão 

Paixão de primavera 

Foto marcada 

Revelada na paixão 

Registro no coração 

Caixa de bombom 

 

Chuva de açúcar 

Banana flambada com Chicabon 

Strip tease na imaginação 

Tempo nublado 

Sol estrelado 

Caixa de bombom 

 

Um bombom por dia 

Todos os dias bombom 

Inédito sentimento 

Estranha felicidade 

Vontade de todos os dias 

Uma caixa de bombom. 



 

 

Às vezes 

 

    Às vezes fico com vontade de fugir. Mas não como as pessoas 

comuns. Sinto vontade de fugir de mim mesma. De ser outra pessoa, 

mas aí olho para mim e não me resisto. Amo-me assim: rebelde, 

faceira, menina, bagunceira.  

    Às vezes fico com vontade de ser boazinha, de não assustar os 

homens com as minhas loucuras comportamentais. De ser outra 

mulher, mas aí olho para mim e não me resisto. Amo-me assim: 

atraente, bela, vaidosa e fugaz. 

    Às vezes fico com vontade de não saber dançar, de não chamar 

atenção, de não fazer novos amigos. De ser outra na noitada, mas aí 

olho para mim e não me resisto. Amo-me assim: sorridente, simpática, 

amigável, carente... De novos amigos, de novas aventuras, de novas 

vidas novas. 

    Às vezes fico com vontade de não amar. Não me dedicar a um 

homem, pois nenhum que amei soube aproveitar. De ser outra amante, 

mas aí olho para mim e não me resisto. Amo-me assim: fiel, dedicada, 

mulher apaixonada. 

    Às vezes fico com vontade de ser exemplar. De satisfazer e agradar, 

abaixar a cabeça, me submeter, deixar pra lá. De ser mulher para 

casar, mas aí olho para mim e não me resisto. Amo-me assim: ousada, 

personalidade forte, leal escudeira, mulher para a vida inteira, sem 

pudores de amores.  

    Às vezes fico com vontade de ser comum, conquistar os homens 

por ser mais uma princesinha querendo um. Mas aí olho para os outros 

e não me resisto. Amo-me assim, e amarei a quem quiser me amar. 

 

 

 



 

 

Lamento 

 

    O que eu posso te oferecer é o meu presente, o meu agora mais 

valioso.  

    Lamento se meu passado foi de outro, se meu coração se apaixonou 

em cada porto. Lamento se meu futuro é incerto, como um doce 

mistério, o qual eu não quero descobrir agora. Lamento por não ter 

aparecido antes, não ter te amado desde sempre.  

 

    O que eu posso te oferecer é o meu sentimento mais singelo. 

    O mais puro e o mais belo.  

    O meu carinho transbordado em amor. 

 

    Lamento se ele não é incondicional, tampouco passional. Sim, 

irracional. Lamento se não fostes o único, lamento eu não ser a 

última. Lamento não ser suficiente apenas porque te quero.  

 

    A vaidade sua tomou conta do que é meu. 

    A luxúria sua me despertou lágrimas. 

    A insegurança sua cegou-te do meu coração. 

 

    Lamento tudo isso ter acontecido. Lamento a saudade que sinto. 

    Lamento por toda a catástrofe. Me causou tanta enfermidade.   

    Lamento, mas preciso ir embora. Meu coração ainda devora. 

 

    Um novo amor apareceu. 

    Um novo amor tomou conta. 

    Um novo amor despertou em mim. 

 

    O novo amor sou eu em mim! 

 



 

 

    Lamento que penses que eu sinto pequeno. Lamento que penses que 

há outro homem. Lamento que não tenhas amado a mim.  

    Lamento por tudo, mas desejo agora que vás embora.  

 

 



 

 

Perfeição 

 

Cheiro de sorvete. Gosto de bem me quer, 

colorido de estrelas. 

 

Viver tudo por inteiro, todos os dias 

de ponta a cabeça e os quatro 

cantos de marmelada. 

 

Molhada de ondas do mar, 

das gotas de cachoeira, 

tudo de Santa Teresa. 

 

Bondade no coração, 

de mãos dadas com meu irmão 

e um beijo de limão. 

 

Como uma melodia adocicada, 

o vento vai batendo e assim vou vivendo. 

 

Pipoca, goiabada, 

futebol e carnaval. 

 

Simples palavras, paixão 

pelo dia e inspiração. 

 

Saudade apertada, felicidade 

estampada no meu amor pela vida. 

Repito que assim vou vivendo, 

vivendo bem assim. 

Com formosa perfeição. 



 

 

Mel 

 

    Ele não tem a cor do pecado. Ele tem cor de mel. Desses que 

marimbondos procuram em goiabas e ele quase cai do telhado de 

papel. 

    Ele as pega antes para mim e, assim os marimbondos não pegam o 

mel. Ele pega também as flores, as cores, e todas as frutas que exalam 

amores e fel. E ele trás o anel... Daí vem meu o desejo fiel pelo 

pecado do corpo do menino de cor de amor... De cor de mel. 

    O menino da cor de mel que quero em meu véu, cheio de amor para 

me levar pro céu. 

 

    Me dá o teu sorriso menino da cor de mel. 

    Ele alega meus segundos e transforma magicamente meus sentidos 

em desejos por ti. 

 

    Me dá o teu sorriso menino do coração de amor. 

    Ele abre mares e diminui abismos. Transforma gaivotas em 

corajosas águias e a mim numa pedinte de doces sorrisos.  

 

    Me dá teu sorriso menino com coragem de homem. 

    Só não o abra no nascer do sol, porque ele o ofusca. Abra-o em 

tempos nublados ou divida-o com o clarão da lua.  

 

    Me dá o teu sorriso menino com cheiro de paixão. 

    Mas me dê com o coração aberto para que incendeie o meu apagado 

na saudade. 

    Me dá teu sorriso menino com gosto de aventura. 

    Eu sinto tanta falta dele, mesmo quando estou por perto e você de 

boca fechada. É tão gostoso olhar como o vício de comer chocolate ou 

cheirar flores do campo. 



 

 

 

    Me dá teu sorriso menino com jeito de carinho. 

    Ele é tão brilhante e lindo que merece ser presenteado com o 

mundo em paz e para eu querer-te sempre mais. 

 

    Me dá o teu sorriso menino safado da cor de mel. 

    Ele transborda meus inocentes sonhos em ardentes pecados. E é 

desse jeito que eu quero sempre sorrir para ti.  

 



 

 

Complicadamente 

 

    O amor não é complicado. As pessoas são! Sempre! E tão somente 

egoístas com seus “eus”. Cegam-se com vaidades. Agem com pirraça. 

Sem graça! Querem uma liberdade que não dão. Cobram coisas que 

não são.  

 

    "Fidelidade? Ela tem de ser fiel, eu não. 

    Balada? Eu posso ir, ela não! 

    Eu não confio nela. 

    Eu! Eu! Eu! Eu tudo posso, mas ela não! Complicadamente porque 

tudo que acontece comigo é diferente! 

    Pimenta nos olhos dela é diversão para mim. Eu desmarco uma 

conchinha e não tô nem aí. E daí?! Ela tá caidinha por mim, não 

desgruda, não desaluga, não despluga. E mesmo assim, eu, estou 

sempre inseguro! Imaturo! Burro! Frio! 

    Frieza... Ontem a tratei assim. Complicadamente, porque sei lá. Se 

fosse simplesmente simples, eu faria diferente." 

    E assim sentimentos e ações, que sei lá porque existem, vão 

ocupando o lugar do amor cansado. Brigas, discussões, complicações. 

São as pessoas que criam. Não o amor.  

 



 

 

Palavras 

 

    Palavras faladas e escritas têm o mesmo peso de um amor no 

coração. Palavras constroem histórias, palavras estimulam sonhos, 

palavras partem um coração.  

    Mas as piores palavras são aquelas que você ouve pronunciada para 

outra mulher, quando meses antes eram sutilmente sussurradas no seu 

ouvido.  

    "Você é o solzinho que ilumina a minha vida", "fica comigo pra 

sempre?!", "me perdoe pelo escândalo de ciúmes de ontem, é que eu 

tive muito medo de perder você", "você pra mim é sinônimo de 

felicidade", "você me faz tão bem", “se é para ficar com você é claro 

que eu vou".  

    E, por aí, eu enumeraria uma séria de palavras proferidas.  

Levianas?! Talvez... quem sabe o copo nesse dia não estava meio 

vazio também?! 

    As mesmas palavras, com o mesmo amor, com a mesma sintonia. 

Os mesmos apelidos. Eu jamais chamei outro alguém de meu. Jamais 

chamei outro de pinguim.  

    E de que valem os milhares depoimentos que prometiam o dia 

seguinte, que agradeciam o amor delegado, que aspiravam uma nova 

viagem?! Se os depoimentos trocados foram apagados sem o menor 

hesito?! Se a ausência de legenda descreve nitidamente que aquela 

foto vale mais do que os nove meses ouvindo que as minhas não 

poderiam estar lá por motivos de consideração ao amor passado? A 

um passado que vivia nele e não algo que ele vivia, pois o que ele 

vivia era em mim?! 

    E as lembranças?! As lembranças por ele foram igualmente 

apagadas naquela viagem para o nosso lugar especial... Aquele lugar 

onde iríamos selar o nosso amor que lá começou... Aquela viagem que 

ele fez com outra. 



 

 

    Poderia eu não acreditar mais em palavras? Pois bem! Pois sim! 

Pois além! Pois ninguém! 

    Hoje eu vou enxergar o copo meio cheio... Vou acreditar que aquele 

que hoje me chama de "mô" nunca chamou outro alguém assim 

antes... Mas, uma coisa é certa: jamais chamarei outro de meu. 

    Jaz aqui lembranças do que foi uma pseudo história de amor 

construída com palavras jogadas ao nada e ouvidas, inocentemente 

por um coração apaixonado.  

 



 

 

Os vales da vida 

 

    O que vale na vida? Ser rico? Bonito? Chegar a algum lugar? Fazer 

uma viagem? Estudar ou trabalhar? Sumir ou encarar? Paquerar ou 

namorar? Viver ou sobreviver?  

    Amar.  

    Algumas coisas valem certeza. As pessoas são engraçadas. 

Enchem-se de sorrisos e se dotam de amor para entrar na dúvida, mas 

depois se entregam à lógica para encontrar suas respostas e em 

seguida me pedem vales. Um vale resolução, mas eu só posso dar um 

breve conselho. Um amigo me pediu para ajudá-lo a achar as suas 

respostas, embora ele já as tivesse em seu coração. Mas ele, assim 

como todos os outros, precisava de tempo para ter a certeza. O tempo 

não é um vale promocional e por isso não está disponível assim tão 

fácil. Nesse caso eu indiquei um vale paciência para que ele esperasse 

o mundo girar. E, em seguida, o presenteei com o meu único vale 

certeza: que ela vem quando o coração é o único a se expressar. 

    Vale ser feliz? 

    Quando? O tempo todo? Que horas? Tem de ter data e horário 

marcado? Agenda? Calendário? Ou basta sorvete e pipoca? Ou 

marmelo, palhaçada e criançada? Libero um vale imaginar.  

    Com quem? Acompanhado? E se a companhia não combinar com o 

sabor da sua alma? E se sozinho for mais divertido? Vale um show do 

Lulu Santos que por si só já se basta. Vale a melhor música gritada e 

ela me faz tão bem... Vale rir e cantarolar.  

   Onde? Tem de ser numa praia ensolarada? Embaixo da Torre Eiffel? 

Numa montanha russa em Orlando? Ou pode ser numa rua qualquer a 

caminho de casa? Vale chegar de um dia estressante e ganhar dois 

abraços, um de cada filho, e uma lambida gostosa do cachorro. Vale 

assumir a rotina e a ela se entregar.  



 

 

    Por quê? Tem de haver motivos? A vontade já se basta? Coração ou 

lógica? Certo ou errado? Apertado e amarrado ou o clichê livre, leve e 

solto? Chato! Vale uma roleta russa e o dedo no gatilho, pois a vida 

vai apertar. 

    Como? Seguindo qual caminho? Uma escolha é mesmo tão 

importante assim? Ou é melhor deixar o sorriso decidir? Defesa ou 

ataque? Vai valer apanhar? Deixo-te um vale sonhar.  

    O que está por vir? Vai ser bom? Vai ser marrom? Ou vai ser 

bombom? Porque prever tanto um futuro se é a surpresa do presente 

que dá graça à vida? Dê-se um vale esperar. 

    E se simplesmente você permitir ser? Sem fazer acontecer? E, por 

um minutinho só, deixar o acaso dominar... E o Universo te levar? 

Vale deixá-lo decidir por você. Vale a humanidade caminhar. 

    E se estiver escrito nas estrelas? Vale seguir a ponta do cometa? Ou 

àquele olhar rabo de gato? Ou o quarenta e três da música ou aquele 

que é definitivamente seu? Presenteie alguém com o seu vale 

apaixonar.  

    São tantos vales na vida que eu me perco ao dá-los às pessoas. Eles 

são tão meus que precisam ser divididos sem egoísmo. E a vida, as 

coisas, a rotina, os segundos, o ar que respiramos e as vozes que 

ouvimos são tão especiais e mesmo assim tem gente que não consegue 

enxergar nada disso. Não se permitem sonhar. Recusam o vale tolerar. 

Jogam fora o vale amar. Dispensam amigos e almas e os trocam pelo 

vale abandonar. Preferem sofrer e adoecer e só usam o vale chorar. 

Deixam a preguiça dominar, não aproveitam dias de sol para patinar e 

se contentam em se alimentar com o vale engordar. Não se dão as 

mãos, não se tocam nem com as pontas dos dedos. E se esquecem de 

como é bom pular de árvores e chamar todos de irmão, e tornam-se 

adultos chatos e feios sem outra opção. Para esses eu indico o vale 

brincar, mas sei que vão dispensar.  



 

 

    Em todos os casos acima eu libero um vale acordar. Levante da 

cadeira e faça a vida andar. Não pare de sonhar, mas faça realizar.  

    O verbo é bonito, mas se não praticar, nunca vai de fato amar.  

 



 

 

A peça mais cara do mercado 

 

    Alguém encontrou uma autoestima por aí sem alegoria? 

    Acabei de perder a minha. E não sei se foi na diretoria, na cafeteria, 

na padaria, na cutelaria ou na alfaiataria. 

    Mas ela é a peça mais cara do mercado e eu já não possuo mais as 

minhas riquezas de prataria. 

    Quem me sabotaria? 

    Será que eu responderia? 

    Que eu mesma me faria? 

    Quando a conquistei, estava no auge dos meus negócios. Vendia 

sorrisos a preço de banana, e os vendia à massa. Vendia-os em altas 

quantidades. Nada, nunca, me faltava e minha produção não pararia. 

    Minhas células operárias trabalhavam nas mesmas vibração e 

sintonia. O máximo que acontecia era um dia de folga para curar a 

ressaca de fortes gargalhadas que distribuía de graça às pessoas com 

alegria.  

    E assim rodava o mundo e distribuía meu produto em praias, 

cachoeiras, baladas e em festas de família em demasia. Nenhum 

demoraria. Os sorrisos eram alegres, coloridos, cor de rosa e tinha até 

palhaçaria. Eram terapêuticos para os estressados, remédio para 

melancolia e quem os comprasse não se lamentaria. 

    Contagiava quem os via.  

    Ganhava quem junto ria. 

    Fazia jus a um belo dia. 

    E assim montei meu império e dei a ele o nome de felicidade. 

Nomeei como presidente a autoestima, a peça mais cara do mercado e 

que muito me agradaria. 

    Daí eu conheci um belo empreendedor e fomos à sorveteria. 

    Ele tinha sorriso de ouro e diamante no olhar. Era rico de sonhos, 

tinha beijos estalados e com abraços amassados me apertaria.  



 

 

    Quem disse que não me apaixonaria?  

    Ele me prometeu um mundo com flores e bombons. E que não me 

magoaria. Ele levou meu coração e me mostrou o amor. Disse-me que 

desabrocharia. Assinei o contrato de olhos vendados porque dele eu 

não duvidaria. Dividi com ele minha fábrica de sorrisos e demiti a 

minha sabedoria. 

    Enfrentei vulcões e furacões e afirmei que dele não me separaria. 

Um dia levantei na madrugada, apalpei toda a cama e ele não estava 

mais. Mandou embora a alegria e mostrou sua soberania. 

    Ele fechou minha fábrica de sorrisos, pois dizia que a todos eu 

conquistaria. Queria-me só para ele e que para ninguém mais me 

emprestaria. Nem família. Nem amigos. Nem para mim. Nem para o 

espelho. Nem para a academia. 

    Eu apenas ouvia nãos, promessas não cumpridas, e a lágrima em 

meu rosto escorria. Ele saia e me trancava numa casa sem janelas, sem 

céu azul, sem mar claro, sem ver o sol, sem respirar a luz, sem visitar 

a lua e mal sabia ele que assim me sufocaria. 

    Às estrelas eu nunca chegaria. 

    Duras palavras ele me dizia. Com muita rudez me tratava. Aos 

amigos me escondia. Assumiu que de mim tinha vergonha, porque 

certa idade eu já tinha e mesmo assim, muito sorria. Acusou-me de 

tantas traições e, sem piedade, me tratava com muita grosseria. Dizia 

coisas pesadas, me acusava de inverdades e isso me ofenderia.  

    Daí eu me lembrei do meu braço direito, da peça mais cara do 

mercado, de tão preciosa benfeitoria. 

    Daquela prisão ela me livraria. 

    À minha rotina de volta ela traria. 

    Mas ele era esperto e sabia que a peça mais cara do mercado não 

podia ser vendida, comprada, substituída, recuperada e não era de 

alvenaria.  

    Não sei onde ele a aprisionou, mas onde a chave ele esconderia? 



 

 

    Até que chorei, chorei e chorei. Gritei, gritei e gritei. Desesperei, 

desesperei e desesperei levando a falência a minha fábrica de sorrisos. 

Paguei uma cara indenização aos meus funcionários. Ao poço me 

atiraria. 

    Enfim, eu recebi uma boa notícia. Com uma corda me reergueria. 

Minha autoestima fugiu da prisão e num abismo o infiel homem se 

jogaria. 

    Mas eu não sei onde está minha doce, meiga e tenra autoestima.  

    Aceito-a de volta mesmo sem bravaria.  

    Sem idolatria.  

    Sem rouparia.  

    Nua eu a desejaria.  

    Jamais a descartaria.  

    Bem eu a queria.  

    Saudades eu sentia.  

    Falta me fazia.  

    E a minha bela fábrica de sorriso eu reabriria.  

    Autoestima é a peça mais cara do mercado, quem a tem que a 

valorize, e a segure com unhas e dentes. Que não a solte, não se 

esqueça dela e que muito a aproveite. Estou na miséria e sei que a 

culpa é toda minha. E mesmo assim não perco a esperança de 

conquistar de volta a minha autoestima, a peça mais cara do mercado 

e que das minhas garras jamais... Novamente me escaparia.  

 

 



 

 

Quem somos nós? 

 

    Ai, ai, ai... 

    Contos de fadas, castelos em reinos distantes, sapos que se 

transformam em príncipes, o primeiro beijo encantado, bruxas más 

envenenadas em suas próprias maçãs... Virgindade era uma 

personagem que não aparecia nessas histórias... E todos os finais eram 

felizes.  

    Um mundo de fantasias ou realidade? Será que essa imaginação era 

só na nossa infância ou de fato a levamos para o mundo adulto com a 

esperança de amor eterno, fiel e verdadeiro? E os cafajestes que 

tentamos transformar em homens melhores?  

    E o século 21 com todos os obstáculos? Dá para ser princesa ou 

assumimos o papel de guerreiras? Luta pela nossa própria vida e não 

ao casamento forçado como a ruivinha valente? Ou a ambivalência de 

uma princesa lutadora de dia que se transforma numa ogrinha carente, 

verde e delicada à noite que sonha que seu príncipe encantado mate o 

dragão e quebre seu feitiço? Será que queremos mesmo essa quebra de 

feitiços e sonhos planejados quando acordadas? Ou é mais desafiador 

encarar a realidade? Mas, daí vem a TPM e coloca o medo em tudo e 

faz o amor parecer impossível de ser alcançado. 

    Realidade ou ficção? E o tal segredo quando diz que basta 

mentalizar o que desejamos que o Universo conspira a nosso favor? E 

se não pensarmos nos detalhes e a pitadinha de ciúmes vier na 

realidade vestido de um maníaco possessivo e no final terminarmos de 

mãos dadas com a Tia Maria da Penha? 

    E a era dos 30 quando chega e a gente não arruma casamento? E 

quando a gente arruma um amor, mas ele quer apenas juntar as 

trouxinhas? E se o pântano for mais divertido que o castelo em Far 

Far Away? E se gostarmos mais de caçar na floresta e seguir Robin 

Wood em vez de administrar xícaras e bules falantes e conversar com 



 

 

passarinhos... Só para esperarmos, lindas e maravilhosas, nossos reis 

vindos da guerra diária? 

    Quem somos nós? Princesas encantadas ou mulheres de verdade? 

    Ou as duas coisas? Ou merecemos uma vida de princesa por 

enfrentarmos o cotidiano de salto alto e com a mágica de sermos 

filhas, irmãs, amigas, esposas, amantes, mães, profissionais, 

estudantes e mulheres... Tudo ao mesmo tempo? E sem chance de 

outra escolha? 

    É vergonha sonhar com uma vida encantada? Ou é colorido? E a 

paixão e o amor eternos? Duram para sempre? Ou o sempre é 

subjetivo e pode durar uma noite? E se durar um olhar? Que mal há 

nisso? 

    E a tal virgindade? Deve ser a protagonista de nossas vidas, ou os 

valores morais? Em contos de fadas, existem valores morais? E se 

quisermos ser as bruxas? Qual é o problema? E se não formos, como 

enfrentá-las? E se a tal bruxa má for a nossa TPM ou o desespero de 

não conseguir vestir a fantasia da mulher perfeita para casar? 

    Quem somos nós? 

    Quem é você? 

    O que você quer ser? 

    E se você não for? Vai se frustrar ou continuar sonhando? 

    E se nossos príncipes não atenderem as nossas expectativas? E se 

optarmos pelos lobos maus? E se quisermos as princesas? É feio 

mulher gostar de mulher? E se não gostarmos de vestidos brilhantes e 

sim de calças jeans básicas? 

    E a beleza atemporal? Serve para nós também? E se o espelho não 

for nosso melhor amigo? E se ele for apaixonado e não nos deixar sair 

lindas numa balada? E se ele quebrar? E se ele distorcer a realidade? 

    Quem somos nós? O que devemos nos tornar? Por quê? Quando? E 

os nossos corações? 



 

 

    E o momento único de estar sozinha? Nos chamam de encalhada, 

mas a Pequena Sereia tinha um oceano inteiro a desvendar... E se 

gostarmos de peixes e não de tubarões ferozes? E se não quisermos 

ser princesas? E se quisermos ser simplesmente mulheres? 

    Podemos? 



 

 

É madrugada 

 

    Eu não consigo dormir. 

    Nada desliga. 

    Ouço um jovem em alto e bom som subindo a ladeira de carro. Sem 

noção. 

    Ouço-me por dentro... As batidas do meu coração. 

    Mas ele está calado. 

    Pensativo. Escrito. 

    Apavorado. 

    Ouço alguém pedindo um amor. 

    E grito “estou aqui”. 

    Mas ele não escuta. Nem eu me escuto. Nem eu me aturo. Nem eu 

me quero. 

    Atiro-me aos projetos que a vida me oferece sem nem hesitar. 

    Mas aos desafios de uma divisão de vidas? Nem pensar. 

    Congelo.  

    Cacos de vidros. 

    São do espelho que quebrei em mim. Despedacei-me no íntimo para 

manter o sorriso do lado de fora aberto. Concreto. As pessoas 

precisam da imagem da força, mas pouco se importam com a moça. 

    Me ouça! 

    É madrugada. 

    Meu cérebro não desliga. 

    Meu corpo padece em oração. Prendo-me a ela com emoção. 

    Talvez, para me livrar da solidão de estar sozinha em meu corpo. 

    Quero, mas não consigo levantar sequer para merecer um copo 

d´água. 

    Meu corpo quer apenas dormir na inocência de estar. É a hora que 

isso acontece. É normal. É madrugada. 



 

 

    Minha mente não. Ela mente para todo o resto e se dispõe livre a 

vagar numa caixa limitada. É pouco. Sufoco.  

    Ela quer, mas não pode sair. E minha alma grita. Esbaforida.  

    Bem feito. Anseio.  

    Viro-me do avesso e o diferente não acontece. 

    Imagino um futuro e vivo nele o meu presente.  

    Parece tão real. Surreal. 

    É madrugada. 

    Estou aqui. Meu estomago dói. Eu não comi nada ontem.  

    Senti fome de Nirvana e não de batatas com banana. 

    O sol brilha lá fora, mas chove dentro de mim.  

    Como se meus olhos molhassem o meu dentro. Alento. Tormento.  

    Sofrimento? Ah... Esse eu dispenso.  

    Prefiro passar as madrugadas acordada. Sem nada. Calada.  

    Recolhendo os pedaços e todo o sangue desperdiçado.  

    Limpa na alma, eu estarei pronta para sair de mim. 

    Aquele tal futuro é o próximo momento. E eu preciso vivê-lo.  

    Não é mais madrugada.  

    Amanheceu o dia.  

    Ela acabou. 

    O despertador tocou. Preciso ir. É a minha chance de acordar pra 

mim e me presentear com uma nova chance de ser. Crescer.  E 

florescer a mulher sem forças que há aqui.  

 

 

 

 

 



 

 

Quando 

 

    Quando tudo parecer acabado... Depois de uma noite de 

sofrimento... Encolha-se. Recolha-se. Coloque-se o mais perto 

possível do seu coração. Tire de dentro dele as boas lembranças... O 

seu amor próprio... A sua esperança... Faça do seu coração uma 

grande corda para que seus amigos do lado de fora possam te puxar. 

Nem todas as situações ruins podem ser evitadas... A escolha também 

é do outro. Também pode ser por outra. E quando isso acontece, o 

melhor a fazer é escolher a si. Escolher a própria felicidade. Seja a 

primeira a abrir o próprio sorriso. Comece pelo espelho e espalhe pelo 

mundo.  

    Noites sombrias existem para que você contemple os dias de sol. 

Iluminados. Radie-se junto ao Universo. Se for para disputar algo com 

alguém, que seja com o brilho do sol. Ele é tão grande que não vai se 

importar. Mas se for um amor... Não entre em brigas. Se for o seu 

amor de verdade, ele não vai querer ser disputado.  

    Achamos que algo ou alguém é muito importante naquele 

momento. Fazemos disso o nosso mundo. Mas será que é mesmo?! 

    Tudo passa e o ruim deve ser esquecido. Use uma borracha ou o 

delet do seu computador. Mas faça! Esqueça! Perdoe! Apague! Delet! 

Exclua! Bloqueie! Delet, de novo... E de novo se for preciso! 

    Tudo passa e o que foi bom deve ser guardado. Estampado em fotos 

para que seja plagiado sempre que possível − é o único plágio 

permitido. Repetido. Vivido várias vezes de formas diferentes.  

    Ame-se! Contemple-se! Proporcione ao seu coração a possibilidade 

de sair do poço. Eleve-o aos Céus! Reze! Ore! Agradeça pela força 

maior que você tem dentro de si. Renove-se e priorize a 

FELICIDADE.  

    Sempre. 

 



 

 

Métrica da felicidade 

 

    Felicidade tem medida? É mensurada? Ou é vivida? 

    Ela se explica ou se aplica? É quantidade de dias ou de sorrisos? De 

momentos ou de emoções? E se juntarmos e tudo dar em momentos 

emocionantes? Beijos embaixo de sol ou promessas sob a chuva? E os 

dias nublados, são mais felizes que brincadeira na neve? A própria 

companhia ou a multidão solitária? 

    Felicidade é ser ou é estar? Dias comuns ou rotinas especiais? É 

quantidade de amigos ou somente aquele que você pode contar? 

    Tem gente que tem muitas mães, mas e aquele que não tem 

nenhuma é feliz? E o tal que não nasce em família, mas constrói a sua 

própria? É mais esforçado e por isso mais aprendiz? 

    A felicidade de outrem de fato te faz feliz? Dizem que as pessoas 

que sorriem com as conquistas alheias, brilham como o sol e assim 

esquentam a felicidade dentro de si. Inspiração. 

    Felicidade pra mim é o pastel do bigode na praia de Ipanema 

quando eu saio de casa sem o café.  

    Felicidade eu mensuro quando transformo em música cada palavra 

que eu ouço na rua depois que retribuo gentilezas com a minha fábrica 

de sorrisos. Às vezes serve um único sorriso genuíno. E em seguida, 

fico rindo sozinha em meu âmago viajando no tempo em que vou 

vivendo. E aprendendo. E acontecendo. 

    Felicidade é coisa que não precisa de explicação e tampouco os 

olhares que me recebem precisam de definição. Não importa o que é, 

como, ou onde está. Se o acaso faz dela grande ou pequena, é mais 

fácil cumprimentar. É mais simples viver. É de graça acontecer. Está 

dentro de você. Abra seu coração e permita que ela te complete 

fazendo das suas preocupações um singelo alvorecer.  

 



 

 

Esperança nos homens  

 

    Querido Universo, por favor, ilumine a cabecinha de cima desses 

lindos seres do sexo masculino. 

    Que eles não encarem um singelo pedido feminino de forma 

irônica. Que eles não virem o jogo, sem argumentos, para burlarem 

suas culpas e o transformarem numa briga infinita. Que eles 

finalmente entendam que ego funciona apenas até os 25 anos e que 

um relacionamento não é um duelo para ver quem é o mais forte. Que 

eles se dêem conta de que a tal parte mais forte da relação tem de ser o 

amor e o equilíbrio. 

    E que finalmente eles se toquem que um pedido de 

RECONQUISTA, é na verdade o último apelo de um coração que já 

foi perdido junto à vontade de sexo que se tinha por amor. Amém. 

 

http://diariodamariannakiss.blogspot.com/2013/05/esperanca-nos-homens.html


 

 

Parte II 

... e outras Sacanagens 

 

Há quem pense que eu só penso em sexo. Engana-se. 

Pensou errado. Como pensar em sexo sem exercer o amor? 

Pensou no pavor? Pensou certo! Quando penso no amor penso 

no contrário. Os dois são pensados. Amor. Sexo. Sentidos. 

Experimentados. Gozados. Falados. Profanados. Pensados 

primeiro, por último e sempre. Amor. Sexo. 

 

 

 
 

 



 

 

Mulher Cafa 

 

    Homem cafajeste é encontrável em qualquer esquina, mas mulher 

cafa... Só conheço a minha irmã. 

    Ela fica com todo mundo, mas apenas meia dúzia de pessoas 

sabem. Ela, eu, uma amiga que mora na Inglaterra e não conhece 

ninguém daqui e mais duas amigas coroas que não frequentam os 

mesmos lugares que nós e das histórias só fazem rir.  

    O sexto elemento que compõe o cacho? O cara! A bola da vez. O 

otário da rodada. A vítima a ser sexualmente e, sem pudores, abusada. 

O tal, que sei lá porque cargas d´água não espalha a notícia. Não conta 

nem para o espelho. Magia? Eu diria argumento. Dela. O qual, eu, 

também, estou curiosa a aprender.  

    Ciúmes de irmão mais velho? Eu? Jamais! Sou um ideal 

contemporâneo não machista.  

    Ela é a tal da “pega geral”, mas não é do tipo piranha arrependida, 

que faz cara de santa e depois se defende. Ela fica com todo mundo, 

tipo que nem homem. Tipo você! Que pega, usa, fala meia dúzia de 

abobrinhas para comer, pisa e joga fora sem dó. Como se a existência 

do coitado fosse dispensável para a humanidade. Bem, ao menos é 

para ela que não o guarda nem em lembranças.  

    Ela considera apenas uma coisa: lugares. E tem uma lista infinita 

deles. Fico boquiaberta com tantos e sem histórias. Nenhuminha 

romântica para contar aos netos. Ela só cita assim... “Fiz com um na 

cachoeira”... “Naquele canto eu já comi o”... “Mas no capô do carro é 

ótimo”... E ponto! Sem nomes, rostos ou citações sentimentais.  

    Será que a receita é essa? Mas... É minha! E com ela funciona mais 

do que comigo. A danada não chora, não se arrepende, não se apega e 

ainda consegue burlar três numa só noite. Sempre com a desculpa de 

que é a produtora do samba e que por isso tem de rodar o salão. 

Engana três e beija o quarto. Ela nega que não, mas eu vi. E logo a 



 

 

minha irmãzinha... Tão doce... Tão meiga... Tão mulher para casar. 

Será que é esse o argumento que ela usa? Ou será a carinha de gata 

manhosa que conquista quatro corações ao mesmo tempo em que 

pensa em atacar o quinto?! Bem... Funciona. 

    Profeciado da boca dela eu apenas ouço “quem será a próxima 

vítima?”. Aff... E nem preciso dizer nada ao nosso pai. Ele nem sequer 

desconfia. E mamãe adora o “oficial”, se é que posso chamá-lo assim. 

Risos. “O rapaz é tão bom para casar”... Que nem eu, cafajeste que 

aprendi com uma mulher a arte de enganar e a todos conquistar sem 

ninguém desconfiar.  

 



 

 

Etapas de uma bebedeira feminina 

 

    Uma mulher não se embebeda. Ela desfila na passarela etílica com 

toda a classe do mundo... Se é que o álcool permite tal façanha. Então 

vamos às etapas do grau de alcoolismo de uma dama: 

 

    No primeiro momento ela fica “brilhaça”. São os primeiros goles. 

Sim, pois, uma mulher que se preze não está acostumada a beber com 

regularidade. Delicadamente, ela bebe socialmente. Sendo assim, 

alguns goles já fazem a diferença e o sorriso fica mais aberto.  

    E o que isso tem a ver com sexo? Tudo! O álcool abre a mente e as 

pernas.  

    Na etapa seguinte ela se sente “alegraça”. Com toda elegância. O 

sorriso começa a se expandir e a timidez vai brincar de pique-esconde 

lá no cantinho. Eu, particularmente, gosto muito dessa parte... É a que 

vai se aproximando da abertura de pernas, lembra? 

    O terceiro passo é o momento “palhaça”. As piadas são proferidas 

como poesias. Ela inventa histórias alegres e chama a atenção. Eu 

pararia por aí. 

    No seguinte, e perigoso instante, ela passa a ficar “bebaça”. O 

namorado tem de tomar conta porque os urubus estão rodeando 

prontos para abater a vítima quase desfalecida. E as pernas? Ah... Eu 

as deixo para a sua imaginação. 

    Ela pede mais uma dose ao garçom... Se for solteira ou o namorado 

estiver na mesma vibe, ela se depara com seu pior lado: o “devassa”. 

Cisma de subir na mesa e ameaça tirar o vestido. Lástima! Se fosse 

minha irmã, ela sairia de lá apanhando.   

    O sexto e último é PT, o famoso perda total. De “brilhaça” à 

“alegraça” está tudo perfeito. Até a “palhaça” eu aturaria. “Bebaça” é 

sinal vermelho. “Devassa”, eu chamaria a ambulância. Mas quando a 



 

 

gata chega ao último estágio, ao PT, o qual, carinhosamente apelidei 

de “fudidaça”... Lascou-se! É morte na certa.  

 



 

 

Do feijão à feijoada 

 

    Como transformar seu singelo feijão numa feijoada, digo, o que 

fazer para não deixar um início de casamento cair na rotina. 

 

    É, início mesmo! Você tem apenas três anos de casamento e o sexo 

já caiu na mesmice, no feijão com arroz?! Aff. Então querida 

transforme esse feijão com arroz numa feijoada completa com direito 

a rede para uma boa digestão no final. E não espere o maridão mover 

as linguiças não! Até porque ele só tem uma, não é?! E mesmo assim, 

eu não vou questionar se é paio ou calabresa, pois isso é segredo seu.  

     Comece trocando, renovando as lingeries. Sabe aquelas calcinhas 

de vovó?! Jogue-as fora. As rasgadas e furadas? Não deveriam estar 

na sua gaveta, muito menos sendo usadas, pois elas assustam o 

espelho. E aquelas grandonas que pressionam a barriguinha e que 

você só usa para dormir? Esqueça-as, pois, os ginecologistas indicam 

que a mulher durma sem calcinha para arejar a região íntima. E eu 

indico o mesmo, mas com outro propósito e para o banquete. 

    Lingeries novas esquentam a relação e instigam a imaginação. É a 

pimentinha com azeite que você acrescenta no seu feijão feito no dia 

anterior para dar-lhe um gostinho de novo, feito na hora. E por falar 

nisso... Eu indico umas bolinhas para as amigas que são uma loucura, 

pois, elas estouram dentro do canal vaginal com a penetração e 

lubrificam o local, o que é bom para você e mais ainda para ele. Ok, 

ok... Confesso que nunca experimentei... Estou há muito tempo 

solteira e blá-blá-blá... Mas, sei que todas adoram. Há várias 

fragrâncias, cores e tipos. Compre também uns óleos corporais. Dê 

preferência aos mentolados que dão um super T... Se você é adepta a 

camisinha, compre umas de sabores. Há uma “ice” no mercado que é 

tiro e queda.  



 

 

    Use e abuse dos brinquedinhos – vibradores e estimuladores. Não 

tenha medo de comprá-los, nem de usá-los. No início é capaz do seu 

marido machista resistir à novidade, mas ensine-o a usá-los em você 

que ele vai adorar. Ele quer te dar prazer também. Tudo o que for bom 

para você, será para ele. Os homens só têm um probleminha: não 

possuem a imaginação aflorada com suas esposas, pois culturalmente 

estas têm de ser santas e imaculadas. Mostre-o que, dependendo do 

local ou do momento, ele tem de te respeitar sim, mas na cama é lugar 

para prazer... Para o seu prazer principalmente.  

    Não tenha medo de caprichar no tempero, de refogá-lo com muita 

cebola, alho e calabresa. Sua feijoada pode ser feita todos os dias e de 

formas diferentes. Sacie o apetite dele dentro de casa para que ele 

nunca sinta vontade de comer na rua. E principalmente, para que você 

nunca precise cozinhar fora de casa. Esse detalhe também é muito 

importante.  

    Pense fora da caixinha, digo, do seu quartinho, ninho de amor. 

Banheiro, chuveiro, chão, pia da cozinha, corredor, quintal à luz do 

luar. Já ouvi relatos até de sexo dentro da geladeira (não me pergunte 

como). Se as crianças estão em casa, tire ao menos um dia na semana 

para mandá-las para a casa da vovó, para que você fique à vontade 

com o maridão e possa explorar outros cantos da casa.  

    Invista também nas fantasias. Seja uma mulher diferente por noite, 

da mais safada até a mais inocente. Eles não desejam todo momento a 

prostituta, a tarada, a mocinha, a estudante, a gueixa, a 

sadomasoquista? Então, comece com a Chapeuzinho Vermelho. Uma 

amiga minha fez isso quando o bonitão do namorado estava na sala 

vendo sessão da tarde. Ninguém merece! Ela simplesmente pegou 

uma capa vermelha de uma fantasia qualquer, colocou uma lingerie 

preta, dessas comuns que se usa no dia a dia, arrumou uma cestinha de 

palha com flores e começou a correr pela sala chamando pelo lobo 

mau. 



 

 

    Não é o lobo mau que te vê melhor, te ouve melhor e ainda te 

come?! Pois bem! Não teve erro. E a danada, apenas com um 

pouquinho de criatividade transformou uma tarde monótona num dia 

inteiro de puro sexo selvagem. Vai me dizer que você também não 

gosta?  

    Para um homem é muito mais fácil trocar o cardápio na rua, ou seja, 

pegar várias mulheres diferentes, do que fazer diferente com a mesma 

mulher, aquela mulherzinha que ele sempre encontra fiel em casa 

quando chega do trabalho. Continuo recomendando a fidelidade, 

contudo, com muito mais inventividade. Você é uma deusa com o 

poder de criação nas mãos... Ou não leu o Como ser uma Mulher 

Solteira?! 

    Portanto, não espere ele agir sozinho e por livre e espontânea 

criatividade, hein! Nem fique de braços cruzados esperando o milagre 

do casamento não cair na rotina. Aproveita essa dica que eu tenho 

certeza de que ele também vai passar a cozinhar feijoada só para te 

agradar. 

    Case-se, mas seja uma Mulher Solteira sempre! 

 



 

 

Contadora de casos 

 

    Que um homem se gabe pelo número de mulheres que levam à 

cama é cabível mediante imaturidade. Mas, uma mulher contando 

vantagem pelo numero de gozadas que dava com uma quantidade x de 

homens, foi a primeira vez.   

    Eu? Boquiaberta com a quantidade? Nem tanto, pois meus números 

são comparáveis. Mas, fiquei chocada com a coragem de expor sua 

vida sexual a um bando de mulheres denominadas “amigas”, que, 

convenhamos, são contáveis nos dedos de uma só mão – mesmo assim 

limitada do polegar ao do meio (no meu caso, eu, eu mesma e minha 

mãe). Não que outra mulher não mereça essa classificação... Mas, 

enfie um homem no meio de uma discussão de mini saia para ver no 

que dá?! 

    Pois bem... Voltando à mulher contadora de casos, a danada falava 

mesmo. Chegava a classificá-los como num pódio de corrida 

joqueana, onde só entrava no páreo os que pudessem ter seus pênis 

comparados aos dos equinos em tamanho e diâmetro. Não sei se eu a 

invejava na minha singela missão em busca do homem para a vida 

inteira, ou se copiava.   

    Não... Achei melhor continuar minha a procura. 

    Sexo para procriação? Acho que ela estava longe de cogitar isso. 

Uma noite era suficientemente prazerosa para que ela pudesse incluir 

em sua lista os maiores fudecas da sociedade. E quem disse que havia 

pré-requisito? Loiros, baixos, carecas, sem grana, inteligentes, bem 

sucedidos e todos os contrários. Sua única exigência era que só 

participassem homens. Gays e afins do século 21 não eram 

“proibidamente” incabíveis na sua era sexual.  

    As histórias até que eram engraçadas, mas sexo no enterro do ex 

sogro, com o ex cunhado soa para mim uma verdadeira heresia. E 



 

 

creio que tenha sido seu único sogro de uma tentativa de 

relacionamento estável e duradouro de dois meses.  

    E segundo ela, os homens rendiam e disso eu não duvidava 

mediante o tamanho de sua anatomia “bundística” que a capacitava a 

atrair qualquer um. E suas pesquisas até passaram por uma avaliação 

qualitativa, mas a quantidade dos que mereciam uma segunda noite 

era o que realmente importava.  

    Às vezes era até chato de conversar com ela, e, por educação, eu 

não me recusava a ouvi-la, afinal, ganhei o terceiro lugar na disputa 

dentre suas amizades. E mal sabia ela que eu não me inscreveria 

jamais em corrida alguma, nem na tentativa de diminuir meu 

colesterol. 

    Porém, eu me sentia dialogando com meu irmão de 18 anos, ao 

menos ele dava atenção aos meus conselhos e havia o “di” de “due”, 

ou seja, duas pessoas apenas trocando experiências de vida. Já com ela 

era praticamente um monólogo e toda tentativa de exercer a minha 

profissão era interrompida com “perae, mas antes deixa eu te contar o 

meu caso com aquele que tinha três pernas... foi a primeira vez que eu 

pedi arrego, e...” ou, por mim tudo bem, afinal ela pagava dobrado 

pelas sessões e era praticamente um Forest Gump que eu assistia 

gratuitamente e às gargalhadas. 

 



 

 

Troca de calcinha 

 

   Se essa regra serve para higiene, porque não para relacionamentos? 

    Eu troco de namorado como troco de calcinha. Isso mesmo! Sem 

dó, nem piedade. Não me serve? Troco! Sujou? Troco! Perdeu o 

elástico? A graça? Troco! Chato, ciumento e possessivo? Troco! 

    A calcinha está inconveniente entrando no bumbum na frente do 

público? Troco! É agressivo com escândalos? Troco! Troco e ainda 

coloco nas mãos da polícia na Deam, mas tem de ser ao comando de 

mulheres, pois elas adoram atirá-los num tanque para uma boa lavada.  

    É furada? Vai me puxar para o fundo. É homem âncora! Eu até 

costuro, mas se fura pela segunda vez é porque não está nem aí para a 

labuta. Troco e ainda acrescento uma carta de péssimas 

recomendações ao passá-lo adiante.  

    Tem calcinhas que ficam velhas e essas eu troco também, mas não 

pelo tempo e sim pelo desgaste, muitas brigas e coesão. E por falar 

nelas... Há também as tão apertadas, mas tão apertadas que eu não 

consigo nem respirar. Troco-as sem hesitar. E aquelas sem fantasia, 

sem colorido, sem rendinha, que não fedem nem cheiram, ficam ali 

paradas só tampando as partes, mas sem nenhuma sensualidade, que 

se conformam com a rotina... Bem, eu até tento usá-las por algum 

tempo, mas chega uma hora que não dá e tenho de trocá-las.  

    E se der errado, não servir, vier com defeito e for extremamente 

desconfortável, eu... Adivinhem? Troco mesmo! Troco todas que não 

me agradam. 

    Calcinha boa é aquela que se encaixa certinho, não é tão larga e 

nem muito cavada, que te dá liberdade na pitada certa. Com muito 

conforto e carinho, de um jeito que você deseja usar todos os dias. Dá 

até dó até de colocá-la para lavar. A calcinha perfeita se esconde atrás 

de qualquer vestido e não aparece em saia justa. Ela te dá prazer e 



 

 

preenche qualquer desejo. Se não for assim, não pense duas vezes. 

Troque! 

 

 



 

 

Lábios 

 

Lábios. 

Molhados. 

De baixo. 

Os meus. 

Nos seus. 

Em todos. 

Língua. 

Quente. 

Pimenta. 

Ardente. 

Vermelho. 

Paixão. 

Saliva. 

Sedução. 

Pecado. 

Proibido. 

Lubrificação. 

Tesão na boca, na língua, na saliva,  

percorre meu corpo grudado no seu. 

Dentes. 

Rasgam. 

Mordem. 

Excitam. 

Seguram. 

Imaginação. 

Inventa. 

Agarra. 

Nirvana. 

Leva-nos ao céu.  



 

 

Papel.  

Cama.  

Bordel.  

Me ama? 

Me beija! 

 



 

 

Regra do contrário  

 

    Você conhece a regra do contrário? Não?! 

    Tudo é ao contrário do que parece ser, inclusive a própria regra, 

que, ao contrário, não existe.  

    O mais cafajeste é o mais confiável dos homens. A mais safada é a 

mais santa. A mais santa é a mais puta. A mais difícil é o contrário e 

ao contrário, ela é a mais pilantra e a mais hipócrita. E a mais fácil é 

aquela que só quer se divertir, ao contrário do que pensam, é exceção 

à própria contrariedade já que pouco se importa se os outros pensam o 

contrário. 

    O mais durão é o mais coração mole. O mais mole... Bem... É o 

cabeça dura. Mas esse contrário você matou, não é?! 

    Ao contrário do que pensam, é a ovelha quem atrai o lobo para o 

perigo. O mais autossuficiente é o mais carente. E os palhaços 

choram, ao contrário do que se vê no circo. Eu, palhaça?! Não... Ao 

contrário... Autossuficiente... Na verdade, carente. Ou será que é ao 

contrário?! Ou o contrário?! 

    Os terapeutas são os que menos conhecem o próprio mundo por 

muito trabalharem para o mundo alheio. Os sexólogos e barmen de 

“puteiros” são os que menos fazem sexo.  

    Lobos podem comer coelhos na mata, longe dos caçadores 

contratados por pastores de ovelhas. Viu o porquê do contrário?!  

    Não se iluda com o mundo, porque este é camuflado com pudores 

sociais. É a defesa do absurdo, o escudo de papel para um mundo 

infiel. O Universo de verdade é o que você sente e não o que vê. E o 

Nirvana?! Este é como o ápice do prazer sexual. Ou orgasmo... E isso 

poucos sentem em experiências não sexuais. Ao contrário, muitos 

pensam que só existe no sexo. Ao contrário desses muitos, são os 

poucos, esses sim são felizes. São os que vivem e fazem parte da regra 

do contrário, sem mesmo saberem que fazem parte disso, ao contrário 



 

 

da inexistência da própria regra. E isso pouco importa para esses, pois 

eles vivem o mundo sensorial com cheiro, cores, sabores, tato, 

sensações movidas à imaginação, ao contrário da realidade contrária 

dos pensamentos. Esses são repletos de julgamentos pré, durante e 

pós, e por conclusões aparentemente racionais. Mas é exatamente o 

contrário. E eu provo! 

    As ovelhas atraem os lobos para o perigo e não o contrário. Do 

contrário o palhaço não choraria, nem lamentaria sua vida, ao 

contrário, ele simplesmente se caberia da própria alegria. As ovelhas 

são as vilãs das crônicas e os palhaços, talvez. Os contos de fadas 

originais são de terror e não de amor, ao contrário! E não havia 

compaixão no coração dos Grimm? Adivinhem! 

    Os aparentemente mais superficiais e que passam mais anos 

sozinhos são os que mais amam e amam mais intensamente. E o 

superficial é, na verdade, o contrário e o entendível.  

    O compreensível é a hipocrisia, é a verdade que todos fingem 

acreditar. Mas, ao contrário, quase ninguém é capaz de se colocar no 

coração do outro, o mundo é dominado pelo “Eu”. “Nós”? Talvez 

Ghandi, Jesus Cristo com certeza e mais alguns poucos e bons seres 

humanos.   

    E quem for dono das certezas da vida não me conte, pois do 

contrário, eu não vou acreditar. E quem diz ter certeza, ao contrário, 

não sabe nada. Talvez a única verdade de fato universal é que do 

“saber” pouco se sabe e nada se aprende. O “saber” não é o 

conhecimento e sim a interpretação e aí cada coração tem a sua. E 

quem vai provar o contrário?! 

    Assim como a beleza. É tudo ao contrário. Não é o que está do lado 

de dentro, menos ainda do lado de fora. Ao contrário do um, são os 

dois. Somente um cego não evitaria o Corcunda de Notre Dame num 

primeiro momento, antes do contrário da visão. Assim como um 



 

 

coração que não enxerga a si próprio jamais encararia o mesmo 

corcunda em momento algum de sua existência.  

    E o contrário do nunca?! Sempre! Sempre o que?! Sei lá! O 

contrário, talvez?! Não sei o segundo seguinte. Ao contrário, eu nada 

sei sobre tudo o que penso saber. Ninguém saberá o suficiente, nunca 

e ao contrário sempre. Sempre na busca e o contrário disso é o achado. 

    E o contrariado onde fica?! Divirta-me?! Para onde vai?! Quem lhe 

convém?! E o que importa?! Quem se habilita?! 

    O contrariado me faz rir até cair. Fica com cara de perdido, mas, ao 

contrário, ele é o mais convicto, pois, apesar de lhe dizerem o 

contrário ele não se deixa persuadir. É o contrário do fraco e julgado 

sem personalidade. É o forte com os músculos virados ao contrário.  

    Às vezes me faço de rogada e assim, contrariada, sorrio 

politicamente ao contrário. O melhor a me livrar da ignorância alheia 

é o disfarce do contrário. Faço todos pesarem que sim, mas, ao 

contrário, meu coração tem a incerteza que não, pois a certeza, eu já 

mencionei, é o contrário de sua própria existência.  

    Guerras?! Ao contrário das de sangue, as de travesseiros, e, de 

preferência, bombardeadas a risadas. O contrário seria muito sem 

graça. Jogo com gentileza quando alguém me irrita − que contrariando 

minha paciência sempre conseguem − assim ajo ao contrário. Prefiro a 

máscara de cachorrinho com o rabo entre as pernas que é o contrário 

do cão raivoso e insociável. O burro calado é mais esperto. 

    Palhaços choram e eu, ao contrário, prefiro o riso, pois, do contrário 

não teria vindo a esse mundo a passeio. E há quem me julgue ser o 

contrário. Eu sou o lobo e não resisto ao perigo das ovelhas, ao 

contrário: não nasci para a facilidade de comer coelhos. Quanto mais 

difícil o homem para mim, melhor. E ao contrário dos que filosofam 

sobre dificuldade, eles são os mais fáceis.  

    Portanto, jamais confie no que vê, você pode encontrar o engano e 

se cegar a ele ou, ao contrário. E por mais que eu tente fazer jus ao “é 



 

 

o que tem para hoje”, ao contrário, não consigo... Quero mesmo 

continuar a ser o que eu escolhi para a vida. Não resisto em ser a 

escritora inspirada em homens e dos contraditoriamente contrários que 

me cercam. E ao contrário do que imaginam não prefiro o sexo ao 

amor, muito menos o contrário. 

 



 

 

Tudo culpa da pizza 

 

    Essa é uma história de amor nem um pouco romântica, justo por ter 

acabado em pizza.  

    Ele era gordo, ela magra. Ele era um perfeito organizador de 

churrascos para os amigos e mal poderia supor que ela era uma 

cozinheira de mão cheia, embora não exercesse isso como profissão. 

Ele só pensava em pizza, lasanha e parmegianas. Ela só pensava em 

estudar e não muito em comer. Ele, queimado de sol e colecionador de 

fotos de paraísos para onde viajava. Ela era da brancura do filtro solar 

e colecionava brilhos nos olhos de seus alunos. Ela era professora, 

ele... Bem... E ele? Ele era simplesmente um gordo. 

    Eles tinham um amigo de uma amiga de um conhecido em comum 

e acho que se conheceram numa festa. Não me lembro muito bem, 

pois vivia ocupada em demasia a não observá-los. No início eram 

apenas farpas e o incomodo incomum dele pelas tatuagens dela. Já 

dela, havia o olhar indiferente de uma CDF disparado ao gordo que só 

falava de comida nas vírgulas que lhe sobravam dos discursos das 

alfinetadas.  

    Ela, muito discreta, expunha genuinamente no olhar, seu interesse... 

Surgido não sei de onde e explicável somente com a lei estelar... Pelo 

tal gordo. Ele, não conseguia encará-la... Como nessas atitudes 

medrosas de se repelir algo que se deseja muito. E foi por isso que a 

história se sucedeu.  

    Esporadicamente se encontravam na mesa de bar. Ela, rodeada de 

amigos com seus assuntos metafísicos e ele, adivinhem?! Banhado na 

gordura de suculentos salgadinhos. A rodada dos encontros tornou-se 

quinzenal. Com o tempo, encurtou-se para o semanal, e 

posteriormente, com o disfarce astuto que ele precisava de ajuda para 

os estudos, passaram a se ver, sozinhos, diariamente. A prova era de 

matemática, mas ele fingiu ser de filosofia, o que não era 



 

 

especialidade dela, mas que por ele, se esforçava para vir a ser. Em 

meia hora de aula particular, vinham as vontades de pizza e 

companhia. E ela deixava Platão de lado para ir para o fogão. Vê-lo 

comendo com tanta alegria a satisfazia. Vê-la rindo do molho 

escorrendo pela sua boca, começou a causar nele a fagulha de uma 

vontade a mais.  

    A prova chegou e as tais aulas acabaram. A timidez não lhe 

permitia outra fraude para estar perto dela, e ela tampouco tramaria 

maldade parecida. Voltaram a se ver apenas às quinzenas. Até que, 

junto à ausência que lhes consumia, veio uma inesperada mensagem: 

 

    “É estranho sentir falta de alguém que parece tão distante e que 

invade minha vida a cada 15 dias?” 

 

    Ela respondeu: 

 

    “Não... Isso deve ser saudade das massas e coisas gordas que eu 

fazia para você comer.” 

 

     Não... Não era bem isso que ela queria dizer e tampouco o que ele 

esperava ouvir. Mas o que seria certo dizer sobre algo que nunca se 

sentiu antes? Ele era tudo o que ela repugnava num homem: gordo, 

insensível e ogro. Quando estavam sozinhos, ele era um doce, mas na 

mesa de bar com os amigos, ele era um azedo espinhoso que mal 

olhava pra ela. Ele se fazia de completo desconhecido. Já ela... Ela era 

a melhor mulher do mundo e ao mesmo tempo a que ele jamais 

mereceria: meiga, carinhosa, de sorriso cintilante. Linda, de curvas 

talhadas em carne. Mas seu jeito audacioso, suas tatuagens marcando 

seu passado adolescente e a falta de filtro para falar o que lhe 

convinha, causavam nele uma ardência na alma de pré-julgamentos 



 

 

advindos das poucas referências femininas que lhe passaram pela 

vida.  

    Pobre gordo tímido... Ele estava a ponto de perder a mulher, que 

mesmo com ele portando todas as características que a fariam desistir 

em uma semana do sexo oposto, o desejava ardentemente, 

genuinamente, e simplesmente além de qualquer possível explicação 

humana. Aposto que foram as farpas. Mulheres como ela são movidas 

a desafio. Entretanto, o destino tem um poderoso conjunto de dedos 

que se movem com perfeição a juntar dois corações gêmeos, mas que, 

pela cegueira da materialidade, se atestam avessamente distintos... 

Como, por exemplo, num inesperado churrasco a duas horas da 

cidadezinha em que viviam. E adivinhem quem organizou tudo? Até 

então, ela passou a admirá-lo com os olhos de seu coração pela 

primeira vez abertos, se não fosse o fato dele se jogar na piscina feito 

um gordo, sem modos, como quem disputa a melhor barrigada, 

molhando o banquete que ela havia preparado durante horas na 

cozinha para a ocasião. 

 

    “Filho da puta! Eu dispenso o sol para num único mergulho você 

empapar tudo com água clorada? Eu desisto!” 

 

    Estragar tudo não foi suficiente para um pedido de desculpas. 

Afinal, não é feitio de homem macho e gordo assumir a culpa. Mas 

para compensar ele passou a tarde agradando-a com sua segunda 

especialidade: frutas, vodca, leite de coco e condensado. Birita certa 

que pegava qualquer mulher. Ela estava tão irritada que não lhe 

sobrava outra opção. Aceitava os copos feitos especialmente para ela, 

mas sem o compensar com qualquer expressão facial. Sem olhares e 

sem sorrisos. Pegava-os e atravessava a piscina indiferente. 

Agradecimento? Vai sonhando! Ter seu esforço totalmente ignorado o 

estressou e foi aí que começou a discussão: 



 

 

 

‒ Sua chata! Eu falei para você pedir pizza! 

‒ Pizza com churrasco, seu animal? De que planeta você vem? 

‒ Daquele que as gostosas ficam na piscina desfilando de biquíni e 

não na cozinha fedendo a alho! 

‒ Um churrasco não se faz só de carne! 

‒ Grande diferença fez a falta do seu arroz e maionese, não é pessoal? 

 

    Não foram necessárias as respostas do público em volta para nublar 

o tempo. Ali, com aquelas poucas palavras, ele detonou com a rara 

fagulha acessa dentro do coração de pedra dela. Primeiro ele não se 

deu conta de que tudo aquilo foi preparado com carinho para ele, em 

seguida a incluiu no time de meras mulheres reduzidas a corpos e 

finalizou desprezando seu esforço em público. Eles não se falaram 

durante o resto da tarde e ainda teriam de encarar o dia seguinte. 

Todos estavam bêbados para a volta.   

    A noite entrou e enquanto todos entraram na casa para decidir sobre 

a fila do banho, ela se deitou numa espreguiçadeira da piscina. Ali, 

naquela cidade, a lua não passava, mas o cintilar das estrelas 

preenchiam a transparência da água da piscina transformando aquele 

instante numa doce e eterna paz, que nem a presença daquele gordo 

atrapalharia. Pois é, ele não se importava em ser o último da fila.  

 

‒ A lua está linda ‒ disse ele num discurso pronto e impensado.  

‒ A lua não passa aqui, gordo idiota ‒ lembrou, ela. 

‒ Também não precisa ofender. 

 

    Ela lhe direcionou um olhar que lhe valeu o pedido de desculpas. 

    Uma estrela cadente, fato rotineiro naquele céu, passou. 

 



 

 

‒ Faça um pedido ‒ proferiu o gordo no primeiro gesto de gentileza do 

dia ‒ você merece. 

 

    Ela fechou os olhos, segurou forte em sua mão e juntos fizeram um 

pedido. Ela, com a sutileza de uma mulher apaixonada, pediu pizza 

para ele. Já o gordo... Adivinhem?! Ele desejou felicidade com ela, o 

que a teria surpreendido se soubesse. 

 

‒ Ninguém pede pizza a uma estrela cadente. 

‒ Mas se eu ganhar uma, aposto que você gostaria de comê-la. 

‒ Até parece, que depois do que fiz hoje, você a dividiria comigo?! 

‒ Você está certo. Eu não a dividiria. Eu a daria inteirinha para você, 

seu gordo bobão. 

 

    Pronto! Ele estava longe de ser um lorde com as palavras e nunca 

assumiria seu pedido, mas sua intenção o perdoava do incidente de 

mais cedo. E aquele momento a fez esquecer todos os defeitos que ele 

tinha que eram, para ela, “invivíveis” com um homem. Sem hesitar, o 

amigo dê-destino mexeu novamente os dedinhos, mas não muito para 

provocar o primeiro beijo do casal. Uma avalanche intensa e tórrida de 

vontade transformou aquela dupla num vulcão em chamas, que se 

espalharam por todo o local da piscina. Até as estrelas que ali 

mergulhavam fizeram a água borbulhar. O tamanho do gordo 

esbarrava em tudo: mesas e cadeiras até derrubar o latão de lixo com a 

comida estragada pela água clorada. Eram oito meses de desejos 

reprimidos. Oito meses de paixão oculta. Oito meses se mascarando 

da professora de filosofia que não existia e ele de um estudante que 

estava longe de estar passando por dificuldades. Bem, ao menos ela 

adquiriu cultura.  

    Oito meses aturando aquele gordo banhudo e sem educação. Oito 

meses que o transformaram num príncipe desencantado. Daí eles 



 

 

foram para o quarto agarrados num beijo, passando por todos dentro 

da casa que nada entenderam. Ele a jogou na cama e sem qualquer 

cerimônia ela se permitiu aceitar e foi pra cima dele sem hesitar. Não 

houve mágica de toques delicados ou o conhecimento prévio do 

território. Isso ambos já tinham feito na imaginação durante as aulas 

da temporada anterior. Ele rasgou sua blusa como o bom ogro que era. 

Já a calcinha, ela mesma a tirou para que não fizesse o mesmo, afinal 

era a sua predileta. Os movimentos eram os mais desastrados 

possíveis e mesmo assim a hora tão esperada estava próxima. O 

barulho da cama batendo contra a parede era ensurdecedor a ponto do 

povo da fila do banho ligar o som da sala no máximo. A coitada não 

foi feita para suportar todo aquele peso. Até que... Ploft. Ela quebrou 

fazendo com que a queda dos dois separasse-os naquele momento de 

amor.  

    Separação que não durou muito tempo ou, muito menos, colocaria 

fim às discussões.  

 

− Eu tô te falando há séculos para você emagrecer, seu gordo! 

 

    Como não poderia ser diferente, pela segunda vez, ele estragou 

tudo, mas com toda a consideração do mundo, abriu a boca para um 

singelo pedido de desculpas: 

 

‒ Perdão, meu amor. Eu prometo nunca mais comer pizza. 

 



 

 

Hitler 

 

    O problema da humanidade é o sexo. Ou a falta dele. Ou o mau 

usufruto devido à carência de amor.  

   Perdoe-me por Hitler. Mas se o tal ariano tivesse um bom sexo com 

a parceira (ou o parceiro, pois eu sempre achei que ele era gay) a sua 

espera em casa, ele não teria perdido tanto tempo planejando a 

purificação da raça. Quem é feliz no amor e completo no sexo não está 

nem aí para a vida alheia, muito menos deseja saber se o vizinho é ou 

não é homem ou mulher. Muito menos teria eclodido a Segunda 

Guerra Mundial.  

    Não muito distante provo a minha teoria com o tal Bin Laden. Cá 

para nós, esse papo de casamento com nove mulheres trancadas em 

burcas que impossibilitam ou atrapalham a boa e velha penetração, 

quem me convence que sua fixação por destruir os Estados Unidos 

não era na verdade um redirecionamento de energia não gasta no 

sexo?! E o amor? Quem consegue amar nove pessoas ao mesmo 

tempo? E se não há amor, não há um bom sexo. Homem que diz que 

dá conta de mais de uma mulher é porque não consegue dar conta 

sexualmente de nenhuma. É mole pegar nove, quero ver é pegar uma, 

nove vezes seguidas. Para mim isso é papo de homossexual não 

assumido e com medo do que a sociedade vai dizer. Daí, para 

demonstrar virilidade e masculinidade o cara brinca de jogar bomba 

no país alheio, sim, pois ser uma bomba na própria cama com uma das 

nove esposas ele nunca conseguiu. Aposta comigo? 

    Façamos essa conta: um cara para dar no coro com nove esposas, 

com a média de uma por dia – mediante idade e vigor físico – 

precisaria de 24 horas a mais no dia para a satisfação sexual das nove 

mulheres com o mínimo de seis “botadas” no mês. Fora o amor, os 

bons tratos, o carinho e a dedicação. Esse papo de que mulher é objeto 

sexual está total fora de moda.  



 

 

    Sem contar que, ele era corno, e isso é fato. Não há burca que 

funcione como cinto de castidade quando uma mulher quer sexo. E de 

qualquer forma, criativamente, burca é saia, a qual é levantada com 

muita facilidade quando se deseja, e ainda com a discrição da 

identidade já que o rosto não precisa ser descoberto. E o meu atestado 

sobre a homossexualidade do Laden é que na minha cabeça não entra 

um homem que possua um harém em casa vá para a rua brincar de 

guerra.  

    Não! A culpa não é da homossexualidade. Longe disso e, de contra 

eu só tenho o fato de quanto mais homens homossexuais menos 

sobram “heteros” para nós mulheres sedentas de amor e sexo − e junto 

a isso vem o assédio das lésbicas... Até que eu experimentaria... Quem 

sabe?! Mas não agora. E eu tanto defendo a homossexualidade 

assumida que aplaudo os grandes filósofos, cientistas e artistas que 

mudaram o rumo da humanidade. Devidamente assumida, a 

homossexualidade pode ser uma boa solução e ainda estimula o lado 

criativo e inteligente da força. Enquanto o ser humano não aprender a 

SER o que manda a sua natureza, nunca vai evoluir. Sim! Sair do 

armário para a homossexualidade é um sinal de nova Era e 

desenvolvimento da raça... Se Hitler me ouvisse proferindo essas 

palavras, eu estaria a caminho de um campo de concentração. 

    Outro problema sobre a sexualidade no mundo ao longo dos tempos 

foi com as milhares de mulheres queimadas como bruxas. Nada mais 

eram do que pobres mulheres que assumiram, sem vergonha, seus 

instintos sexuais, ou que “cacetavam” os maridos ou as esposas em 

casa quando chegavam da labuta e os vizinhos invejosos e parceiros 

fantoches do sistema achavam que elas estavam com o demônio no 

corpo, pois sexo selvagem daquele jeito eles só faziam com 

concubinas e prostitutas na rua. Ou seja, eram mulheres condenadas 

injustamente por homens condicionados culturalmente a um mau 

usufruto do sexo. Nesse ponto eu mais que defendo o universo 



 

 

lésbico. Nunca ouvi casos de mulheres colocando à fogueira suas 

amadas, ou a mulher do vizinho. A saciedade delas na cama era 

proporcional ao tamanho do amor de cada uma. Viu como a 

homossexualidade assumida resolveria metade das matanças no 

mundo? 

    E a violência doméstica? Praticada por homens que se sentem 

ameaçados sexualmente. Espinhas? Falta de sexo. Mau humor? Um 

sexo mal feito. Autoestima baixa? Sexo sem prazer. E tudo culpa de 

quem? Das mulheres machistas e medrosas, da falta de sexo e dos 

tabus relacionados à identidade sexual de cada qual, ao longo de todos 

esses séculos.  

    Já a inspiração? Excesso de sexo. Alegria e bom humor? É sexo 

com amor. Felicidade? Ambos na medida certa.  

    E assim, todo o problema da humanidade se resolveria, com a 

simples tolerância sexual para todos que amam e que desejam amar.  

    Ah! E fazer sexo. 

 



 

 

A Fada e o Escorpião 

 

    Imaginem dois seres num só corpo. O Yin e o Yang, o Alfa e o 

Ômega, o sórdido e o angelical. Agora imaginem o fogo num combate 

árduo para não ser apagado pela água, que nada mais preza senão pela 

pureza do corpo. Para finalizar, imagine tudo isso no coração de uma 

mulher. O desejo se esvaziando da mente e tomando todo o corpo. 

Pensamentos sórdidos, eróticos, muito eróticos, arrepiando cada 

pedaço de pele. E a vontade... A vontade da linda Fadinha de ser 

envolvida pelo doce veneno do Escorpião.  

    Nessa hora o Leão ruge alto e poderoso. Assustador, mas não o 

suficiente para conter um arrepio de mamilo e a louca vontade de sexo 

da não tão inocente Fadinha. Ai essa Fadinha! Safada, danada. Ela não 

somente quer ser envolvida pela picadura venenosa do Escorpião, 

como também suplica a mais incrível noite de amor, ainda 

inimaginável. Ou talvez sexo, selvagem, intenso e esperado.  

    Hoje a Fada sentiu uma imensa vontade de fazer amor com o 

Escorpião. Por vários momentos o Leão quis calar essa vontade. Mas 

o Gêmeos, que também está presente, quer aventura, emoção, quer 

sentir na pele o gostar, o gozar. Ele também quer sexo. E assim 

começou a discussão interna. O primeiro grande embate entre os dois 

guerreiros.  

 

   − E se ele me trocar na semana seguinte pelos olhos verdes 

irresistíveis de outrem? 

 

   − Dane-se! Eu vou ter a noite mais incrível de sexo. Vou 

enlouquecê-lo como há muito não faço. Vou subir pelas paredes, 

trepar na cama e no capô vermelho de um carro – respondeu o 

Gêmeos. 

 



 

 

− E se eu for mais uma para a listinha dele? − insistiu o Leão. 

 

− Não ligo, sei que sou enigmática, irresistível e inesquecível. Você 

me ensinou isso. 

 

− Mas eu não sou mulher de uma só noite. 

 

− Você é passado na vida de três que nem sabe se te amaram de 

verdade. Somente três que sumiram no pó do passado. 

 

− Eu preciso me preservar! − falou novamente a vaidade do Leão. 

 

− Eu preciso viver! − resmungou a audácia de Gêmeos. 

 

− Isso é contra os meus princípios. 

 

− Isso é o pedido do meu corpo, da minha alma.  

 

− Eu preciso me valorizar como mulher. 

 

− Eu preciso ser amada, desejada, gozada. 

 

− Prefiro que ele me respeite! 

 

− Prefiro que ele me dispa, me deseje. Gosto de saborear nos olhos 

dele a sede que sente de mim.  

 

− Preciso de algumas semanas para pensar e me decidir. 

 

− Eu preciso de liberdade. Agora! Para onde quiser ir. 

 



 

 

− Eu o quero só para mim. 

 

− Cada ser humano só pertence a si mesmo. Ele nunca vai ser seu. 

 

− Ele vai achar que sou uma puta. 

 

− Nunca tive desejos santos. 

 

− Você não pode fazer isso. E o meu desejo de viver um grande amor? 

 

− E o meu de viver as várias paixões que você reprimiu? 

 

− Mas ele não é para namorar. 

 

− E quem disse que eu quero namorar? 

 

− Eu quero AMOR. 

 

− E eu, SEXO. 

 

− Você é movida a tesão! – retrucou o sensato Leão. 

 

− E você é impedida a orgulho! – respondeu o insensato Gêmeos. 

 

− Mas, e o que ele vai pensar? 

 

− Para mim só importa como ele vai me amar. E o quanto ele vai me 

comer. 

 



 

 

    A batalha piora. Um clima de tensão domina o ar. Ou seria o tesão 

cada vez mais exacerbado por aquelas palavras sem sentido? Olhos 

nos olhos os guerreiros se encaram. O Leão se prepara para o ataque: 

 

− Eu vou te segurar! 

 

− Vou me libertar! 

 

− Nunca! 

 

− Ok, você está sempre certa e eu sempre errada. Entretanto, somos 

uma só e eu duvido a mente impedir os desejos do corpo. 

 

− A mente é mais forte que o corpo. 

 

− Mas não mais do que o coração! 

 

− Não esqueça que eu sou coração. 

 

− Eu também sou coração. 

 

− No fundo eu também quero o Escorpião – se entregou o Leão. 

 

    O impasse deu lugar a um clima de dupla interpretação. A Fada 

segue, dividida. Despedaçada em dúvidas e inteira de vontade. De 

vontade de amar, de vontade de transar. Ela tem fome, apenas não há a 

certeza de quê. E para que certezas? Qual é a graça do previsível? E se 

ele não acreditar no Leão? E se ele aderir ao silêncio de Gêmeos? 

Quem ele vai preferir? Quem ele vai escolher? O que realmente 

importa no momento? Não se sabe ou não se quer saber? Não há 

questão. Não há porquês. Há apenas o viver.  



 

 

    A decisão não estaria em poder da mente, nem do corpo. Nunca 

houve juízo. Não estaria nas mãos dele. A escolha seria do coração... 

Do coração da Fada que agora vai ao encontro do Escorpião. 

    E a Fada retornou. Solitária. Sempre. Poucas palavras foram 

proferidas. Palavras suficientes para se ter a certeza de que não seria 

especial para ele. Já existe uma. E muito. E no final dessa batalha 

outra dúvida: quem venceu? O Leão por mais uma vez estar certo ou o 

Gêmeos que conseguiu o que queria? Não importa. Não é uma batalha 

entre o bem e o mal, o certo e o errado. É uma batalha dupla, travada 

num só coração.  

    E lá se foi a Fadinha. Em seu coração ficará apenas as lembranças 

de uma noite em chamas com o Escorpião. 

 



 

 

Lástimas de um solteirão 

 

    Ai, ai, ai... As mulheres me amam, e olha que eu não tenho nem um 

carro importado, hein. 

    Elas me fascinam, são as mais belas formas esculpidas em pele que 

alguém poderia criar. Não, não, criar não... Desenhar... Elas são 

desenhadas. 

    Não sei se é por causa do rebolado. Elas não andam, elas desfilam, 

e isso me fascina.  

    Já gostei muito das loiras. Elas sempre foram as mais quentes, não 

as mais burras. Esse negócio de loira burra é só um “esteriotipozinho” 

criado por alguém que não tinha o que pensar, ah, e que não admirava 

as mulheres, é claro. As morenas até que são interessantes, mas elas 

falam muito, acho que é para se diferenciarem da intelectualidade das 

loiras. Risos. Adorava também as japonesas, elas têm uma beleza 

exótica, mas também são mais raras na noite e bem mais difíceis de 

dia. 

    Garotinhas, putinhas, vaquinhas, gatinhas, cachorras... Essas são as 

minhas formas carinhosas de chamá-las. Às vezes até “au-au” elas 

falam. Elas não se importam, não reclamam nunca. Sempre as 

satisfaço, sou realmente muito bom, muito bom mesmo. Elas não 

gemem comigo, elas gritam, sobem pelas paredes, gozam 

insaciavelmente. 

    Outra noite, eu conheci mais uma putinha, uma putinha linda. Ela 

me perguntou se eu era feliz com essa vida. Acho que ela estava meio 

bêbada, ninguém pergunta isso numa noite, ninguém se importa... Na 

hora eu disse que sim, mas... Pensando bem, pensando sozinho, às 

vezes bate um vazio. Principalmente no dia seguinte quando elas vão 

embora e não voltam mais. Fala sério! Eu tenho praia, amigos, 

noitadas, bares e o meu trabalho... Mas, não tenho amor... E nem 

filhos! Pensei nisso agora, é estranho, sempre sonhei em ensinar 



 

 

alguém a jogar bola... Mas, acho que isso vai ficar para a próxima 

vida. Prefiro pensar nas mulheres, nessa agora.  

    Loiras... Morenas... Japonesas... Ruivas... Exóticas... Fofinhas... 

Magrinhas, não importa, não recuso nenhuma. Amo todas elas, todas 

elas.  



 

 

Mulheres 

 

    Sim, as mulheres conseguem o que querem. 

 

    Sim, as mulheres sempre conseguem o que querem. Perdoem-me o 

plágio dessa frase, mas é uma lei universal, sim, elas sempre 

conseguem o que querem. 

    É natural, é cultural, é humano, é admirável, sim, as mulheres 

sempre conseguem o que querem. 

 

    Conseguem charme para chocolate. 

    Conseguem pernas para sedução. 

    Conseguem olhares para atração. 

    Conseguem boca para sexo. 

    Conseguem coração para o amor. 

 

    Sim, elas sempre conseguem o que querem. 

 

    Conseguem assovio, flores e mimos. 

    Conseguem lágrimas, risos e olhares. 

    Conseguem ódio, coragem e veracidade. 

    Conseguem namorado, marido e amante. 

    Conseguem mergulho em Noronha. 

    Conseguem corações, conseguem corpos, conseguem pênis e tudo 

isso na hora que querem. 

 

    Sim, meus caros, elas sempre conseguem o que querem. E muito 

mais. 

 

    Conseguem segurar o choro para demonstrar força. 

    Conseguem segurar o ciúme para não darem o braço a torcer. 



 

 

    Conseguem domar as palavras para a verdade escondida.  

    Conseguem transformá-la numa pequena mentirinha para deixar o 

homem com uma pulguinha atrás da orelha. 

 

    Elas conseguem tudo, conseguem felicidade. 

    E não há homem que não se renda a uma mulher. 

    Sim, elas conseguem felicidade, sim. 

    E não me canso de repetir.  

    Sim, as mulheres sempre conseguem o que querem. 

 



 

 

Virgindade 

 

    Carioquinha safada de 19 anos mas, quem não é?! Frequentadora 

assídua do Coqueirão de Ipanema. Gostosinha, na flor da puberdade 

alcançada na maior idade, narizinho arrebitado, bumbum então nem se 

fala e virgem. Virgem?  Como uma garota de 19 anos pode ser virgem 

em pleno século 21, quando a média para se perder a bendita está 

entre os 17 e os 18 anos, e, na sua geração especificamente, é aos 14? 

    Virgindade só serve para uma coisa: ser perdida! E, de preferência, 

da forma mais dolorosa possível. Afinal de contas, o que todas as 

mulheres mal amadas, mal esperadas, mal experientes e, 

principalmente, mal comidas dizem é: “ai, doeu”, “ai, foi horrível” e 

blá-blá-blá. Mas eu conheço uma que, com ela o que deveria ter sido 

uma primeira vez normal, foi a mais surpreendente aventura que 

poderia NÃO ter planejado e, simplesmente aconteceu. E o melhor: 

ela gozou! Ou, para ser mais educado, teve um orgasmo... Na verdade, 

muitos orgasmos. 

    É a tal da introdução mesmo, cheia de aspirações ao amor, e mais 

ainda ao sexo. Contudo, ela não tinha sonhos de se casar virgem, nem 

era tão difícil assim com os homens. Na verdade, mal beijava na boca, 

curtia noitadas ou saía de casa. A danada só provocava poucos, e, 

mesmo assim, pelo puro prazer de aproveitar o momento. O motivo de 

sua virgindade era o tal medo de engravidar, praga de sua geração, por 

isso chegava ao ápice de sua vil provocação, vestia-se e saía correndo, 

literalmente. Era engraçada a fisionomia dos carinhas querendo matá-

la de tanta raiva. Bem, ao menos era o que ela relatava. Mostrava o 

doce e sumia em seguida. Brincadeira de criança?! Não, ela já era uma 

jovem adulta. E eu fui um dos trouxas que caiu. No dia fiquei daquele 

jeito, mas depois a entendi. 

    Ela também nem queria que o primeiro fosse tão especial, só 

desejava que fosse ele e assim o fez. E ele, infelizmente, não era eu.  



 

 

    O tal ele era um namoradinho de infância. Um tanto mais velho que 

aparecia aos domingos, ficavam ouvindo música o dia todo, mais 

especificamente o rock pop nacional da Rádio Cidade, e assim, entre o 

som de uma guitarra brasileira e outra, aconteciam mãos por todos os 

lados, dedos por todos os buracos e língua aos seios (ai que delícia). 

Foi o primeiro, mas jamais desejou que fosse o último. Foi o melhor 

sexo oral de sua vida... Ah, se foi! Mas ela não o tocava, nunca. Ele 

não queria, parecia evitar alguma coisa como, por exemplo, o prazer 

do sexo com uma menor de idade. Era um verdadeiro cavalheiro, o 

mais nobre guerreiro que se contentava com a abstinência, um puro 

bom moço que se alegrava em fazer o certo, olhando muito bem a 

quem e sem querer nada em troca, apesar de desejar ardentemente 

sentir o mesmo. Duvido que não! 

    E assim foi feito, três anos após um término pelo telefone, sem 

cartas, sem olho no olho, sem uma torpe explicação. Ele simplesmente 

foi embora fazendo jus a doce criança que ela era. Assim como 

simplesmente apareceu três benditos anos depois. Ela, nem tão mais 

inocente e dominadora do seu prazer com a masturbação, mas ainda 

assim virgem, ficou calada. Aceitou sua visita como uma boa anfitriã. 

Tratou de trancar devidamente seu irmão mais novo no quarto. 

Certificou-se que os vizinhos dormiam e abriu a porta. Hesitou em 

falar sobre os últimos três anos de passado, preferiu o silêncio, fez 

cara de quem já tinha transado com toda a torcida do Fluminense, e 

deixou-se embalar por duas horas de papo furado. Porque futebol é 

assim, sinuca é assado e o cara nada de emplacar nenhum gol, ou 

“encaçapar” bolinhas. Literalmente. 

    Taco mais bolinhas seria uma boa pedida. Contudo, ele não passava 

do meio de campo e sempre deixava o taco na mão dela. Algumas 

horas de bilhar depois ele tomou a iniciativa de usar o telefone para 

convencer alguma boa alma a ocupar seu plantão. Tornou-se médico e 



 

 

o branco lhe caía muito bem. O nu então mais ainda. O corpo era 

sarado e escrito em sexo em cada célula.  

    E assim começou no sofá... A sala pegou fogo... Foram para a 

cozinha... Nada de dor... Pularam para o quarto com ar condicionado e 

daí, foi uma, duas, três, quatro... Essas lembranças ainda a fazem 

suspirar. E desse jeito uma virgindade foi embora, da forma mais 

perfeita possível, dando lugar a uma mulher que há muito deixara de 

ser criança. 

    Conclusão da história: não há boa virgindade que não seja 

lembrada, nem tão má que não mereça ser perdida e assim se deseja 

que seja com todas.  

    Será que eu argumento assim com a tal novinha do Coqueirão? 

 



 

 

Chico cheirador de calcinhas 

 

    Pode parecer clichê, mas é verdade. O cara gosta mesmo, gosta 

muito... De cheirar calcinhas. Pode ser branca, preta, de oncinha à 

leopardo, de rendinha à vovó, não importando o tamanho, a cor e o 

preço, desde que seja denominada calcinha.  

    Tudo começou quando menino. Ele não sabia o que estava fazendo, 

apenas se entregou a forte atração pelo cheiro da bandida pendurada 

no varal. Mesmo disfarçada pela fragrância do sabão em pó, aquela 

exalava um perfume diferente dos cheiros das menininhas que 

conhecia no colégio. E foi assim que Chico, aos cinco anos, 

experimentou sua primeira calcinha, a de sua vizinha. E daí, começou 

o vicio. Maldito? Não para uma criança que não fazia ideia de que 

aquilo era um tanto quanto normal para sua idade e esquisito se fosse 

levado à adolescência. Mas, quem ligava para isso?! Ninguém 

suspeitava, nem as donas das calcinhas perdidas. Só as da sua mãe, 

avó e irmã se livravam. Também pudera, seria o maior desperdício de 

nariz possível, além da falta de respeito, é claro!  

 

− Chiquinho, meu filho, vem jantar! 

 

− Não posso mãe, estou estudando citologia. 

 

− Isso não é matéria específica de faculdade?! No segundo grau é 

química e física. O que você está aprontando garoto? 

 

− Química e física, mãe! 

 

    E lá estava Chiquinho dissecando mais uma calcinha, devastando 

cada pedacinho dela, sem desperdiçar nenhum cheirinho sequer.  



 

 

    Alcançada a fase da “aborrecência”, ele deu seu primeiro beijo... 

Estava tão encantado que passou por um varal e não percebeu uma 

calcinha... No dia seguinte, os beijos foram se repetindo, com várias e 

várias garotinhas da escola, assim como várias e várias calcinhas 

foram sendo perdidas em suas lembranças... Quem quer calcinha 

quando se tem as donas delas em mãos?! 

    Até que um dia na imaturidade de seu primeiro emprego pegou-se 

observando as curvas de sua chefa. Pouco mais de trinta e menos de 

dois, filhos! Bumbunzinho empinado e umas calcinhas que... Aiiiii... 

Umas mais coloridas que as outras. A danada malhava antes do 

expediente e, numa bela manhã de pouco movimento no escritório, a 

pequena escorregou de sua bolsa. Lindinha, pequetita e rosa de 

bolinhas brancas, recém-tirada do quadril, ainda com aquele cheirinho 

que só o Chiquinho conhecia. Não sei o que foi mais veloz, a 

sensibilidade de seu olfato, a piscadela do rapaz mirando o fato da 

perdida caída ao chão, ou a lembrança de sua infância como cheirador 

nato de calcinhas alheias. Os mais sábios dizem que os pensamentos 

são anos luz mais rápidos. E Chico ficou ali se martirizando, pesando 

sua consciência, como ele, um homem de sorte com uma noiva linda a 

beira do altar, poderia estar ali, naquele momento se entregando a uma 

velha vontade do passado? E, ao mesmo tempo, como negar suas 

raízes?  

    Contudo, ele resistiu. Voltou ao trabalho como se nada houvesse no 

chão. Nem... Caído do chão de forma, sedutoramente, descuidada.  Só 

não hesitou a voltar a seu velho hábito... Uma vez cheirador de 

calcinhas, sempre cheirador de calcinhas, mas dessa vez fiel a uma só. 



 

 

A caixa do banco 

 

    Longo, branco, transparente. Vestido vermelho. Tomara que caia... 

E que caia em minhas mãos. Que caia no chão na minha frente! Azul 

céu, tubinho preto básico. Decote, discreto e desnecessário... Mostra 

tudo vai! Corpete branco com saia e a combinação perfeita do colar 

coral de coração. Outra saia no dia seguinte, verde, mas não qualquer 

verde, um verde petróleo que eu jamais perceberia senão como 

pretexto para puxar assunto com ela. Calada, na dela, mas sua 

seriedade não escondia aquele sorriso lindo de bom dia, boa tarde... E 

que tarde. Ela estava divina, naquele terninho ensolarado, digo, 

amarelo sol que combinaria perfeitamente com o meu terno azul 

estrelado, digo, listrado.  

    Aquarela é algo que todo homem deveria aprender na escola. 

Combinação perfeita com a calcinha de oncinha que ela 

inocentemente se esqueceu de disfarçar na transparência daquela 

calça. E que calça... As minhas pedem para serem abertas quando me 

lembro das dela. Cores de rosa em vários tons, assim como a amarela 

mostarda, a azul turquesa e a branca, a gelo, a bege. Todas... Todas... 

Todinhas transparentes... Propositalmente na minha torpe imaginação. 

     Nunca imaginei que uma mulher ficaria tão sexy de calças, sempre 

as detestei, até conhecer a caixa do banco. Sexy de calças, sem 

calças... Digo de vestido e liga net. Eu desejo mesmo é vê-la vestida 

assim, em pé na minha cama, arranhando o salto alto em cima de mim 

e eu apanhando com a sua sedução. 

    E as saias? Ela tem aos montes. E eu, particularmente, prefiro as 

que escondem as coxas e deixam o mistério na altura dos joelhos. 

Nem me importo de ficar meia hora na fila. Aliás, sou um único a 

favor das filas bancárias. Ficaria mais, e o tempo que fosse preciso só 

pela magia de imaginar qual seria a cor da calcinha do dia seguinte. 

Às vezes ela deixa escapar quando está de calças e se agacha até a 



 

 

última gaveta do arquivo para conferir uma assinatura. Acordo 

torcendo para que algumas na minha frente não estejam copiadas no 

sistema só para conferir a escapadinha dela.  

    Numa dessas, percebi uma pontinha de tatuagem. Ela é muito 

angelical para um tribal. De ser algo escrito, uma declaração de 

paixão, será?! Deve ser algo que ela não revela, não assume e que eu 

nunca vou ser capaz de perguntá-la. Um dia a peguei no flagra de 

calças nova e uma nota de cinqüenta caiu no chão! Abençoada por 

Deus. Abençoada seja a caixa que figura ardentemente a minha 

imaginação. Abençoada por Deus e bonita por natureza! Será que está 

escrito tudo isso? Não! Não. Não caberiam tantas letrinhas no... No 

seu... No... Como eu poderia denominar algo tão perfeito quanto às 

partes dela que gingam como uma verdadeira sinfonia brasileira que 

só as mulheres, com a elegância de uma passarela misturada à alegria 

de um enredo de carnaval, têm? E olha que ela não é mulata. É 

loirinha de um elemento tão empinado, que supera todas as 

expectativas inimagináveis e, se você me permitir criar uma palavra, 

“indenomináveis”, que somente um bumbum perfeito pode ter.  

    Aí, retorno ao mistério dos joelhos, que a torna mais instigante na 

cruzada de pernas... O aquário que me separa dela me deixa 

perceber... E sonhar... E babar... E desejar a caixa do banco só para 

mim. 

 



 

 

É o caralho! É do caralho! 

  

    Mulheres quando se juntam têm sempre uma história triste para 

contar. Saco! Chato! Caralho! 

    “Vamos voltar ao futebol de lama de nossos namorados barrigudos 

que é mais divertido, não é?!”. Mas não! Elas preferem voltar ao 

passado com seus exemplos fúteis de relacionamento. Relacionamento 

só por relacionamento, antes fosse! Mas elas fazem questão de 

exemplificar o sofrimento e o quanto eles foram cafajestes, traidores, 

safados, maus pais, maus maridos e brochas. Que feio falar da falta de 

aptidão sexual do ex-maridão hein! Caralho! O amor acabou e pronto! 

Você sabia que ele era assim, mas era apaixonada, tolerava, suportava, 

aguentava e depois o amor acabou. O amor acabou e pronto! Sofrer de 

amor é o caralho! Eles afirmam e eu sou obrigada a concordar. E, 

ainda assino embaixo que me recuso a sofrer de amor. 

    VIVER de amor é DO CARALHO! Aí, me chama que eu topo! 

Mesmo que depois todas me olhem como se lamentassem minha 

solidão. “Ai amiga, às vezes ficar sozinha é bom, dá tempo para 

pensar mais em nós mesmas e blá-blá-blá”. Esse “ai amiga” me soa 

tão falso. Ficar sozinha é bom?! Ficar sozinha é o caralho! Ficar 

sozinha é uma merda. Ninguém gosta de ficar sozinha. Até para 

superar uma fossa só se consegue no meio de gente divertida. Amigos 

e diversão à flor da pele são do caralho!  

    E eu não estou sozinha! Caralho! Não tenho namorado, mas 

também não tenho histórias tristes para contar. E todos se assustam 

quando digo que simplesmente meu amor acabou e pronto! Ninguém 

entende! Caralho! Todos os meus relacionamentos foram do caralho! 

Todos me fizeram sentir viva! Mulher! Gostosa! Os que não me 

amaram eu mandei pro caralho. Os que não me satisfizeram também. 

Os que ficaram me divertiram pra caralho. Pronto e fácil. Curto e 

grosso? Como se o bom da vida tivesse de ser justificado! Sem 



 

 

histórias tristes. Aliás, história triste será se eu ficar aqui no meio 

delas e não cair na piscina só porque está chovendo. Sem contar que 

são sempre aqueles enredos de novela mexicana: os mesmos caras, as 

mesmas teclas, as mesmas desculpas e decepções... “Ele me 

maltratava, ele me traía, ele me magoava, ele não me dava valor”. 

Caralho! Ela ficou traumatizada! Coitada... De mim, que tenho que 

aturar. 

    Será que a parte do “ele me despia, ele me comia pra caralho” era 

tão ruim assim para elas nunca mencionarem? E a verdade dessas 

lamentações é que “a gente não se amava e a gente não se amava e 

pronto”. Caralho!  

    Ou seja, não nos amávamos, pois, caso sim, relevaríamos todo e 

qualquer defeito ou não o enxergaríamos. Nós teríamos sido 

tolerantes, respeitaríamos um ao outro e, assim, viveríamos em 

perfeita paz.  Ou então, “a gente não se amava e não amávamos a nós 

mesmos, caralho!”. Pois somente quando não se ama a si mesmo é 

que deixamos pequenos problemas se transformarem em defeitos 

insuportáveis e aí o relacionamento vai pro caralho.  

    Por isso eu me amo sozinha e não permito que ninguém, que não 

me ame, fique comigo. Caralho! É tão simples. Sem lágrimas, sem 

perda de tempo, sem sofrimento. Mas aí já é outro assunto do caralho! 

    Vou me jogar na piscina.  

 



 

 

Flores 

 

    Quem disse que eu quero romance? Jantar a luz de velas? Flores? 

Bombons? Amor? Carinho? Eu quero é farra, fanfarronice, falação, 

“fudecação”. Eu mereço é desejo, tesão. Amor não enche barriga. 

Muito sexo enche. Talvez não. Mas também, não é isso que quero no 

momento.  

 

    No sex, no romance, just Love!  

 

    É tão difícil assim?! Eu disse que não queria amor, mas quero, hoje 

e sempre. E se fosse fácil, encontraria o tal pendurado em qualquer 

muro, em qualquer esquina. Ou à venda naquela livraria. Mas... Quem 

liga para isso?!  

    Eu ligo!  

    E, eu quero agora, amor, sexo, fudecação, fanfarronice, flores e 

jantar a luz de velas!  

    Indecisa?  

    Não!  

    Mulher. 

    Prazer em te conhecer, eu sou a mulher que vai enlouquecer sua 

vida.  

    Vil, torpe e inocente.  

    Diferente a cada dia.  

    Trezentos e sessenta e cinco mulheres no seu ano... 

 

    Just for you... 

 

    Querendo amor de dia e sexo à noite.  

    Muito sexo, mas sem flores. Essas eu evito para não enjoar durante 

o jantar. Mas, você pode me trazer algumas no dia seguinte pela 



 

 

manhã quando voltar do sexo com outrem... Eu vou gostar, caso eu 

não perceba... E, quando isso acontecer... Traga-me bombons. De 

preferência crocante, mas só vou te perdoar se essa briga terminar na 

cama. Pode ser no chão também, mas com muito sexo! Ardente, 

enlouquecido, quente, inconsequente e, mesmo assim, com amor.  

    Ok, ok! Eu o deixo para lá se você me prometer que vai me 

recompensar. E que você nunca vai me esquecer, pois é assim que eu 

vou querer quando for embora para nunca mais voltar... 

    Prazer! Eu sou a mulher que vai enlouquecer você...  

    Sem flores. 

 



 

 

Amor à La vodka 

 

    Não importa o tamanho da sua garrafa de guaraná e sim a 

quantidade de vodka que há dentro dela! E o “dentro dela” não é 

redundante, e sim proposital.  

    A vodka é o quê é. É a pimenta, é a verdade. E não há como fugir 

de uma boa e velha bebedeira dela. Você diz com vodka o que pensa 

sóbrio, mas que jamais soltaria ao mundo com água. 

    Não importa se é embalagem ou conteúdo, se é loura ou burra, se é 

feijão ou arroz... Se há fome, há vodka! Vodka de sexo.  

    Não importa se você terminou um namoro de 10 anos e só quer 

liberdade. Se há amor, você fica com ela. Vodka de amor de verdade. 

    Não importa o tamanho do seu pênis. Se você souber fazer, ela vai 

sentir prazer. Vodka de uma boa gozada. 

    Não importa se você é bonito ou feio, se é a Gisele Bündchen com 

o porteiro da esquina. Se houver química, vai rolar. Vodka de 

química.  

    Mas, pode ser a mesma Gisele com o Gianecchini e não acontecer 

nada! Ou talvez, ou quem sabe, ou sei lá... Garrafa vazia...Vodka de 

nada. 

    Aliás, química é algo que deveria ser vendido em garrafas 

transparentes, como as destiladas de vodka, para embebedarmos quem 

quisermos e a hora que tivermos vontade. E para matarmos a sede 

dessa vontade. Vodka de vontade. De muita vontade. 

    Não importa se há grana ou não, se a ilha é longe, se o feriado é 

curto. Se há querer, você vai ver. Vodka de Ilha Grande. 

    Não importa se não há QI, se não há chance, se não há 

oportunidade. Se você tiver talento, você vai chegar lá. Vodka de 

determinação. 

    Não importa seu tipo ideal, se é príncipe ou sapo, bonzinho ou 

cafajeste... Se há desejo, se há tesão, você investe. Vodka de desejo.  



 

 

    Vodka de vontade. 

    Vodka de sexo. 

    Vodka de amor.  

    Vodka de qualquer coisa. 

    Contando que seja vodka de verdade.  

 



 

 

Pêniscopia 

 

    Ah não! Minha chefa hoje chegou ao trabalho sorrindo de orelha à 

orelha justificando sua ausência de segunda-feira dizendo que foi 

fazer uma endoscopia. Eu sei bem que “escopia” ela foi fazer. No 

mínimo, ela deu o final de semana inteiro e ficou tão ardida que não 

aguentou o pique de segunda.  

    O que ela fez foi a boa de uma bem dada pêniscopia!  

    P Ê N I S C O P I A! 

    Com acento circunflexo e tudo. Isso mesmo! Aliás, todas as 

mulheres que conheço deveriam fazer esse exame periodicamente, ou 

melhor, regularmente... Regularmente é pouco... Mensalmente 

também! Na boa? No mínimo duas pêniscopias por semana! Ou três! 

Por mim e na minha? Todos os dias! Nem ligaria para as assaduras. A 

danada ainda teve a ousadia de dizer que apagou de tal forma com a 

tal da agulhada anestésica, que se o médico tivesse estuprado ela, nem 

teria sentido. Tá bom que não! Qual é a mulher que não goza 

dormindo ou que não acorda com um bom orgasmo?! Duvido! Minha 

prima mesmo, um dia desses, disse que acordou com o orgasmo de 

uma “botada” platônica que o maridão deu nela às cinco da manhã. Já 

acordou com o café da manhã na mesa – linguiça com ovos − e foi 

trabalhar cheia de disposição. E com um sorrisão parecido com o da 

minha chefa.  

    Sacou agora porque tenho tanta certeza?! 

    Aliás, ela ainda acrescentou que dormiu feito uma pluma depois do 

exame, só acordou no dia seguinte e que, por isso, vai ter de marcar 

uma nova consulta com o doutor a fim de ter conhecimento do 

resultado. História para funcionário dormir, não é?!  

    “Convença-me que eu gosto”, ou, como diria a boa e velha filósofa 

formada em pêniscopia – eu −, “me abre as pernas que eu gozo!” 

 



 

 

 

Abençoada por Deus 

 

    “Abençoada por Deus e bonita por natureza. Fiu fiu, hein.” 

    Nossa! Há quanto tempo eu não ouvia isso. Com certeza não foi 

durante o meu último ano de namoro acompanhado pelos incontáveis 

potes de sorvete de chocolate, deprimida com as traições do cafa.  

    Confesso que teria gostado se não fosse pelo comentário seguinte: 

    “Chupo-te todinha”.  

    Sim... Com essa mesma perfeição gramatical. 

    Ouvir um “abençoada por Deus e bonita por natureza. Fiu fiu, 

hein”, encheu o ego, entretanto, pensar que esse comentário foi na 

verdade um “abençoada por Deus e bonita por natureza. Fiu fiu, 

hein... Chupo-te todinha!”, me levou à raiva extrema.  

    O que leva um cara na praia estar com a idéia de chupar uma 

mulher que não conhece somente porque se sentiu excitado ao ler sua 

tatuagem estampada no cóccix acima de uma nova banda de bunda 

desenhada pelas duas últimas semanas de musculação?! 

    Ok! Ok! A culpa é minha! Eu que me esforcei demais nessa última 

temporada para ficar mais gostosa, não é?! Sair da fossa com o corpo 

esculpido que é para não fazer feio na frente dos amigos do ex que me 

chamaram de gordinha no último carnaval. Só que não.  

    Odiei tudo e todos. As críticas inclusive. E o tal do “fiu fiu blá blá 

blá”. Afinal, onde fica o meu direito de ir, vir e desfilar em Ipanema 

sem ser incomodada?! Sem ser cantada?! Sem ser desejada?! Opa!  

    Verdade! Não me lembro de ter lido isso na Constituição. Mas que 

seja. “Chupo-te todinha” foi muito grosseiro! E leviano! E tosco! E... 

Eu olhei para trás! Era gato! Muito gato! Um gato grosso e 

estupidamente lindo, do jeitinho que pedi a Deus para que colocasse 

na minha vida, e falando exatamente o que eu queria ouvir, “chupo-te 

todinha”, mas no pé do meu ouvidinho e entre quatro paredes, não é?!  



 

 

    Não em público! 



 

 

O primeiro toque a gente nunca esquece 

 

    O primeiro beijo roubado, o primeiro amor, o primeiro abraço, o 

primeiro namoro... Tudo que vem primeiro é sempre inesquecível e 

todos poetizam. Mas quero ver quem é que consegue transpor em 

poesia a delícia que é o primeiro toque.  

    Chega de blá blá blá romântico! Que primeiro beijo que nada! 

Inesquecível mesmo é o primeiro toque! Ou dedada para os 

despudorados. E não! Não foi do meu ginecologista, nem de um 

coleguinha brincando de médico comigo lá em casa. 

    Depois que passa toda aquela aflição adolescente de perder o BV 

(boca virgem, você se lembra disso?!) e chega-se à maior idade (ao 

menos para mim, na minha época), a euforia mesmo é pelo primeiro 

toque. É, porque, sexo dá aquele medinho... Mas toque é essencial. 

Tocar pode! Prepara o terreno. Todo namoro tem. Até aqueles, 

supostamente, mais inocentes.  

    Inocentes nada! Nenhum namoro é inocente. E você sabe disso... 

Tão bem quanto eu. E de mais a mais, toque vale para a vida adulta 

também, aliás, para a vida toda e todos os tipos de vida. Das não 

inocentes, claro!  

    O toque sempre vem antes do sexo. E em alguns casos é ele que 

provoca o primeiro desejo sexual. O toque chega a lugares onde a 

língua é proibida de ir num primeiro encontro. É como aquela história 

de “só a cabecinha”, sexo não pode “porque eu tenho pudor”, mas 

toque pode. Ninguém vai ver, nem você vai se lembrar no dia 

seguinte... Já eu... 

    O toque serve também para apimentar o casal em eventos públicos. 

Imagina você com sua gata num restaurante lotado, os dois mega 

excitados e a toalha da mesa pedindo um carinho por baixo dela. Sexo 

não pode, mas toque deve!  



 

 

    Você não é bom de toque?! Não acredito! Nunca pensou nisso?! 

Está brincando ou seu corpo todo é “ejaculação precoce” que não 

pensa em fazer umas brincadeirinhas antes do vamos ver? 

    Refresca minha memória... Vamos lá ao seu primeiro toque. Eu te 

ajudo. 

    A mão tem de ser gentil. Delicada. Tanto a minha em você e mais 

ainda a sua no meu corpo. O movimento dos dedinhos é muito 

importante também. Entendeu a denominação citada acima? Os 

dedinhos têm de ser serelepes, assim eles se multiplicam de forma 

explicável e essencial, porque precisam estar em várias partes do 

corpo ao mesmo tempo. Sim! Isso é possível. Continue beijando, 

passe a língua pela nuca e você vai entender qual é a sensação dos 

dedos multiplicados.  

    Vai perceber isso nos olhinhos virados e confirmar nos gemidos. 

Quanto mais gemidos e viradinhas oculares, maior é a sensação de 

muitas mãos e dedos passando pelo corpo dela. Viu como é explicável 

a multiplicação dos dedos?! E, eu sei que você também sente isso, 

entretanto, nós mulheres não precisamos de muitas mãos para tal, não 

é?! Por que sabemos exatamente como passar uma marcha, segurar 

num mastro, lustrar um pau e, inevitavelmente vulgarizando, dar uma 

boa chupada. Por isso que o toque para nós é essencial, pois nem 

sempre é possível que a boca chegue até lá. Mas, voltando aos 

dedinhos serelepes, eles por si só encontram todas as cavernas 

possíveis, inclusive as mais obscuras e com a façanha de não usarem 

lanterna para tal. Delícia. E aí, dedo vai e vem, toque aqui e ali, e 

assim eu chego ao orgasmo... Fácil, sem você precisar queimar etapas. 

Não transamos, ainda sou mulher para casar e você não precisou 

estragar o que seria a nossa “primeira noite de amor”, a tal que a gente 

nunca esquece. 



 

 

    Entendeu a dica? Direitinho?! Então aproveite bem a brincadeira. 

Os mamilos durinhos são um sinal verde de “pode continuar”. 

Capricha, hein!  

 



 

 

Lamentável solidão sexual de uma escritora 

 

    Melhor do que sexo só mesmo quando se é conquistada por conta 

dele: o famoso amor de pica, quando bate fica! É fogo. Há coisa 

melhor para se começar um amor por alguém?! 

    O Kama Sutra é indiano. O mundo é uma putaria. Não está vendo? 

Então, levante os lençóis. Você acha que é fruto de amor? Mentira! 

Aposto que seus pais se inspiraram numa selvagem noite de sexo e 

você lutou, lutou, lutou e fecundou. E daí tudo recomeçou. 

E há coisa mais deliciosa do que uma boa noite de sexo? Selvagem? 

Ardente? Cheia de toques, dedos, línguas... E “não para, não para, não 

para”... Só de pensar eu desejo que não pare. Lamentável é a solidão 

sexual dessa que vos escreve e mais lamentável ainda é a falta de pica 

no meu cotidiano de escritora muito ocupada. A pesquisa interna 

sobre meu passado não me permite sequer uma voltinha a ele ou uma 

ida a um lugar legal para conhecer alguém diferente, bacana, um 

homem do futuro. E o pior, nada muito interessante nessa busca 

interna, além da minha fecundação. Euzinha lá, toda alegre, crente que 

era fruto de um amor sólido e feliz quando, na verdade, não passei de 

uma boa gozada.  

    Saudade do tempo em que eu tinha companhia e um passado sexual 

notável. Ah! Eu namorava! Amava! E transava todos os dias. Droga 

de falta de vida sexual. Namoro agora − creio eu − só na próxima 

encarnação ou quando terminar esse livro. Quem sabe?! 

 



 

 

Caixas 

 

    Já falei que tenho tara por caixas? De banco, de supermercado, de 

lojas... Essa era da vendinha lá da esquina.  

    Um crucifixo no peito. Hummmmm que delícia, ela é religiosa. 

Pouco sorri, mas percebo que ela possui todos os dentes. Um discreto 

decote de um redondo desabotoado. Confesso que nessa profissão não 

há muita beleza de se encher os olhos... Mas de encher imaginação 

há... Se peneirar, há! 

    Já contei que a simpática caixa da vendinha da esquina tinha os 

olhos azuis turquesa levemente contornados de um negro cintilante? 

Os mais lindos que já flertei?! 

    Nem na Zona Sul eu encontrei parecidos... Então, voltando à 

vendinha... Todos os dias havia um pretexto para ir lá... Uma caixa de 

leite, um detergente... Sou solteiro e moro com dois sobrinhos 

adolescentes vindos do Sul para tentar a vida a trabalho... E adivinha 

para quem sobra o serviço sujo? Mas, sem problemas... Preciso voltar 

lá para comprar material de limpeza... E uma vassoura... Um sabonete 

esfoliante (vivo na Era metro sim, e daí?!)... Um absorvente... 

 

− Um absorvente senhor?! 

 

    Que voz... Parecia um anjo cantando para mim... E não me 

questionando. 

 

− Senhor...  – ela repetiu − Senhor, esse absorvente é seu mesmo? 

 

− Ah?!  

 



 

 

    O que eu iria dizer... Ela iria pensar que eu tenho mulher em casa... 

Que desculpa eu iria dar... E porque fui pegar aquilo? Descuido? 

Distração? 

  

    − Ah?! Sim, sim! É para a cachorrinha lá de casa... Ela está 

menstruada... 

 

    Ela gargalhou. Eu adorava vê-la sorrindo. 

 

− Oxê... Eu não sabia que cachorra tinha essas “cosas” não. 

 

− Pois tem!  

 

− Tio meu se formou nessas “cosa” aí de cuidar de cachorro. G-zuis! 

 

    Ah não! Ela é assassina. Acabou de matar o pobre portuga, 

desolando meu coração. E ainda finalizou com uma dessas gírias que 

eu condeno! Não, não, não! Mas ela é linda... Ela é caixa... A minha 

caixa. E a culpa é toda minha... Se não fosse o absorvente da minha 

cachorrinha imaginária... Ela continuaria perfeita pra mim. 

 



 

 

Ai, ai, ai negão! 

 

    Loira por natureza, nunca fiz jus à fama “toda loirinha que se preze 

gosta de um negão”. Por quê? Sei lá. Não tenho medo de escuro, saio 

de casa de boa após às seis da noite, acho o Toni Garrido um gato e 

não havia nenhum motivo palpável para ter em meu repertório 

“solteirístico” apenas branquinhos.  

    Palpável? Hummm... Acho que a palavra correta deveria ser “pau-

pável”. Quando você pega no pau de um negão (fato inesquecível), ele 

se torna passível de palpações dos pés à cabeça, e gosta! Fica lá 

paradinho sem nenhuma reação de recusa, apenas gozando o bom 

momento. Imaginem! 

    Coitado do negão, suou, suou e suou até a loira aqui chegar a esse 

ponto! É, porque todo negão que se preze tem pegada... E que pegada. 

Esse me pegou aqui e ali, mão nas coxas, pegada no braço, puxão de 

cabelo... Pena que na Lagoa – a Rodrigo de Freitas no Rio de Janeiro 

− não tinha paredes, pois só faltou isso... Em compensação, sem dó 

nem piedade me jogou no capô do carro mesmo... Negões não 

costumam ter pena de loirinhas indefesas... Digo isso porque depois 

do primeiro eu nunca mais quis outra coisa... Ou melhor, outro tipo de 

homem.  

    Outro ponto que passei a me questionar depois do primeiro: negão 

tem mais de uma língua?! Pergunto isso, porque não são apenas as 

mãos que se multiplicam de forma inexplicável... Eu adoro essa 

parte... Um bom negão parece não ter apenas uma língua e sim um 

monte. É impressionante como em tão pouco tempo ele conseguiu 

percorrer todo o meu corpo com tanta intensidade apenas com uma 

língua... Acho que foram mais. Não foi preciso ele chegar lá para eu 

ter um orgasmo múltiplo... Nuca, seios e costas já foram o suficiente e 

sem usar os dedos.  



 

 

    Depois foi a minha vez. Eu estava lá toda tímida, mas ele insistiu 

tanto... Tudo bem... Mamãe me ensinou a ser obediente. Ele falou 

“pega aqui” e eu peguei! “Pega com força, sem medo, loirinha 

gostosa!” E eu fiz diferente?! Claro que não! Vai que eu apanho se 

recusar! Se bem que não seria má ideia... 

    E o tamanho?! Quando li da Kiss que tamanho era documento sim, 

contestei, argumentei, e usei camisinha ice, daquelas que ardem que é 

para fazer diferença... É, porque pau de branquinho muitas vezes não 

faz cócegas, aí remediamos com algo mais quente. E não é que era o 

único tipo que eu tinha na bolsa naquele momento?! Dentro de um 

carro, com um negão e uma camisinha ice... Fui à Lua umas 

quinhentas vezes e desejo isso todos os dias tanto para mim, quanto 

para qualquer outra loira.  

    Kiss, eu nunca mais ousarei em discordar de você, assino embaixo, 

em cima e dos lados! 

 

    Ai negão! Ai negão! Ai negão! Não, para! Não, para! Não, para! 

Para porra! Tá doendo! 

 

    Negões não são obedientes. Eles são movidos a não! E machucam 

pra valer, não querem nem saber. Mas a culpa não é deles, temos de 

perdoar os irmãos! A natureza é que foi excessivamente benevolente 

com eles. 

    O que não deu aos branquinhos sobrou para o negão! 

 

 



 

 

Vontade 

 

    Vontade se explica?! Se aplica?! Ou se complica?! 

    Já dizia a Kiss que me transcreve... Que o ex de alguém é um tal 

que não se toca, pois não se troca, mas me provoca... E eu não 

resisti. Essa mesma, tão cheia de razão, me embebedou de coragem e 

segui em vontade...  

 

    'Kiss me baby... I wanna make... I wanna make love.' 

 

    Literalmente me embebedou... Literalmente de coragem... 

Literalmente de vontade. Há muito já o queria e tampouco sabia que 

ele era um ex de alguém. E poderia ser o meu! Que fosse e eu não o 

deixaria partir. Tão doce... 

    Seria apenas vaidade se eu não torcesse pelo amor. Como o fiz... O 

meu ex, eu deixei para a minha melhor amiga... Que seja... Que 

fosse... E “foi-se” tarde para ser feliz nos braços de outra... Eu torço 

pelo amor e ele sempre vale em prol da felicidade! Já não o tinha 

sentimento. Já não tinha mais chances. Só o desejo de que fosse feliz... 

E foi! Por que prendê-lo?! 

    Quando soube pela língua pequena logo me escondi. Não olhei, não 

supliquei, não desejei... De verdade o esqueci... Mas, a vontade 

voltou... E não foram os meus olhares, nem a minha maldade... Foi a 

nossa vontade. 

    Aí vem um ombro... Que me dá de costas e diz apenas 'é um fofo... 

Pena que...'. 

    Como se a minha grama não fosse a mais verde e quando é com a 

gente há sempre um drama e uma boa justificativa... Nunca é igual... 

A situação é sempre diferente e 'ela não tinha uma história com ele'... 

E como julgar a plenitude de uma paixão que não se deixou viver... 

Porque você foi mais ágil e o conquistou ligeiro?! Faceiro, 



 

 

passageiro... Que seja... Que seja para me consumir em fogo... E que 

seja, que me apague, que me estrague, que me maltrate... Nem ligo... 

Somente digo que assim sou feliz. 

    E eu, mais uma vez torci pelo amor. Dei-te meu ombro, meu apoio 

e, de presente, uma nova amizade. E não a condenei... Porque no 

fundo sei que essas coisas acontecem... E a emoção é sempre maior 

que a razão... É sempre inevitável... É sempre incontrolável. 

    Essa mesma Kiss que não soube me segurar em si, que me deixou 

escapar, pois só assim é feliz... Colocou em xeque sei lá o quê, que se 

possa denominar em prol da inércia do status 'conhecida' da ex do ex.  

    Que risco eu, de verdade, correria se deixasse passar os meus dias 

sem matar a vontade pelo tal?! E quando digo que não é apenas a 

vaidade da vontade... E se fosse admiração? Transpiração? 

Inspiração? Perdição? Fixação? E quem sabe paixão?! Vocês 

acreditariam?!  

    Quem sabe... Que seja... Que pena... Que vontade... 

 



 

 

Kiss me baby 

 

    Quem nunca teve um Kiss em sua vida não sabe o que está 

perdendo.  

    Másculo, forte, viril, em doses não homeopáticas. E em chulas 

palavras: 

G O S T O S O 

 

    Bem grande, bem grosso, bem devagar. Em sutileza, delícia, 

saboroso, doce... Mas não aquele que enjoa feito melado de leite. 

Aquele outro leite, sempre deixa um gosto de quero mais doce... 

Doce, quente, derretido... Mas não aquele que deixa tudo lambuzado... 

Aquele que deixa tudo excitado. Muito, aliás, contudo, todavia e por 

sinal, farol acesso. É inevitável. 

    Meu talismã, meu amuleto da sorte, meu pé de Kiss. 

 

Kiss me baby! Kiss! 

  

    De ponta à ponta, dos pés à cabeça, e lá. Lá que me enlouquece, 

sem que me esquece... De me ser... E ter... Ter um Kiss. 

    Quem nunca teve um Kiss em sua vida não sabe o que está 

perdendo.  



 

 

Objeto... Talvez 

 

    Ontem, conversando com um amigo, falei algo que o chocou: já fiz 

sexo virtual.  

    E quem nunca fez que atire a primeira camisinha usada. Ele riu, 

disse que quando conversava comigo sentia como se tivesse 

conversando com um homem. Que eu tratava os homens como 

objetos.  

    E não o são?! 

    Respondi que o rumo do assunto foi proposital, assim como a 

maneira como foi proferido de meus lábios a rotina verdadeira a 

qualquer mulher. Todos os homens que passaram pela minha vida 

tiveram uma história (inclusive o do sexo virtual é um ex-namorado). 

Todos foram objetos... Talvez.  Nenhum foi em vão. Alguns se 

comportaram como “pagão”. Por isso que, às vezes, era preciso falar 

dos homens assim. Com tanto desrespeito − leia-se sem pudores ou 

escrúpulos e delicadeza −, como o que eles falam de nós... Mais 

especificamente de mim. 

    Ninguém é objeto na mão de ninguém, embora nem todos queiram 

ser tratados com amor. Sexo não precisa, necessariamente, de amor 

para ser sexo. Já amor... Precisa de sexo para existir, mas aí é outra 

história... 

    Sexo é simplesmente sexo! E ser humano é simplesmente ser 

humano. Jamais objeto... Talvez. A maneira como falo dos homens é 

“sem querer querendo” para que eles sintam na pele o que sentimos 

com tanto desrespeito − e na maioria das vezes, preconceito, 

machismo e injustiça. Principalmente, quando apontam o dedo para 

uma mulher e a julgam disso ou daquilo. Eu prefiro quando dizem que 

sou “assado”. Risos. 

    Quer a verdade?! Toda mulher é “vagabunda” − na cama − assim 

como todo homem. Entretanto, culturalmente somos criadas para não 



 

 

falar assim dos homens, ou seja, para não falarmos a verdade sobre 

eles, pois assim, estaríamos expondo nossa imagem. Aff... Você é 

imagem? Eu sou sacanagem! Pura sacanagem, e que Papai do Céu me 

conserve assim! Ao menos ninguém, até então, reclamou. 

    Somos criadas para honrarmos nossos casamentos e sermos santas. 

Que honra?! É a honra de ser traída porque não podemos fazer jus ao 

nosso casamento na cama para mantermos a postura de boas esposas?! 

E aonde vai parar a honra quando a mulher procura prazer fora do 

casamento?! Se o marido ACHA que ela é santa... Coitados! Dos dois! 

Ambos traídos e traidores! Pois, assim como eles, também gostamos 

de sexo. E muito! E selvagem! E sem pudores! E virtual! Necessidade 

fisiológica sim! Prazer de alma também! E para o coração mais ainda! 

“Eu não casaria com um homem com fama de vagabundo... Aff... Para 

eles é ‘garanhão’ e ser isso é mérito!” Aff... Novamente...  

    Com tanto preconceito, essa menina morreria solteira, fazendo sexo 

virtual e sem nunca praticar o homem como objeto...  

    Talvez! 

 



 

 

Amor impossível 

 

    O amor é mais gostoso quando é impossível ou é impossível 

quando é mais gostoso?! 

    Não é nenhum biscoitinho do quê, mas é um homenzarrão de 1,90m 

de altura que mais parece um paredão de emoções se comparado ao 

tamanho de seus ombros... Largos... E as mãos?! Aff... Cinco vezes a 

minha, sem hipérbole... E tremo na base só de imaginar o tamanho do 

p... Hummm, deixa pra lá. 

    Aff... Novamente. Meus suspiros vão aumentando toda vez que o 

vejo ali, paradinho na recepção da faculdade com o sorriso mais lindo 

do mundo saudando os alunos, com um doce “bom dia”.  

    Ele gosta de chocolate... Galak e eu louca por um “inhaque” a 

descobrir o gosto daqueles lábios tão carnudos. Entretanto, nossa 

comunicação se dava apenas pela troca de olhares... Como quem 

disseca a pele e vai direto à alma, ou, mais tecnicamente falando, no 

xacra sexual. Direto no T. Uma reta ao tal ponto. E toda vez que ele 

me olhava com aquela cara de mau, eu me derretia e sentia o suor 

entre as pernas. 

    E quem é a louca da mulher que não se delicia?! E foi por isso que 

me despi da timidez e fui atrás... Do carinha da barraquinha de 

chocolate. E, mais uma vez me cobri com a covardia do 

conservadorismo do século 21 e fui para a sala de aula. Não entreguei 

o Galak ao saudosista de plantão. 

    Lembrei-me de quem sou e de que nunca me arrependi das poucas 

vezes que tomei atitude. Puft... Outro chocolate... Veio a coragem... E, 

dessa vez, entregues e combinados a um bilhete: 

 

    Não gosto de chocolate... 2222-2222. 

 



 

 

    Ele me ligou para questionar a frase... Prefiro acreditar que homens 

inteligentes por vezes se fazem de desentendidos por charme... E 

completou: 

 

− E ai?! Vamos ou não nos conhecer?! 

 

− Você é sempre assim tão curto e grosso?! – hummmm... Será que é 

grosso também?!  

 

    Nossa... Que delícia! E lá fui eu conferir se ele realmente tinha 

pegada. E tinha! Mais que pegada, tinha a sensibilidade de um coração 

de papel feito de uma propaganda qualquer de uma greve bancária. 

    Doçura e grosseria num homem só. Seria um pretérito mais que 

perfeito... Mas aí volto a questionar... O amor impossível é mais 

gostoso ou é mais gostoso porque é impossível?! 

    Castigo para uma mulher pobre é pouco... Quando ela toma a 

iniciativa de chegar num cara... Aí é que o castigo vem dobrado! Pode 

acreditar! 

    Meu colírio reside a duas horas do Rio... É quase 10 anos mais 

novo, não dirige e se enrola com sei lá quem, há cinco anos... Ok?! 

Faço o que então?! 

    Como diz certo livro... O tal do “Como ser uma Mulher Solteira”, 

eis que transformo a impossibilidade em aventura. O drama em 

diversão. E o amor em sexo! 

    E quem disse que isso foi empecilho para a mais incrível noite de 

sexual amor que eu já tive?! Começou a chover e ‘molhada por 

molhado’ ficaríamos os dois, lá em casa, mais à vontade... E nada 

paga o rostinho dele fazendo festa na banheira de espuma como quem 

nunca entrou num quarto de motel... E nada paga a boquinha comendo 

uma caixa de bombons como um menino recebendo a recompensa por 

ser bonzinho... E nada paga o primeiro orgasmo múltiplo da minha 



 

 

vida... E nada paga... E nada paga... E nada paga ele pedindo 

conchinha como um urso gigante carente depois de ter acabado 

comigo como uma presa de fácil abate... E nada paga a vontade no 

torpedo do dia seguinte dizendo que sente minha falta... E nada paga a 

doce lembrança de mais um que amei por uma noite... E que acabou 

ali mesmo, já que não nasci para ser amante. 

    E na semana seguinte, eis a notícia: ele foi trocado de posto e 

trabalharia agora do outro lado da cidade... Não falei que nunca me 

arrependo das poucas vezes em que tive atitude?! 

    Agora respondo: o amor impossível é mais gostoso ou é mais 

gostoso porque é impossível?! Os dois e, de preferência, 

acompanhado de chocolate. 

 



 

 

Próximo capítulo 

 

    Uma poesia de 1,70m de altura, muito bem escrita da cabeça aos 

pés, com olhos que brilham e outras coisas que também palpitam, 

além do coração. Cito as curvas?! Todas as minhas musas as têm... E 

de sobra. Aos 30, ansiando diversão... E pura! Pura sacanagem. 

Assim, até eu que me orgulho de não ter vivido certas crônicas deste 

livro, gostaria de ser o próximo capítulo.  

    Mas o tal não queria tanto. Contentava-se em ser apenas um 

versículo, proporcional ao seu tamanho. O próximo capítulo foi 

benevolência desta que vos escreve. Mas, além de pequenos, ela se 

atraía por intensidade. Nada muito importante, nem muito sentimental. 

Apenas inesquecível, como nessas aventuras que nunca se apagam da 

memória, sem nomes e rostos, apenas sensações. E assim foi aos pés 

de São Sebastião do Rio de Janeiro. Em plena Lapa. Quase que na 

frente de todo aquele público que bastava olhar para o quarto piso que 

lá veriam o pecado cometido ao lado do santo.  

    Voltando à poesia... A danada era “arretada”. Meia dúzia de 

impropérios a afastavam da santidade. Já quatro estrofes divertidas a 

levavam ao mais perfeito soneto sexual da noite. E, dependendo da 

criatividade, a várias poesias de amor. No meio da música, após 

quatro copos de whisky, pouco se identificava da métrica do pequeno. 

E isso pouco importou para o poema que a tal poetisa queria 

experimentar.  

    Ai, ai, ai... Essas meninas santas acabam por se transformarem em 

mulheres fogosas e loucas quando regadas a álcool... Pois, bem... 

Loucura sim... Transar ao lado de São Sebastião a um ponto dos olhos 

de milhares de foliões do bloco que se apresentava no primeiro piso... 

Bateria para cá e quanto menor a calcinha maior é a facilidade... 

Vestidos e saias... Que Deus conserve quem os inventou. E foi por Ele 

que a rapidez da subida foi inversamente proporcional ao tempo do 



 

 

ato. Quase 40 minutos de pecado... Coitado do Santo... Quatro 

posições... Coitado do pequeno que, para três, pisou nos pés às pontas 

para alcançá-la... E ela queria mais... Mas a bateria foi pra lá e a 

música parou! Como um furacão, ela desceu as escadas sem olhar para 

trás, sem despedidas e sem telefone... E se não deu tempo dele chegar 

lá, eu só tenho a lamentar... O próximo capítulo não teria graça se 

acabasse em outro lugar. 

    E isso tudo custou apenas uma prosa com o segurança, que ficou 

pertinho olhando toda a cena e transcreveu a realidade como um 

verdadeiro “poeteiro” a mim. 

 



 

 

Pegação 

 

    Expressão da minha adolescência, mas que eu, aos trinta e poucos 

anos, levo no meu dia a dia. E não apenas na ponta da língua, como 

também na minha dança, na minha linguagem e nas minhas ações. 

Inescrupulosa?! Imatura? Irracional?! Insensata?! Eu prefiro dizer 

“ainda adolescente”. 

    E o que é a adolescência senão a fase mais mágica da vida. Muito 

mais divertida. Mais legal, mais intensa, mais sexual, mais 

experimental?! 

    Convenhamos... Nem todos que passam por essa fase têm idade 

para usufruir de sua sexualidade, mas todos possuem fértil imaginação 

para tal. E que imaginação eu tinha?! E que tempo esperei para gastá-

la agora, que já atingi a tal idade. Ok... Essa fase passou há 15 anos... 

Mas que seja... E por isso, afirmo que vai demorar também para eu 

sair da pegação. 

    E o que é a pegação senão a perfeita experimentação do caminho ao 

encontro de uma avassaladora paixão?!  

    Os adolescentes gostam de paixão. E sempre a escondem por trás 

da pegação. E para adultos também não é diferente. É claro que a 

pegação só é passível para quem tarde encontra o amor. Contudo, o 

mais legal não é esperar pela festa?! Aí é que está a pegação. Na 

espera. Na expectativa. E na demora que se vive, que se sonha, que se 

petisca e arrisca. Que se joga e vice-versa. Que se experimenta. Um, 

dois, três, centenas. Mas, e daí?! É tão sublimemente divertida. E o 

objetivo é sempre o mesmo: se apaixonar perdidamente pelo tal que é 

a agulha no palheiro, o um em um milhão, a alma gêmea merecedora 

de todo o amor de um coração.  

    Engana-se quem pensa que pegação é promíscua, superficial, 

ilusória, um motivo de fuga. É compaixão. É o contrário do contrário 

do contrário. É como experimentar todos num baile de dança para no 



 

 

final encontrar o tal pé da sua valsa. De significante importância como 

o tal dono do seu coração.  

    Eu não condeno a pegação. Do avesso, eu a aplaudo. Do avesso, eu 

a vivo. Eu pego, eu beijo e assim tenho subsídios para encontrar meu 

amor numa avassaladora paixão de pegação. 

 



 

 

Brinquedim 

 

Minha TPM acabou 

O tesão voltou 

Meu cartão de crédito estourou 

Comprei um vibrador 

E a história continuou 

 

Meu pai bateu 

Na porta ateu 

A culpada fui eu 

Porque de susto ele morreu 

E sabe no que deu? 

 

O danado vibrou 

Minha mãe gritou 

Meu namorado acordou 

Meu irmão jogou 

E na parede acertou 

 

Não era para ser assim 

O segredo era a mim 

Melhor que remedim 

Quebrou meu brinquedim 

Coitadinha de mim. 

 



 

 

A cabeça de baixo pensa melhor 

 

    Todos sempre falam que o homem tem duas cabeças, uma que 

pensa e outra que não. Mas eu afirmo que as duas pensam. Ao menos 

tomam decisões, e isso, para mim, é cerebral e não apenas sexual. 

Daí, afirmo: se o homem pensasse sempre com a cabeça de baixo, 

pensaria melhor. Claro e sem exageros. Raciocina comigo: na hora do 

sexo com uma funcionária ele pensa com a cabeça de baixo, aí a 

danada pede uma promoção, a cabeça de baixo, então, cansada do 

entra e sai, se encolhe em sua insignificância e some. A única cabeça 

que sobrou é a de cima. Que pensa com a mesma exaustão da cabeça 

de baixo. Assim, dá sua palavra sobre a tal promoção. A danada que 

“sabe-se lá” tem talento ou não, consegue o que quer e eu, que estudei 

mil anos, me “fodo” porque não aceito sofá, não é?!  

    Agora entenda a matemática: se a cabeça de baixo fosse a única a 

tomar decisões, a meu ver, muito mais sábias, em sã consciência, não 

daria a promoção à dita que usou desse meio para conseguir o que 

queria. Essa, não conseguindo, cederia seu prazer mais algumas vezes 

e, sempre levando não, em curto prazo, pediria demissão e, assim, 

entraria outra em seu lugar. 

    Com o tempo uma nova funcionária seria uma nova transa com a 

cabeça de baixo. Ou seja, se a cabeça de baixo pensasse o tempo todo 

sozinha, transaria com muito mais mulheres e se as talentosas 

merecessem uma promoção, seu currículo seria analisado pela cabeça 

de cima de seus chefes, sem que elas tivessem de passar por todo esse 

teste de raciocínio de uma cabeça que não pensa. E aí, eu, com 

certeza, teria minha chance dada de forma sóbria e assexuada pela 

cabeça de cima.  



 

 

Nerds 

 

    Há quem goste de tanques. Eu sou adepta à tecnologia e, conexões 

nervosas me atraem muito mais. Que seja e que venha a máquina de 

lavar. Opa! Não estou falando que sou prendada domesticamente. A 

rua é o meu ambiente mais íntimo. Tampouco exerço qualquer tipo de 

profissão recém “CLTizada” pelo Gabeira.   

    Falo de homens, meu esporte predileto. 

    Não desses tipos de academia, que entre mim e eles, eles preferem o 

espelho. Tenho como ideologia de que quanto maior o tamanho do 

bíceps menor é o do cérebro. Com isso, você já sabe, eu prefiro os 

nerds aos malhados.  

    Gosto quando um nerd é interrompido em meio a seu discurso sobre 

a economia da Malásia, por meus beijos... Quentes... Profundos... Juro 

que sou boa ouvinte, mas prefiro sentir o arrepiar de seus pelos e o 

susto com a surpresa da minha língua na goela deles. Eles gostam 

disso. Uma nota 10 é rotina, mas uma mulher que se despe sem 

pudores no corredor B da biblioteca é o Prêmio Nobel da anatomia. 

Eles chegam a passar a mão nos lábios para reter a baba, e o suor 

escorre frio na tentativa de manter o fervor interno... Jogo de sedução 

que os sarados narcisistas mega lindos de academia não se prezam.  

    Eu quero emoção e não uma beleza seca. Eu não quero espelhos, 

quero nerds que estudem minhas curvas e a exatidão do meu prazer no 

movimento perpendicular da minha abertura de pernas. E tomara que 

eu esteja equivocada quanto à informação, porque eu adoro ser 

corrigida.  

    Fora a pegada – eu não deveria contar isso a ninguém para não 

causar inveja. Confira surpreendendo-os com uma mordida na nuca no 

meio de uma equação de álgebra. Eles são capazes de coisas que 

Darwin não previa na evolução Sapiens. Agem como se a espécie 

estivesse em fase de extinção e fosse acabar ali, na cavidade 



 

 

geográfica entre meus seios... Às vezes vão direto ao ponto... Bem 

entre as minhas pernas que não resisto em abrir quando mascaram o 

sexo com um livro. Eles sempre têm vergonha. É muito fofo... E, 

deliciosamente excitante.  

    Os nerds doam seu próprio corpo, de dedo a cabelo em prol da 

ciência sexual. De ponta à ponta tudo é devidamente apreciado, 

explorado... E o que é uma rapidinha entre a passada de língua entre o 

tanque e a torneira de um homem sarado, com os nerds são três horas 

de prazer apenas naquela região e um pernoite torna-se quase nada.  

    E outra vantagem... Assim como as máquinas de lavar, eles 

sacodem, balançam, jogam pra lá e pra cá, torcem e você não tem 

trabalho algum, digo, apenas de sentir prazer... Já no tanque... Aff... 

Causa-me náuseas só de pensar no excesso de trabalho onde o cara 

fica ali paradinho e a responsabilidade dos movimentos é sempre todo 

seu. 

    E na academia? O trabalho com os pesos é todo meu também, pois 

os sarados encontram-se ocupados demais. Os cabeçudos, literalmente 

e metaforicamente falando, ficam tão perdidos entre os alteres que 

chega a ser um charme. Eles nada fazem ali que não seja para evitar 

um infarto. E isso me excita, além de uma prova de bioquímica. 

    Fora a facilidade... Os sarados são facilmente encontráveis em 

academias, e essas, assim como um fast food, existem em cada 

esquina. Já o número de bibliotecas na cidade... Aff. Eu gosto de 

dificuldade, de garimpar joia rara e ler textos inéditos. Deixo-me o 

prazer da facilidade no comodismo de ser buscada em casa e ser 

levada à cama, às paredes, ao chão, à cadeira anatômica e ao ápice da 

multiplicidade “orgásmica”. Sem contar os segredos... Os sarados 

espalham os meus como a quantificar para os amigos a 

masculinidade... Já os nerds... Ahhhh... Esses me contam no pé do 

ouvido todos os mistérios da humanidade. Coisa que, para a maioria 

dos sarados, é um longo desafio metafísico a enfrentar... E quase 



 

 

sempre sem sucesso... Para os nerds nada mais é do que colocar para 

fora o melhor que são com verdadeira discrição. E, eu adoro! 

    Não há como resistir à paixão. 

   



 

 

Voa passarinho... Voa 

 

    É a liberdade que me prende! Será?! Eu prefiro pensar que 

passarinho bom é aquele que volta pra gaiola. 

 

− Prazer, Gaiola! 

 

    Voa passarinho... Voa. Só não se esqueça que tem um coração de 

carnaval esperando pela sua volta. 

    Voa passarinho... Voa. Só não se esqueça que meu coração também 

é pássaro. Não como você ou um colibri. É arara azul, daquelas que 

não se negam à regra da natureza que diz que será apenas um.  

    Um o que mesmo?! É carnaval e não há nada mais gostoso do que 

experimentar o melhor do que é bom: amor quente. Intenso, gostoso, 

delícia, amor de carnaval daqueles em que você sente diferente e não 

o deixa te levar para cama porque ele é único. Porque não é! Nada é 

diferente e nada mudou... Foi apenas um ano que passou. 

    Voa passarinho... Voa. Voa porque eu sei que você vai voltar... E 

quando voltar vai ser gostoso de novo e como sempre... Quente e 

intenso e diferente. E único. 

    Voa passarinho... Voa. Mas volta para a tua gaiola, prometo te 

deixar a chave para ir embora. Isso se você quiser... 

    Voa passarinho... Voa. Volta para a tua saudade... Porque eu sei que 

um dia essa tal liberdade vai te prender na solidão. 

    Voa passarinho... Voa. Você pode ser um patinho, pingüim ou o 

que for... Porque não quero te prender... Só quero conchinha... Sentir 

seu cheirinho de novo... Fazer amor... Essas coisas que nos permitem 

sentir felicidade... Mesmo que por voos instantes. 

    Voa passarinho... Voa. 

 

 



 

 

Quase barrados no baile 

 

    Quase... Quando digo quase, é quase mesmo! Quase porque não é 

aquele seriado que passava na TV. Quase, porque não tenho mais 

idade para passar por isso. 

    Estava eu quietinha no meu canto, quando todas as minhas amigas 

resolveram namorar. Quase! Quase namoro também, mas por obra do 

divino foi quase! 

    A minha sorte é que tenho um irmão mais novo sete anos e, nessa 

fase, quase todas as meninas da idade dele também estão solteiras. 

Quase! 

    Voltando à parte de estar quietinha no meu canto... Eis que recebo 

um convite: viagem com a galera. Eu quase recusei. Mas, balanceando 

que eu estava mega estressada, que era feriadão e não me sobraram 

amigas solteiras baladeiras, para ficar no Rio, eu desisti do quase e 

fui! 

    Muito divertido, muita tequila, muita vodka, e muita gente nova. E 

foi nessa que eu quase me deixei ser agarrada por um novinho. Ok, eu 

assumo. Não foi quase... Foi! 

    Mas a parte do “barrados no baile” não foi essa... E sim no mês 

seguinte quando eu quase namorei o tal. Resumindo a história, sempre 

que houver um “quase” ou dúvidas ou o que quer que seja, esteja ou 

exista que não seja uma certeza, não pense duas vezes: faça e seja 

feliz. Você quase pode se dar bem! 

 



 

 

Dívida 

 

    Sabe quando rola aquela piada “mulher gosta de dinheiro, quem 

gosta de p... É bicha”? Pois bem! Assumo-me em alto e bom som “sou 

bicha”! Foda-se dinheiro! Quero sexo, amor e diversão. Quero minha 

parte, minha retribuição e não aceito doações ou míseras comissões. 

Quero meu pagamento integral mais correção! 

    Sexo com sexo se paga! Já viu alguém se endividar até a alma?! 

Mas até a alma mesmo?! Bem lá? Com puro sexo?! 

    Muitos se endividaram comigo e com vários outros me endividei. 

Delícia? Não! Problema! O mal de uma mulher que pensa como um 

homem é o sexo. Pior do que ser taxada de puta é ser chamada de 

insensível. Aff. Cem por cento de sensibilidade ou o seu dinheiro de 

volta, digo, sexo de volta. Como se isso fosse viável. E essa é a 

melhor parte. Acredita que o tal achou que eu fosse uma transexual?! 

Não pelo meu tipo físico! Qual foi?! Tá me estranhando? E sim pelo 

meu ideal: sexo, e, segundo ele, mulher gosta é de dinheiro.  

    Que preconceito idiota. Querido os tempos não mudaram, mas 

assim como os homossexuais saíram do armário em 2000, a 

mulherada assumiu seus impulsos selvagens em 2010. Era segredo?  

    Foi mal. Saiu sem querer e fecha o zíper, baby, pois ele continua 

aberto. Repito que o preconceito é absurdo e foi daí, surgiram minhas 

dívidas e o melhor: meus endividados.  

    A matemática passou a ser a seguinte: eles me dão prazer, mais três 

orgasmos por relação e, isso significa que eles me devem a próxima. 

Ou... Aí é que me “fodo”... Pena que nem sempre literalmente. Por 

quê?!  

    Quando eu quero a quinta e eles morrem na quarta = eles querem 

sempre. Assim as dívidas crescem e eu fujo. Gosto quando me 

cansam, não quando limpam minha conta bancária. E assim a cada 

trimestre preciso trocar meu número... Ah! E as minhas fantasias 



 

 

também. Ser a mesma mulher todos os dias os deixa apaixonados e 

assim o saldo fica negativo. Colocar o meu coração em investimentos 

diferentes é mais seguro do que em uma única poupança e isso vale 

para outras coisas também. Detesto o conservadorismo. E mesmo 

assim, não são muitos. São apenas suficientes. Eles cabem em um par 

de mãos, mas são sempre gulosos, chatos, pedintes, quase agiotas ao 

me cobrarem os juros das dívidas. Eles não compreendem que a 

multiplicação nas somas, na verdade se dividem e aí são 50% para 

cada.  

    E eu adoro, porque vem o meu lado mulherzinha: jantarzinho, 

desfile, cineminha, colo, carinho e cafuné. E é nessa parte que eles 

estranham. Olham-me torto como se tivessem sido forçados a abrir 

aquela conta. Fogem, não atendem meus telefonemas nem retrucam 

meus torpedos como se eu fosse uma operadora de telemarketing 

programada.  

    E aí, eu sou obrigada a cancelar a conta. Fazer o quê?! Afinal, não é 

qualquer homem que aguenta as dívidas sexuais de uma mulher como 

eu. 



 

 

Teste de gravidez 

 

    Não satisfeita em me apaixonar loucamente por um moreno, alto, 

bonito e muito, muito sensual, que confiou um carro automático zero 

km em plena Avenida Presidente Vargas em minhas mãos sem hesitar 

(entendeu porque me apaixonei loucamente?), tive de cometer o maior 

erro de uma mulher: transei sem camisinha. 

    Sabe aquela coisa louca de momento, que eu romanticamente, 

chamo de amor de uma noite? Em que a camisa vai para um lado, a 

blusa para o lado oposto, a calcinha e a cueca vão parar sei lá aonde... 

Daí a saia é levantada e foi? E esse entra e sai durou literal, e 

enlouquecidamente, uma semana. Isso te lembra algum filme?! 

    Quando ele deu por si, a consciência pesou e percebeu que não 

poderia colocar em risco uma relação de sete anos por uma aventura 

de sete dias. Que para mim, era amor. Mas para ele... 

    “Ei! Cadê aquela MS que li no livro da Kiss e decidi ser?”, eu 

repetia isso incansavelmente no espelho. Acho que ficou esquecida do 

banco de trás do carro junto com o meu juízo e a camisinha. Não deu 

tempo de alcançá-la dentro da bolsa.  

    Eis que duas semanas depois, recém separada, me aventuro num 

desses brinquedos de festa infantil que giram e giram e giram e saí de 

lá sem saber o que girava mais: a minha cabeça ou o meu estômago.  

    Passo seguinte ao sair do tal brinquedo: beber água. Segundo passo: 

sal de frutas?! Não! Liguei para a mami e nada dela me atender. 

Resolvi passar uma mensagem, mas logo abaixo do “mami” estava 

“mozão” e lá foram os caracteres para o celular errado.  

    Em menos de um minuto chegou a resposta, curta e grosseira. 

Totalmente diferente das doces palavras sussurradas ao pé do meu 

ouvido que colocaram um Mercedes em minhas mãos semanas antes: 

você está grávida?! 



 

 

    Acabo de sair de uma construção maléfica de uma engenharia 

supostamente criada para divertir crianças e ele vem com essa 

pergunta idiota?! Nem uma preliminar do tipo “está tudo bem”? 

Homens me dão nos nervos na maior parte do tempo e se Deus não os 

tivesse colocado no mundo para aterrorizar a mulherada eu os teria 

criado para o meu próprio bem, seriam ótimos consolos para um final 

de tarde de domingo frio de inverno. Apenas isso! 

     “Impossível”! Respondi educadamente quando, na verdade, queria 

cuspir marimbondos. Recém desempregada, com uma oportunidade 

profissional do cacete que se concretizaria em dois meses, ele, não 

satisfeito em sumir da minha vida após o dia dos namorados em que 

disse que me amava e prometeu casamento (num estado normal de 

não paixão eu o taxaria como louco e sumiria, mas, como eu estava no 

estado lático de alucinação, achei o máximo!), ainda vem me encher o 

cérebro de caraminholas? E quando respondi que Ele não me 

castigaria ao ponto de engravidar de um defunto prestes a se casar 

com uma felizarda mal amada que não era eu, ainda acrescentou: “que 

pena!”. O que ele quis dizer com isso?! Na boa?! Vou reler o capítulo 

“homens que não valem a pena de cara” para ver se eu tomo juízo e 

me torno uma autentica seguidora da Kiss. 

    A discussão continuou via mensagem por toda a madrugada, já o 

discurso passou a ser “loucura, não posso colocar meu casamento em 

risco”. Nossa. Uma semana antes ele disse que eu surgi na vida dele 

para finalmente encorajá-lo a terminar uma relação que estava sendo 

empurrada com a pança (literalmente, pois ele estava um pouquinho 

acima do peso) e agora não poderia perder o amor de sua vida?! Faça-

me rir, mas não me faça acreditar nisso. 

    E não é que ele insistiu tanto nessa possibilidade que chegou a me 

convencer que eu estaria mesmo grávida?! 

    Desespero?! Claro! Acordei num pulo, decidida a dedicar o 

primeiro xixi do dia ao teste de gravidez de farmácia. Mas daí ir 



 

 

correndo para o banho, segurando o xixi, tomar café segurando o xixi, 

e percorrer 20 minutos de ladeira, segurando o xixi, só eu mesma! 

Resultado: ele confirmou ser um tremendo de um idiota que me fez 

perder sete dias da minha vida.  

    E o teste? 

    Deu negativo! Graças a Deus.  

 



 

 

Sexo entre quatro paredes ou amor sem horizonte?! 

 

    Quem já fez sexo entre quatro paredes com o gato dos sonhos sabe 

muito bem o que é ter prazer. Entretanto... Poucas são as felizardas 

que fazem amor nas pedras da Azeda... Onde a sonoplastia das 

gaivotas disputa com a sonoridade das ondas batendo nas pedras... 

Onde as quatro paredes... Que não são paredes e sim horizonte, não 

tem limites. Mar de um lado, oceano do outro. À luz do sol. Se 

alguém passou por ali na hora, eu não sei. Atingi o êxtase e o gemido 

de um orgasmo nos ouvidos de outrem... Bom, para mim não faria 

diferença, pois sou super adepta que as pessoas se amem e que elas 

me apoiem. 

    Entretanto, melhor que o prazer do sexo é o Nirvana de se fazer 

amor com o homem que se ama e que te ama. E que te beija, e que te 

aperta, e que te crava os dentes... E que te conta segredos ao pé do 

ouvido sem proferir uma palavra sequer... Quando te passa a língua na 

nuca... Que te agarra às mãos como se fosse o último instante do 

mundo... E que se enrosca entre as suas pernas como uma melodia de 

Chico... E que... E que... E que...  

    E que deixa qualquer horizonte sem paredes quando faz amor com 

você.  



 

 

O puto que me traiu 

 

    O puto que me traiu, depois do feito, me viu com outro numa 

noitada. Que lástima! Justo com aquele que ele morria de ciúmes. 

“Não amor, é pura coincidência, ele não me dá mole!”. Eu juro que 

não foi vingança, eu juro que foi super sem querer, eu juro que nem 

percebi que ele também estava na noitada.  

    O puto que me traiu, antes de cometer esse ato inafiançável, me 

ligava todos os dias quando chegava da noitada, bêbado. Viu que 

boazinha que sou?! Nem proíbo um namorado meu de encher a cara 

com os amigos após um Flamengo e São Paulo! Entretanto, em uma 

dessas noitadas, ele me ligou e indelicadamente, me informou que 

estava com a ex, que era por ela que ele sentia tesão, paixão, 

amarração...   

    Simplesmente desliguei e voltei a dormir. O recado foi muito bem 

entendido. Ele passou a me ligar todos os dias no mesmo horário 

(sempre que chegava bêbado dos “vales night”). E, eu mantinha 

minha postura e não proferia um só pensamento que comandasse 

minha mãozinha de tocar no celular para atendê-lo. Até que resolvi 

fazê-lo. Após a tal noitada onde a catraca rodou, a fila andou e o avião 

decolou para, enfim, dar lhe uma chance de ser ouvido. Mas, eis que o 

discurso foi outro. “Precisamos conversar, precisamos voltar”. E eu 

respondi “agora não dá, estou de conchinha na nossa cama com outro 

e você está me importunando”. Ele se ofendeu! Coitado... Eu ainda me 

dei o trabalho de ser delicada e não contar alguns detalhes sórdidos do 

tipo “ele não ronca quando está cansado”.  Em seguida, furioso, pediu 

que eu o esquecesse... Foi aí que me veio a frase: 

 

    Você não foi digno de ser lembrado, quiçá de ser esquecido. 

 



 

 

    E assim a história chegou ao fim com o puto que me traiu. Bem 

feito! 



 

 

Parte III Rapidinhas 

 

 

Mais uma sobre periguetes 

 

    Engana-se quem pensa que as periguetes existem. O que existem 

são mulheres com pouca... E outras com muita, muita, muita vontade.  

 

 

Alma única 

 

    “Ter-me como mulher?” 

    Risos. Hoje aprendi uma lição: há pessoas que têm alma gêmea... 

Outras têm alma única... Essas não conseguem viver a dois por muito 

tempo ou atrair almas que nasceram gêmeas... Essas são felizes 

sozinhas e enganam-se os que acham que são eternas solitárias... Ao 

contrário... As almas únicas pertencem ao mundo... Nasceram com a 

sublime missão de experimentar a própria vida e alegrar as pessoas... 

Acho que eu sou uma dessas almas únicas... Acho que nunca nessa 

vida você me terá como "sua mulher".  

    Lamento lhe informar. 

 

 

Passarinho 

 

    Patinho, pinguim, passarinho... Namoro, amizade colorida, 

casamento... Nada é capaz de denominar a vontade de estar junto... O 

desejo presente de um futuro para sempre... Essas coisas que unem 

duas pessoas e que só o tempo diz se é de verdade ou não. 

 

 



 

 

História 

 

    O que é para ser vigora. E se não vigora, vira história. Enquanto 

você não paga para ver, que tal um oralzinho para quebrar o gelo?! Se 

me levar ao Nirvana, te transformo em realidade. 

 

 

Picadeiro 

 

    Sou palhaça?! 

    Pois bem, seu picadeiro já foi desmontado do meu terreno há muito 

tempo! O sexo foi ruim?! Lamento. Foi bom?! Entra na fila 

novamente, mas não esqueça da senha. Surpreenda-me com um 

espetáculo melhor. 

 

 

Sexo 

 

    Algumas gostam em demasia, outras, em heresia! Mas todas 

gostam, e gozam, sem exceção! Essa é a verdade! 

    Doeu?! Garanto que fez cócegas no cérebro! 

 

 

Tipo A 

 

    Sou do tipo A MULHER para um único homem... De cada vez. 

Risos!  

    E quando me perguntam qual é o meu tipo de homem eu respondo: 

homem para mim é o que tem aquilo bem grande e que saiba muito 

bem o que fazer com ele, e dane-se o tal do H, maiúsculo. Ou do 

ponto G.  



 

 

    G o quê? 

    Letras não servem para nada, mesmo em maiúsculo, mesmo em 

caixa alta. Atitudes sim.  

    Sou do tipo que gosta de videogame a moda antiga, com joystick 

bem grande, tipo anos 80, quando a mulher pegava muitos e enganava 

o último dizendo que foi o primeiro... E o tal achava que era o, a 

passar de fase e ser o único PAC MAN que come tudo o que vê pela 

frente.  

    Por isso, me tornei assim: A MULHER de um único homem... De 

cada vez! 

 

 

On Off 

 

    Porque quando a gente pensa em esquecer alguém, mais a gente se 

lembra dos bons momentos com esse alguém, e mais difícil fica de 

esquecê-lo de fato?! Matemática chata! Quero um botãozinho on off 

no meu coração! 

 

 

Cavalo Selvagem 

 

    Sou cavalo selvagem. 

    Poucos foram os pastos em que escolhi ficar. 

    Alguns verdes, alguns longe, alguns acabaram. 

    Nenhum foi o dono que me desejou domar. 

    E assim, faço de mim, um livre cavalo a experimentar. 

 

 

 

 



 

 

Solução?! 

 

    Sabe quando aprendi a conquistar os homens? Quando perdi meu 

interesse por eles. 

    Você os ama, eles fogem. 

    Você os ignora, eles a amam. 

    Aprendeu? Pois bem, essa é a solução! 

 

 

Papo de poeta 

 

    De que me vale um amor pela metade que só quer liberdade e a ama 

mais do que a mim. 

    De que me vale morrer de saudades por um amor de verdade que 

não sente falta de mim.  

    De que me resta a fidelidade se lealdade ele não teve a mim. 

    De que me vale esperar a verdade se é amizade o que ele quer de 

mim. 

 

 

Conspiração 

 

    Às vezes queremos muito alguém e tudo nos impede de conseguir. 

Não é o Universo conspirando contra, é Deus te tirando de um 

caminho que não é o seu. Quando isso acontece ficamos tristes... Mas, 

aconselho a ter paciência, pois, Ele, logo em seguida mostra a 

felicidade que você iria perder se não entendesse os sinais de Suas 

linhas. Deus escreve certo por linhas certas. E o que é seu, 

simplesmente é, sem que você precise lutar ou sofrer... Amor é 

simplesmente felicidade, e ela sempre bate a sua porta no momento 

que tem de ser. 



 

 

Fim 

 

    Tive de magoá-lo com uma mentira, para que assim, ele me odiasse 

e não me correspondesse mais. Só desse jeito eu posso esquecê-lo, 

cumprindo seu pedido de dele me desfazer... De tanto que eu o amo. 

 

 

Alguém balançou a Perfeitinha  

 

    Um encontro adiado 

    Um cheiro bom 

    Um beijo inesperado 

    Um toque de carinho 

    Um coração balançado 

    Eu ainda acredito no amor. 

 

 

Liberdade 

 

    É como se você tivesse feito a minha escolha. Segundo Satre, 

minha única responsabilidade é a liberdade. E daí, não tivesse mais 

volta. Revolta. Reviravolta. Nem pensei.  

 

 

Passou 

 

    Passou. Queria lhe dizer. Você está longe. Agora já não importa 

mais. Você não mais me arrepia.  Você não mais me faz subir as 

paredes. Você não mais me enlouquece de paixão.  Assim como 

nunca. Não me lembro.  Já não penso mais em você. Só quando 

escrevo.  Só quando citam seu nome. Só quando vejo as fotos. 

http://diariodamariannakiss.blogspot.com/2010/09/alguem-balancou-perfeitinha.html


 

 

Aquelas que nunca tiramos. Aquelas sem sorrisos. Aquelas sem amor. 

Aquele frizon já não me corrói mais a alma. Nem me angustia mais os 

dias. Ficaram. Passaram. Morreram. Nunca existiram. Talvez. Só 

queria que você soubesse. Já não faz mais sentido. Nunca fez. O fogo 

foi substituído pela paz enlouquecedora. Pelo vazio. Pela morte.  Pelo 

fim. Até breve. 

 

 

Solidão abençoada  

 

    Hoje saí tão bem acompanhada. Saí de mim. Saí em mim. Saí pra 

mim. Saí enfim. Saí sem fim. Saí sem mim. Tão bem acompanhada 

saí hoje. Saí pro mundo. Estapafúrdio. Saí sem rumo. Saí com prumo. 

Hoje saí tão bem acompanhada. Saí coragem. Saí vontade. Saí 

vaidade. Saí sorrindo. Saí lindo. Saí comigo. Tão bem acompanhada 

saí hoje. Saí pra mim. Saí assim. Saí “devagarinho”. E hoje? Saí tão 

bem acompanhada. Saí armada. Saí desalmada. Que marmelada. Saí 

exagerada. Saí tão bem acompanhada hoje. Saí pra mim. Gostei assim, 

bastou em mim. 

 

 

Escuro 

 

    No quarto.  

    Ninguém sabe o que há. Mas só eu entro. Saio. Fico. Durmo 

acordada. Com medo. Acho coragem e saio de novo. Com roupas 

coloridas. Deixo lá as cinzas. Uma nova chance que dou a mim 

mesma. 

    Estranho. 

    Volto pra lá. Às vezes dói, mas é o impulso que eu preciso para 

voltar. E volto pro quarto.  

http://diariodamariannakiss.blogspot.com/2012/11/solidao-abencoada.html


 

 

    Escuro.  

    Na minha solidão.  

    Coração. 

 

 

Eu sou 

 

    Eu sou a melodia desletrada. O limite da eternidade ilimitada. A 

falta de pudor encharcada de valor. 

 

 

Felicidade  

 

    Deu vontade de escrever felicidade hoje. 

    Para ser feliz não é preciso muito.  

    Basta alguém em que se confie para dividir a vida. 

    Basta alguém que te arranque sorrisos sinceros. 

    Gargalhadas que movimentam a alma. 

 

    Basta alguém que te sacuda e te traga de volta à vida real. 

    Alguém que sonhe junto com você. 

    Basta alguém que não ache que dançar é pagar mico. 

    Alguém que segure sua mão.  

 

    Hoje deu vontade de postar felicidade. 

 

 

Vontade 

 

    Vontade... Forte e inexplicável. Maior que tudo e impedida por um 

muro construído por você.  

http://diariodamariannakiss.blogspot.com/2012/09/felicidade.html


 

 

    Vontade... Algo que genuinamente é. Corpo.  Pele. Cheiro. 

Sussurros... Os seus. Os meus.  

    Vontade dos nossos.  

    Vontade... Acompanhada da saudade dos instantes únicos que 

tivemos.  

    Vontade... A balança entre o bloquear e o deixar rolar.  

    Vontade do teu doce sorriso... Do teu colo macio... Do teu lindo 

despertar.... 

 

 

Desequilibro 

 

    Desequilibro fácil por um par de calças, apertadas, folgadas, 

fadadas a mim. 

    Maratonistas? Não, caniços, malhados, eu não gosto de osso, bom 

moço e tampouco namoro. Desgosto. 

    Jogadores de futebol? Gostosos, torneados, sarados, mas muito 

cobiçados, pelados por trás e sou ciumenta. 

    Escaladores? Fortes, ferozes, atrozes, mas seriam eles capazes de 

me subir pelas paredes?! 

    Esportes? Quem sabe o comum do trabalhador, predador e 

comedor... Com muito calor e talvez com a dor de um amor, quem 

sabe cala com ardor o meu corpo sofredor por um par de calças assim.  

  

 

 

 



 

 

Nota final da escritora  

 

    Não vim para dominar o mundo.  

    Se eu mudar meia dúzia de corações, já estou satisfeita. 

 

    P.S. Cada coração é um mundo novo... Um doce desafio para mim.  

 

 

Marianna Kiss 

 



 

 

 

Sobre a autora 

 

Marianna Kiss é escritora e Sexcoach. Ministra palestras 

motivacionais por todo o país. Atualmente, estuda Psicologia com o 

intuito de se especializar em Sexologia.  

Ela publicou seu primeiro livro em 2010, o Como ser uma Mulher 

Solteira e desde então tem ouvido inúmeras histórias de amor e sexo, 

que a inspirou para escrever o Músicas de Amor e Outras Sacanagens. 

Suas demais obras são Chamego no Telhado, Nerds para Mulheres, 

Aquela Menina e inúmeros livros infantis sob o pseudônimo de Tia 

Mari. Todos os seus livros estão disponíveis em e-book no Amazon.  

 

“Multifacetada desde que nasci – visto que para estar neste planeta é 

necessária muita ousadia e coragem –, sou empreendedora de 

carteirinha. Além de administrar, roteirizar, gravar, editar e produzir o 

canal Sexsência (minha nova razão de existir), eu também sou 

escritora independente e CEO da minha MEI – não ria... pois é isso 

mesmo que você leu...  

 

Outra qualidade que tenho é a naturalidade para falar sobre sexo e 

temas afins, em todas as línguas e para todas as idades. Sempre 

questionadora, passei a vida ouvindo versões sobre este queridinho 

que movimenta o mundo - sim, o sexo (inclusive provoca guerras, 

pois eu garanto que se Hitler tivesse uma boa b... em casa ele não teria 

brincado de genocídio com os coleguinhas humanos.... se bem que, 

dizem que ele era homossexual. Ouvi também que o sexo era bom e 

demoníaco, quente e pecaminoso, doído e prazeroso, mas uma coisa é 

certa: assim que perdi a virgindade, pude conferir o endereço do 

Nirvana... Caminhozinho que nem todos têm o prazer de conhecer e 

por isso estou aqui, justo para dar um empurrãzinho.  

 



 

 

Há quem pense que não tem problemas sexuais, mas quando analiso a 

vida amorosa, familiar, social, a saúde e o bom humor, lá está ele 

fazendo falta. E há os que pensam que têm problemas sexuais quando 

na verdade a causa está nas outras vidas, citadas acima.  

 

Sexo é essa deliciosa confusão. Que seja e que venha a sua opinião, 

pois eu adoro quebrar paradigmas e com o tema sexo não será 

diferente. 

 
Dê-me um crédito e eu garanto que será inesquecível para nós dois... 

Assim como é o sexo para quem o conhece em sua verdadeira 

essência.” 

 

Confira mais sobre sua carreira no www.sexsencia.com.br e no 

www.cafofodospoetas.com.br. 

 

http://www.sexsencia.com.br/


 

 

Um pouquinho do Como ser uma Mulher Solteira 

 

Ser uma Mulher Solteira não é uma classificação das 

quais temos de descrever em cadastros, questionários ou 

cadernos de perguntas. É muito mais que um mérito social e 

significa independência e inteligência emocional. Ser uma 

Mulher Solteira é quase uma arte, pois depende de criatividade, 

sagacidade, inteligência, equilíbrio emocional, sensibilidade e 

paciência para entender os homens. 

Ser uma Mulher Solteira é NUNCA abrir mão de seus 

princípios, vontades, romantismo e sonhos. É nunca abrir mão 

de si por um amor, “alma gêmea”, ou qualquer outra situação 

que possa parecer que é o fim do mundo. O mundo de uma 

Mulher Solteira nunca tem fim. 

 

 

Um pouquinho do Aquela Menina 

 

Ela tinha uma anomalia rara. Ele tinha medo do 

desconhecido. Ela era intensa. Ele, cauteloso. Muito cauteloso. 

Ela se jogava. Ele tateava até ter certeza. Ela se esquecia de 

tudo. Ele não deixava passar nenhum detalhe. Ela era o presente. 

Ele, o passado. E no meio disso tudo havia um amor não 

lembrado... Uma felicidade não vivida... E dois lugares onde era 

guardada a sete chaves a vontade daquela paixão... Um no 

coração e o outro na memória... Do homem que nunca deixou de 

amar aquela menina. 

  

 


