
 

 

 
  



 

 

                   Marianna Kiss 

 

 

Aquela menina 

A bailarina e o desconhecido 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rio de Janeiro 

2015 



 
 

Copyright © Marianna Kiss  

 

Edição e diagramação: Mariana Fernandes Vieira 

Capa: Genário DeLucca 

Correção ortográfica: Mariana Fernandes Vieira 

 

1a edição em Agosto de 2015 

 

Kiss, Marianna. 1983.  

Aquela Menina, a bailarina e o desconhecido / Marianna Kiss. 

Rio de Janeiro: Editora Cafofo dos Poetas, 2015. 

 

 

 

Todos os direitos reservados a autora. Nenhuma parte desta obra pode ser reproduzida ou transmitida 

por qualquer forma e/ou qualquer meio (eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação) ou 

arquivada em qualquer sistema ou banco de dados sem permissão da autora.  

 

 

Cafofo dos Poetas Produções Literárias 

cafofodospoetas@yahoo.com 

 

  



 

 

Dedicatória  

 

Dedico esta obra ao escritor que plantou a sementinha desse romance em mim, Gabriel Azevedo.  

Ao amor que me inspirou... Mas que não me lembro mais quem foi.  

A todos os homens que conquistam todos os dias, a mesma mulher.  

Àquela menina linda, e sem memória.  

Marianna Kiss 

 

 

 

 

  



 
 

Agradecimentos  

 

Agradeço a minha mãe, que sempre apostou em mim. 

A minha avó Amélia, que sempre me faz cafuné. 

A amante do desconhecido amanhã. 

Ao Universo, que sempre conspira a meu favor. 

A Jesus Cristo, o maior pescador de sonhos da Humanidade. É por causa dele que estou aqui 

colocando em prática o meu sonho. 

À Mãe Maria. 

À Vida, a Deus e a todos que participaram da minha caminhada literária.   

 

Marianna Kiss 

 

 

 

 

  



 

 

Nota da autora 

 

 

Eu estou apaixonada por aquela menina e por ela, eu não saí de casa hoje. E, nesse momento, ela 

é mais importante pra mim. É ela quem preenche meus dias e não me permite chorar por nada.  
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“Nenhum amor pode ser apagado, nem pelo tempo... Nem 

pela falta de memória.”  

Flor de Lis  



 

 

Prefácio 

 

A menina que fazia palavras  

 

Era uma vez, uma linda menina que de longe, bem de longe, parecia mulher. Linda seria 

minimizar o tamanho de sua beleza e não ser justo ao brilho cantante de sua alma. 

Morava num castelo de alguns andares, no alto de uma colina cheia de curvas e ladeiras, 

protegido por dois soldados, que a guardavam de possíveis pretendentes mal intencionados. Era só e 

sabia conviver com a solidão, mas não abria mão do carinho de sua amada avó. 

Contavam que em noites de lua, podia-se vê-la cantar debruçada à janela de seu quarto, enquanto 

penteava o loiro de seu cabelo saído do banho. 

Havia recebido de uma fada, quando ainda na barriga de sua mãe, um dom. 

O dom de escrever palavras encantadas. E desde pequenina as escrevia sem parar. Suas palavras 

inspiravam aos que liam... Possuíam o poder de mudar pensamentos, atitudes e até opiniões. Elas 

tinham tanto encantamento, que acabaram por tirá-la de seu castelo. Deram-na salas de aula, livros, 

alunos, amigos e muitos, mas muitos admiradores. 

Ao deixar seu castelo, descobriu que o mundo lá fora era feito de batalhas que deixavam 

cicatrizes. Com coragem carregava essas marcas em forma de medalhas. Como uma que recebeu 

após vencer a batalha com algo que crescia em seu peito. 

Possuía um sonho, o de viver aquilo que escrevia. Mas o sonho era sempre colocado de lado, pois 

suas palavras eram mais importantes, mais fortes que seus sonhos doces. 

Com a mistura de suas letras e frases, descobriu que a mulher não é feita da mesma matéria que o 

homem. Aprendeu que uma mulher é feita de várias mulheres, que em cada uma encontram-se tantas 

e com tantas faces, que se pode passar uma vida inteira e não conhecê-la por completo. Apaixonou-

se pelo mar, como um gato pelo afago de um cafuné sem pressa. Já salgada, o sol visitava-lhe a pele 

lisa, grafitada por cores eternas. 

Fez da liberdade seu livro de cabeceira e em seu divã orientava almas inquietas.  

Ao andar pelas ruas carregava sua bolsa e muitos olhares. Alguns ignorados, outros retribuídos 

com o charme sedutor de um sorriso discreto e despretensioso. 

Até hoje, não se sabe ao certo o fim da história da linda menina, nem mesmo se houve um fim. 

Dizem que “um certo alguém” cruzou seu caminho e que numa noite sem lua mas, com muitas 

estrelas, pôde olhá-la nos olhos e dizer: estou feliz. 

 

Seria impossível imaginá-la infeliz, pois tinha em seu coração a 

felicidade como destino e um amor para toda a vida.   

 

Roberto Alcóz 

  



 
 

Às vezes minhas mãos cansam 

e eu não escrevo sobre o dia. Às 

vezes minha alma fica triste e eu 

não escrevo sobre nada. 

Hoje, perdi o ontem. Me 

esforço... A única coisa de que me 

lembro é que eu o amo. Mas ele tem passado por mim fingindo não me ver. Como se eu não 

existisse. 

Isso dói um vazio escuro no peito. Completamente oposto aos meus sorrisos coloridos dos 

momentos que se passaram. Eu estava tão feliz há quatro dias... Agora, eu não entendo. Mas 

também não me permitirei chorar e a tristeza é uma escolha que eu não desejo relatar nessas linhas.  

Optei por ir embora.  

 

Clique. Passagem comprada. Só de ida.  

 

  



 

 

Aquela menina... Garota ainda... Será menina para sempre. Habita em minha mente, deixa-me 

confuso, sem rumo. Aquela menina que pouco sei, sabe como me deixar sem fala. Basta me olhar. 

Disfarçadamente, desfaço meu embaraço, deixando claro minha angústia.  

 

Minha afeição por aquela menina que há pouco atingiu a maior idade, atinge-me em cheio, 

brutalmente, mas infelizmente não me mata. O que sou pra ela? Um colega, um reles colega de 

trabalho, um quase senhor, com sinais da idade chegando apressados. Nunca tive coragem de 

presenteá-la com o livro que comprei em seu aniversário. Não faria sentido. Todos fazem idade e 

nunca dei nada de presente a ninguém. Não me incomodariam os dizeres de terceiros, mas receio 

que se ela suspeitasse de meus sentimentos eu perderia até mesmo o ingrato posto de colega de 

trabalho. 

 Medos tolos. Mas como é difícil... Como é difícil vê-la ajeitando os cabelos fartos e vastos, 

piscando, falando, existindo. Por favor... Não fale, sua voz percorre meus tímpanos, atingindo com 

graça e leveza a minha percepção, desligando minha atenção, esqueço até de respirar. Estou 

condenado a tocá-la apenas em meus sonhos diários, onde acordo todas as manhãs metade triste 

por ter acabado, metade feliz por saber que indo trabalhar, eu a verei. Malditos sejam os finais de 

semana. Maldita seja a covardia humana!  

Maldita seja a minha covardia. 

Ela leu novamente o que havia escrito, amassou a folha, e jogou no lixo. Já era hora de ir 

trabalhar e hoje ela resolveu ir caminhando. Saiu mais cedo e foi deslocando-se calmamente. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Tempos antes... 

 

Faltavam três quarteirões para chegar à companhia quando ele ouviu a voz mais fácil de ser 

reconhecida pronunciando seu nome.  Como se ela fosse uma comum mortal, ele virou-se e a 

cumprimentou. Concentrou-se para não embriagar-se com o perfume daquela menina. E foram 

juntos. Ele, imperceptivelmente, ficou do lado que passavam os carros, como que a protegesse. 

Mesmo sem que ele perguntasse, ela já começou a falar como foi o final de semana, e blá-blá-blá. 

Ele só queria uma chance, uma gota de coragem para convidá-la.  

Dois quarteirões e era ele quem falava agora que seu final de semana foi bem divertido, devido a 

um encontro na igreja. E enquanto ele falava... Sentiu um frio na espinha, pois estava claro que ia 

falar para ela “se você, por acaso, gostaria assim, sei lá, talvez, de sair comigo”, mas antes do verbo 

ser proferido, aquela menina o interrompeu sem notar e, ele apenas sorriu, calando-se. Apenas 

aceitou o desenrolar fatal dos instantes em que simplesmente engolimos nossas palavras não ditas. 

Um quarteirão e mais um pouco de palavras vagas como: “o dia será corrido” ou um desejo de 

“bom trabalho”.  

Cartão batido e pronto. 

Agora ele sabe que não sabe quando terá chance novamente de falar com ela qualquer assunto 

que não seja relacionado ao serviço. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sim.  

Eu procuro o meu amor. Mas não deixo de experimentar a vida. Os sabores. As cores. Os 

cheiros.  

Eu só tenho o meu presente. Sem a opção de escolhas. É crime desperdiçá-lo com 

superficialidade.  

O homem que eu amarei não me permitirá esquecê-lo sem que eu tenha de escrever para guardá-

lo aqui. Para eu saber que é ele. E eu vou saber que é ele. Meu coração vai estalar.  

Ele pegará em minha mão prometendo o paraíso.  Não hesitarei. Pararemos no céu e ele me 

apresentará aos anjos.  

Pés descalços, gargalhadas libertas e cliques eternizados em folhas de papel. E, é assim que 

serão todos os dias: intensos.  

À noite conversaremos sob as estrelas deitados em nuvens. Os dias serão iluminados por um 

lado do sol que só existirá aqui, no nosso amor.  

E eu serei assim... Risonha. Relaxada. Feliz. Como só meu pai poderia me fazer. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Esbarraram-se no corredor. Ela não sabia. Apenas sentia que já o conhecia. Que já tinha estado 

com ele. Que já tinha experimentado um dia com ele. E que, de alguma forma que não se lembrava 

no momento, fora marcante.  

Seu coração estalou. Procurou em seu diário. Nada encontrou.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

“Nós não nos conhecemos. Nós nos reconhecemos. Reconhecer alguém dentre sete bilhões de 

pessoas na humanidade é algo raro.” 

 

Foi isso que eu escrevi na primeira página do livro que não dei a ela. E afirmo que é minha 

ingratidão, pois foi ela quem me ensinou a escrever.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Flávia entrou na sala.  

 

− Richard. 

− Pois não?! 

− Preciso lhe falar. Vamos receber uma nova professora este ano.  

− Ah tá. Mais uma. 

− Não. Ela é especial. Recomendação de uma grande amiga. Vamos ter de lidar com ela de forma 

um pouquinho diferente. 

− E... Por quê?! 

− Ela tem um probleminha de memória.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Flor de Lis era bailarina e trabalhava como professora numa companhia de dança. Dava aula para 

uma turma de crianças especiais. Eram como ela. Na alma. Não tinham passado, traumas ou 

rancores.  

Richard era o administrador. Enclausurava-se numa pequena sala daquele imenso casarão de 

nove andares de balé e arte, e só saia de lá para conferir as aulas da turma especial.  

Ela tinha um distúrbio raro que não a permitia ter memória. Talvez algo relacionado ao 

hipocampo – parte do cérebro vital na transferência de lembranças da memória de curto prazo para a 

memória de longo prazo, ou seja, na consolidação delas. Alguns especialistas diziam ser dislexia e 

ponto. Não era nada proveniente de traumas físicos. Ela batera a cabeça algumas vezes quando 

criança, mas nada que justificasse a anomalia. Eles diziam que talvez, um dia, ela poderia sentir 

alguma emoção forte que puxasse o gatilho que lhe despertaria as lembranças, mas nada muito 

concreto. Os estudos a respeito disso cessaram, pois seu pai não autorizou que perdesse a infância 

como cobaia. Não a sua bonequinha que queria ser bailarina. Ela era o seu mundo e não a dividiria 

com outros que não fossem os seus. Em vez de resultados sem respostas, ele revelou um segredo a 

ela: uma maneira de transformar cada momento em inesquecível e especial. Uma forma de não haver 

rotina em suas “deslembranças”. Um método de melhorar o passado e prepará-la para o presente do 

dia a dia.  

Ele a ensinou a escrever. 

Em diários.  

Para que pudesse lê-los quando se sentisse perdida. Para que pudesse guardar as felicidades 

vividas. Os sorrisos conquistados. As almas divididas. Os beijos roubados e os conquistados. O 

primeiro amor. O único amor. O amor pra sempre.  

As tristezas não.  

Quando Lis queria ter a certeza da intimidade com alguém, os lia. Com o trabalho, os lia. Com os 

amigos, os lia. Com os amores... Bem... Com esses ela tinha um código: 

 

Quero olhar as estrelas com você.  

 

O convite era a prova de que fora inesquecível, embora isso não lhe fosse possível saber depois. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

As únicas partes de seu corpo que tinham memória: os músculos. Esses não se esqueciam do 

Demi-plié, do Tendu, do Arabesque, do Passé, do Attitude, da Sissone, do Pirouette e de tantos 

outros passos, posições e saltos.  

Sua única profissão possível: a dança.  Era a ação que a fazia aprender coisas sem que precisasse 

guardá-las diariamente na memória.  

Os animais que mais amava: as tartarugas. Elas a ensinaram a delicadeza do balé. Embora ela 

sempre tivesse de ler isso.  

A única pessoa que, milagrosamente, não era apagada de sua memória: sua avó. O porquê, não se 

sabe. 

Jovem. Linda. Feliz. Ela escrevia os momentos para lê-los nos segundos de vazio... Que batiam... 

Não raramente. 

Ele também era especial, mesmo não se dando conta disso. Cego no coração ao ponto de lhe 

expor a covardia. Ele sim tinha memória, que era tão grande que ocupava o lugar da curiosidade. Ele 

nunca percorrera os corredores da companhia até que decidiu acabar com a turma de crianças 

especiais. Financeiramente não dava lucro e os cortes eram necessários naquela época de crise.  

 

 

 

 

  



 

 

Lis entrou na pequena sala sem bater. 

 

− Você não pode acabar com a minha turma!   

 

Que força. Que vontade. Que determinação. Que audácia.  

 

Richard escreveu, tempos mais tarde, em seu moleskine num dia em que a ausência dela lhe 

doeu. 

Ele estava sentado de cabeça baixa procurando números. Levantou-se junto à falta de gracejo de 

uma resposta a altura.  

 

− Ei! Quem é você para... 

 

Quando a viu... 

 

Faltou-lhe o resto da frase. 

Faltou-lhe a palavra seguinte. 

Faltou-lhe ar. 

 

Era aquela menina de vestido amarelo da noite de réveillon. Aquela menina que lhe provocou 

palpitações ao coração e ninguém soube responder quem era.  

 

 

 

 

 

  



 
 

Cheguei há poucos dias na cidade. E essa é bem diferente do que eu escrevia sobre a minha. Os 

prédios são altos e tudo parece mágico. Os homens voam no céu e eu não estou acostumada a morar 

em apartamento. Será que aqui se vê tartarugas dançando na água?!  

Na companhia, a Flávia me recebeu super bem. Até parece que sabia que eu vinha. Bem... Ela 

devia saber mesmo. Ela me mostrou o casarão, mas estava fechado. Ele fica ao lado de um palácio 

e, eu estou louca para conhecer minhas crianças.  

Minha mãe já me ligou uma dezena de vezes hoje. Eu não sou mais uma criança e preciso 

encontrar meu caminho. Ela está com medo porque a tia Beth resolveu passar o réveillon em outra 

cidade. Mas eu preferi ficar. Na verdade, não sei porquê, mas eu senti que precisava ficar. E, 

quando eu quiser voltar pra casa, ou melhor, para esse apartamento, basta pegar um... Um... Como 

é mesmo o nome daquela coisa que anda debaixo da terra? Enfim... Depois eu lembro. Basta pegar 

uma condução e logo chego aqui ou volto pra praia. Sempre ouvi dizer que é a melhor virada de ano 

do mundo. Só não deu tempo de comprar nada para usar. Se bem que isso não tem muita 

importância... Tudo pra mim é novo mesmo. Devo usar o meu vestido amarelo. Papai dizia que era o 

meu predileto. 

O vazio da ausência de papai, embora eu não me lembre de muitas coisas, sempre dói. 

Sinto falta dele.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Ainda que Lis estivesse usando o colan cor de rosa da aula que lhe marcava todo o corpo junto a 

uma saia preta, ele a enxergava nua.  

 

− Eu sou a professora da turma de crianças especiais que você acabou de fechar. 

− Ah... A turma que não dava lucro. 

− Lucro?! Estou nessa companhia há dois anos e todos os pais me elogiam. Tivemos resultados 

incríveis com essas crianças. A mãe da Lucinha, ainda hoje mesmo, falou que ela interage muito 

melhor com a família e que se sente segura para frequentar a escola... Quer lucro maior que estes? 

 

Não foram necessários maiores argumentações. Richard não teve coragem de ir à frente com seu 

plano. Era ela. Aquela menina que fugira dele há quase dois anos.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

A festa foi na cobertura da Flávia que convidou todos do trabalho. Richard tinha acabado de se 

separar e não encontrou nada mais interessante para fazer. E, entre ter de enfrentar o interrogatório 

de sua família sobre o rompimento, e a festividade no meio de estranhos, a segunda lhe pareceu 

menos desinteressante. Não era muito sociável.  

Chegou. Cumprimentou a todos. Ligou para Bibi. Despretensioso, esgueirou-se num canto até o 

contador, seu colega de trabalho, lhe trazer uma bebida. Mesmo em meio à música, conversaram 

sobre o planejamento financeiro do ano seguinte. Richard não tinha intimidade com outros 

funcionários da companhia, nem com festas, nem com ele próprio. Era muito reservado. 

 

− Vou pegar outro espumante, Richard. 

 

Ele consentiu com a cabeça e passou o olhar na área da piscina. Notou na água, o brilho terno das 

estrelas. Movimentou seu pescoço verticalmente para que seus olhos deleitassem a infinitude 

estrelar, e o céu estava repleto. Mas não sentiu a alegria que, em outras fases de sua vida, essa 

mesma visão, tantas vezes, o presenteou. Caminhou até a varanda que separava aquele pequeno 

grupo de pessoas da multidão abaixo. Desejou não estar ali. Desejou não experimentar a separação. 

Desejou nunca ter amado. Desejou nunca tê-la conhecido. 

Arrependeu-se do último desejo. Veio-lhe aos pensamentos, felizmente, a Bianca, o maior 

tesouro de sua vida. Sua princesa encantada. Fez nove anos no mês anterior. Uma mocinha. Ia para o 

seu terceiro ano de balé. Sua cor predileta era o amarelo. A mesma que, em breve, seria para ele. 

Olhou, novamente, para as estrelas. Outras artificiais já explodiam no ar. Antes do tempo. Mas 

quem se importa?! Tudo era festa e estar ali o distraia de sua realidade.  

Seca. Fria. Solitária.  

Sua esposa... Ex... Decidiu pela separação por ele ter vergonha de beijá-la na frente das pessoas. 

Por ele não enxergar momentos especiais. Por ele ter medo do desconhecido. Por ele não se jogar no 

chão e brincar de bonecas. Por ele estar sempre entretido em números. Por ele nunca ter dito “estou 

feliz”. Por ele não gostar de namorar a luz do luar. Por ele não ter paciência com sua bipolaridade. 

Por ele estar sempre priorizando a discrição limitando-a de rir alto quando estava muito feliz. Isso 

sim foi o fim da picada. Mas o pior seria seu passo seguinte: além da separação ela decidiu também 

sumir do mapa, e deixá-lo com uma criança de nove anos para criar.  

Até que, no meio de toda a sua angústia, ele avistou na entediante festa, aquela menina.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Dois anos? Teria eu perdido a visão? Como não pude enxergá-la durante todo esse tempo?! Ela 

estava debaixo do meu nariz enquanto eu percorria aquela praia quase que diariamente com a 

esperança de encontrá-la.  

Ela estava linda. Com um vestido amarelo. Simples. De saias soltas e rendadas nas pontas. Com 

uma tira da roupa jogada, singelamente, no ombro. Cabelo meio preso, com uma franja que lhe 

escondia o olhar. Eu parei na mureta da cobertura, me odiando por existir no mundo. Odiando 

existir o mundo. Até que olhei para o lado e lá estava ela. Aquela menina que não me saiu da cabeça 

até então. Tão jovem. Tão linda. Tão meiga. Tão minha. Tão tudo e tão nada ao mesmo tempo... 

 

“− A noite está linda, não?” 

Ela me respondeu com um sorriso que brilhava mais que aquelas estrelas:  

 

“− Há dois momentos do ano em que você pode mudar o rumo da sua vida. Uma é no seu 

aniversário. E a outra é na virada. São nesses momentos que as portas do céu se abrem e você 

conquista sua redenção. Há pessoas que têm a sorte de ter um bom tempo entre uma abertura e 

outra. Eu tenho seis meses. É tempo suficiente para viver e repensar.”  

 

Eu não entendi aquilo, mas foi bom ouvir. Aliás, foi bom ouvi-la nas inúmeras viagens que ela 

fez, em apenas duas horas, naquela noite. Confiança. Dança. Mudança. Esperança.  Como uma 

criança que brinca na beira da água construindo castelos de areia e não percebe o tempo passar. 

Ela tinha paixão no olhar. Dessas de dar inveja. De querer ter igual. Eu tinha a Bibi, mas ela estava 

longe e aquilo doía.  

Ser o que sou também dói.  

O Rogério me gritou com os copos de espumante. Faltava pouco para meia noite.  

 

“− Eu já volto. Quer alguma coisa?” 

 

Ela acenou negativamente com a cabeça. E, quando voltei, ela havia sumido. Procurei por ela 

em todos os cantos. Nada. Retornei a nossa sacada. Olhei para o céu. Olhei para baixo. Olhei para 

o mar. Lá estava ela. Quase se molhando dele. A única amarela em meio ao mar humano de camisas 

brancas. Sozinha. Iluminada por sua própria luz. 

Eu sei que ela sorria maravilhada às luzes que brilhavam no ar. Eu tinha certeza disso. Eu podia 

senti-la. Podia sentir que ela estava feliz. Poucos minutos antes ela falava sobre vaga-lumes e agora 

estava ali quase a tocá-los, curiosa para conhecer o maior réveillon do mundo, o momento mais 

mágico do Universo, de que seu pai tanto falava.  

E eu fiquei ali. Parado. Olhando para baixo. Não brindei com o pessoal. Não sorri. Não desci. 

Não tive coragem. Não fui atrás dela. Não mudei a minha vida.  

 

Meu aniversário está próximo. Será que terei uma nova chance? 

 



 
 

Ah... Aquela menina...  

Era na multidão que ela se concentrava.  

O lugar onde todos se sentem perdidos, ela se encontrava com si mesma e dançava como se fosse 

mais uma. Comum... E seria se não fosse tão sublime. Mesmo assim, a humanidade não se importava 

com ela e tão pouco ela com todos. Com o passado. Com alguém que ela não se lembrava mais. 

 E foi desse jeito que ela virou o ano até ser reconhecida por ele. Entre um milhão de pessoas 

naquela praia, ela era a única a passar por seu olhar no meio a luzes, fogos e pessoas. Não seria mais 

uma, e sim ela. A que chamou a atenção daquele homem, vestida de amarelo, bem próxima ao 

colorido da noite refletida no espelho do mar.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sua memória às vezes durava uma semana. De vez em quando um mês. Quase sempre um dia. 

Não havia controle sobre ela, por isso Lis escrevia.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Richard estava mais uma vez de cabeça baixa a procurar números. Uma lembrança visitou-lhe 

como a passar-lhe um doce recado.  

 

− O que tanto você escreve menina? 

− Sobre você. Sobre nós. As palavras são minha única opção de lembranças.  

− Eu não entendo o que você tem.  

− Eu sei. Ninguém entende. É inacreditável. 

− Por que você nunca se tratou? 

− Isso não é uma doença. Eu escolhi viver a não ficar enclausurada em laboratórios. Foi o que 

eles faziam comigo assim que descobriram. Eu repeti a série de alfabetização três vezes por não 

lembrar o bê-á-bá. Meu pai aceitou minha decisão e me defendeu. Ele voltou a morar na praia, onde 

nasceu, e me levou junto, para longe daquele pesadelo. Só minha mãe que não teve muita escolha e 

foi obrigada a ficar. Meus irmãos ficaram com ela, mas todos os finais de semana estávamos juntos. 

Eu não me lembro, mas ele contava e eu escrevia. Ele me ensinou a escrever de um jeito que eu não 

esquecia. É uma das poucas coisas que não perdi. Como se meus dedos se movessem sozinhos e 

dançassem meus dias. É a primeira coisa que amo sem saber controlar.  

− A segunda é a dança. 

− Errou...  

− Sou eu? 

− Hum... Talvez. 

− Então, o que é? 

− É o desconhecido. Aquilo que a gente não sabe o que é, mas que aceita como um presente da 

vida e se entrega de olhos vendados como uma criança confiando nos braços do pai.  

− Imaginei a Bianca agora. 

− Quero conhecê-la.  

 

Richard desviou o olhar desconversando. Levantou-se da cama e foi em direção à cozinha para 

preparar o café da manhã.  

 

− E o terceiro é a dança? 

− Sim... É a dança – respondeu ela sem perceber que ele fugia do assunto. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Richard esperou por sete meses sua coragem. Ela demorou a chegar. Enquanto isso espiava Lis 

de longe, tanto em seu estúdio de dança com suas crianças especiais quanto na rua, pelos quatro 

quarteirões que ela precisava ultrapassar para chegar à companhia. Às vezes ia de bicicleta, mas na 

maioria, a pé. Ela gostava de tomar açaí na padaria... Ficava no meio do caminho. 

A menina apenas sentia que estava sendo vigiada. Seu coração estalava. Só lhe restava sorrir e 

disfarçar sua inquietação. Mas, ela olhava para os lados e não via ninguém. Até que um dia a ousadia 

empurrou Richard com uma tapa nas costas e ele se deixou ficar ali, parado, para que ela tivesse 

certeza de sua presença.  

Ele apenas acenou, e ela correspondeu com um sorriso. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

A sorte de morar naquele bairro é que todos se conheciam e a quarta-feira era consagrada na 

mesa de bar. Principalmente, em dias de jogos da águia rubro-negra da cidade. Frequentavam o 

mesmo bar e torciam pelo mesmo time. 

 

− Oi, Lis. 

− Oi, Richard. 

− Pessoal esse aqui é o meu... – ficou sem graça e não quis constrangê-lo perante aos amigos e 

chamá-lo de chefe – Bem... É um colega do trabalho.  

 

Richard se apresentou e também estava com os amigos... Os poucos que lhe estendiam a 

adolescência apaixonada pelo futebol, um de seus raros momentos sociais. Juntaram as mesas e pela 

primeira vez, e com a viável ajuda do álcool, ele conseguiu uma aproximação informal com Lis, fora 

do local de trabalho. Junto a essa coragem, surgiu o flerte.  

Troca de olhares. Um esbarrão sutil em seu cotovelo. Frio na barriga e elogios ao sorriso dela. 

Movimentos tão simples e naturais que o tempo nem notava... Passava calmo como as águas de um 

riacho a embelezar a vegetação já repleta de vida. 

 

− Viu como ela encosta o pé, propositalmente, ao meu? – comentou com um amigo ao lado – e 

ainda finge que não está sentindo.  

 

Ele estava longe de entender a complexidade do distúrbio de Lis. Mas, a alegria daquela menina 

seria a dosagem perfeita para que esquecesse a primeira derrota de seu time naquele campeonato, e 

era apenas nisso que ele, nesse mísero momento, se preocupava. 

Aquela quarta-feira se estendeu por mais duas horas após o jogo, o que seria um absurdo para ele 

tendo o dia seguinte inteiro de trabalho pela frente. Outros tempos. Os amigos dela já haviam ido 

embora. Até que ela se levantou para ir também. Lis sentiu uma forte atração por ele... Quase que 

incontrolável, como a chuva torrencial de verão chegando para devastar o litoral sem chance de fuga.  

 

− Eu te levo em casa.  

 

Ela consentiu com o sorriso. 

A falta de memória sobre as regras comportamentais de recusa a um convite masculino 

escondiam qualquer dificuldade de sua parte. Esse era o lado bom do terror de seu problema: 

entregar-se à sinceridade de seus desejos.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Juntos tiveram momentos incríveis. Durante a semana saíram todos os dias após o trabalho. 

Adolescentes. Talvez. Amantes. Com certeza.  

A primeira noite foi como um pedido de redenção por ter pensado em dar fim à menina dos olhos 

dela. Viu lágrimas de raiva naquele olhar e voltou atrás. Na segunda noite esbarrou com ela de forma 

proposital. Havia conseguido seu endereço no cadastro de funcionários. Quase sua vizinha se não 

fossem os quatro quarteirões que os separavam. Ah, e a grande ladeira que ela subia e descia como 

se carros não fossem necessários, mas que para ele, era odiosa.  

Encontrava-se na vizinhança todo o tempo.  

Coincidência?! Claro que não. 

 

Eu estaria cego ou ela se esgueirava de mim? 

 

Na terceira noite criou coragem e, por ter ganhado um par de ingressos de um amigo imaginário, 

convidou-a para a peça Beatles no Céu de Diamantes. Preciosos foram seus dias quando lapidados 

após o primeiro beijo.  

Ela queria uma foto com os atores e o arrastou à coxia sem questionar a ninguém se podia.  

Click.  

E, aproveitando o ensejo, abriu a cortina e foi ao palco. Fez um Arabesque em direção a seu 

nobre cavalheiro, desequilibrando-se de forma proposital derrubando-o no chão. 

 

− Me desculpe. 

− Não – ele respondeu sisudo. 

 

Mas não resistiu a troça por muito tempo. 

Os dois caíram na gargalhada. 

 

− Por que você é tão malvado assim? 

− E por que você é tão desastrada assim? 

− Ei! Eu sou profissional. Não ria! 

− Vou contar isso a Flávia. 

Aquele chão tinha a textura de nuvens. Estava macio e bem longe da realidade de terem de sair 

dali antes que alguém chegasse.  

 

− Não consigo me controlar. 

− Não precisa se controlar... Você só precisa... 

− Te beijar... 

 

O silêncio dominou aquele minuto dando lugar ao acontecimento mais esperado. O primeiro 

beijo. Até que... 

 



 
 

− As luzes se apagaram – e ela lhe deu mais um beijo. 

− Vamos ficar presos aqui. 

− Amanhecer com você não seria má ideia. 

− Mas não nesse chão duro, né?! 

 

Puft. As nuvens se desfizeram.  

Levantaram-se e foram embora.  

Por vezes, até eu concordo que a razão puxe as orelhas do coração... 

 

− Fico imaginando as diversas donas que lhe abriram sorrisos. 

− E eu com ciúmes dos que já lhe ocuparam o coração.  

− Ninguém ocupou meu coração.  

− Só você me abre sorrisos.  

 

Ela lhe passou a mão no rosto, e desejou não sair daquele carro. Mais um beijo. E outro. E outro. 

E outro. E a cada semáforo ele parava para mais um. E a cada pista vazia ele parava o carro para 

outro. E outro. E outro. E outro. Nunca beijara lábios tão doces. Ele voltava a dirigir e ela o 

acariciava a nuca. Ele se derretia como um sorvete de verão nas mãos de uma criança. Uma nova 

parada proposital. 

 

− Não consigo desgrudar – reclamou ele. 

− Não desgrude. 

 

Aquilo foi uma intimação. Ela queria ter tido tempo de ler algo sobre seu passado para saber se o 

que fazia era o certo.  

Consultou seu coração: era o certo!  

Ele entrou com o carro quatro quarteirões antes da rua dela.  

 

− À minha princesa ofereço o meu palácio. 

− E ao meu príncipe ofereço o meu tempo.  

 

A porta do apartamento foi aberta de costas.  

A chave? Esquecida.  

Os beijos foram mais importantes que tudo. Nada mais existia além daquela menina de vestido 

amarelo, que trouxe de volta o jovem surfista dos tempos de outrora. Ela lhe desabotoou a camisa. 

Os músculos ainda eram torneados, embora não mais exercitados em pranchas. A pele era branca e 

lisa. Por um instante ela o encarou a fim de enxergar sua alma. Isso o atraiu ignorando o resto do 

mundo... Cheiros... Fragrâncias... Cores... Pudores... Só havia ela... E seu encantamento... Por ele... 

Algumas rugas lhe preenchiam a testa e havia muitos fios alvos. Uma mecha loira se posicionou 

entre eles. Ele a tirou com as pontas dos dedos e seguiu tocando o rosto dela. Não encontrou 



 

 

nenhuma marca de expressão, mas a paixão não enxerga nada isso e não se conta a vida com o 

tempo. Logo eles descobririam que na horizontal teriam a mesma idade.  

 

Ele lhe tirou o vestido. Ela arrancou-lhe a camisa. Ele rasgou-lhe a calcinha. Ela desabotoou-lhe 

as calças. Ele a encostou na parede. Ela a tateou até encontrar a porta de um quarto. Ele não 

conseguia se libertar dela. Ela o jogou na cama. Ele reverteu a posição. Ela descobriu suas costas. 

Ele mapeou delicadamente todo o seu corpo com as mãos. Ela o encaixou entre as pernas. Ele 

transpôs seu prazer.  

Juntos, atingiram o Nirvana.   

 

E agora estavam ali. Em sua primeira manhã. Sem hora para levantar, pois era final de semana. 

Rolaram na cama jogando papo fora. Nus. Ela na alma. Ele apenas no corpo. Sempre escondia algo 

que ela não conseguia decifrar. E nem queria. Era a mágica do vazio. E não fazia ideia do quanto 

aquilo causava medo a ele.  

Comeram as frutas do café da manhã, permitindo-lhes escorrer pelo canto da boca a divindade 

daquela noite de amor... Doce como o mel. Em seguida, amaram-se mais uma vez. Com eles, fluía 

como se fosse mais um passo da Mãe Natureza ao desabrochar as pétalas de uma orquídea. Paixão 

dele em coleção.  

 

− Quero lhe dar uma coisa. 

− Adoro presentes.  

 

Ele se levantou e pegou no guarda roupas um pequeno vidro de perfume.  

 

− Isso é para você... Para nunca esquecer o meu cheiro, mesmo que eu esteja longe. Para você 

sempre saber que estou por perto... Te observando e protegendo.  

− E me desejando. 

− Sempre.  

 

Assim foi a inércia de quase 24 horas. Os ponteiros corriam, mas não para eles. Não viram a luz 

do dia. Por volta das seis propuseram-se a sair devido à geladeira vazia. Jantaram filet mignon com 

queijo e batatas. E no final, sorvete de menta com chocolate. O preferido dela.  

 

− Hummmm... – ela lambeu os lábios.  

 

Era inocentemente sedutora como a descrente brisa provocando leves ondas que invadem a areia. 

Aquilo o excitou.  

Correram pra casa. Ela, sem cerimônias, tirou a roupa. Ele adorou. Foram pra cama, mas não 

havia vontade de fazer sexo. Era amor. Ele ligou a TV e assistiram a um filme. Mais papo jogado 

fora. Ela deitou em seu peito. Ele lhe contou sobre a fábula do pinguim. 



 
 

 

− (...) Daí o pinguim caminha esperançoso até o fim do horizonte. Lá, ele estufa o peito e canta o 

mais alto que pode. Mas não é qualquer canto. É o canto que vai conquistar sua amada. E quando se 

encontram, desde a primeira vez, nunca mais se separam. Ele pode ficar viúvo que não entrega seu 

coração a outra pinguim pelo resto de sua vida. 

 

Ela dormiu sem ouvir a história até o final. Acordou no meio da noite. Fitou seu amado e foi para 

o banheiro escrever. Não quis acordá-lo com a luz acessa. Detalhou seu dia. Descreveu o que sentia. 

Efêmeros momentos eternos. E um único desejo, o de não esquecer-lhe. 

Felicidade plena: pinguim.  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Vontade... Forte e inexplicável. Maior que tudo e impedida por um muro construído por mim.  

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. Vontade do teu doce sorriso... Do teu colo macio... Do teu lindo 

despertar. 

Estou feliz.  

Sim. Acho que finalmente posso dizer isso. Mas estou com medo de entregar meu coração a ela. 

Não sei por que, mas tenho medo de ser esquecido. De ser trocado. De ser deixado de lado pela 

jovialidade de outro. Apagado de seu coração. 

Sei lá. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Aquela vontade entre os dois crescia cada dia mais. 

 

− Às vezes ficamos sem assunto, né?  

− Basta te olhar que isso já rende um assunto.  

− Eu tô falando sério, essa é a parte chata.  

− O que você faz quando isso acontece com outras pessoas?  

− Eu sorrio, danço ou vou pra outro canto da festa.  

− Ou foge dela como fez naquele réveillon. 

 

Ele lhe contou como se conheceram.  

 

− Jura que foi assim?  

− Aham. 

− Desculpe-me, eu só queria passar a virada perto do mar.  

− E eu perto de você, mas isso não me foi possível.  

− Mas, é possível agora.  

− Eu sei.  

− Então me beije. 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 fugir. Eu 

precisava impedir. Ele se limitou a muros. Eu tinha uma corda. 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. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Na companhia eram discretos. Ele sutilmente a visitava durante as aulas sem que ela percebesse. 

Depois do primeiro beijo, ela relaxara e seu coração já não estalava tanto. Era um aviso de que 

estava mesmo destinada ao amor.  

Agora ela tinha o seu amor e não precisava mais daquele alerta.  

 

Linda. Leve. Hoje ele estava lá. Espiando-a.  

 

Aquelas crianças tinham no olhar o mesmo brilho que o dela. Eram vivas e se vestiam de sorrisos 

quase que o tempo todo. Richard teria cometido uma burrada se acabasse com o sonho de Lis. Teria 

afogado seu próprio coração nas lágrimas daquela menina que ele mesmo permitiria que caíssem.  

Não o fez.  

Sentiu um alivio.  

 

No final da sexta-feira a sequestrou. 

 

− Uma viagem? 

− Sim. 

− Agora. 

− Sim. 

− Mas eu não trouxe roupas. 

− Não vamos precisar delas. Está calor.  

− Mas quem vai ficar com a sua filha?  

− Mas, mas, mas... Não é você que vive me dizendo para me jogar na vida?  

 

Ela sorriu.   

 

− Então o “mas” está proibido dentro deste carro? 

− Sim. Proibido! – respondeu ele com um largo sorriso. 

 

Richard a levou para sua chácara numa cidadezinha há poucas horas dali. Determinou que o 

próprio expediente terminasse junto à última aula de Lis e assim, não pegaram trânsito. Passaram 

num mercadinho e ele a deixou pegar seu sorvete de menta.  

 

− Este lugar pertence a minha família há quatro gerações. Meus irmãos não frequentam tanto 

quanto antes. Eu é que venho mais vezes aqui. 

 − Chácara dos milagres. Que nome lindo. 

− Reza a lenda que os amores que começam aqui nunca se acabam. Meus pais se amaram aqui 

pela primeira vez. Meus avós se conheceram aqui numa festa. Meus bisos também. Meu tataravô é 

quem começou com tudo isso. Minha mãe conta que ele construiu a casa com as próprias mãos só 



 

 

para pedir minha tatá em casamento. Todos os casamentos que foram celebrados aqui nunca se 

desfizeram. 

− Você se casou aqui? 

− Não. Eu não cheguei a me casar com a mãe da Bianca. 

 

O céu ainda estava claro e ela ficou maravilhada com o córrego de uma cachoeira que passava 

por aquele quintal. Um quintal de orquídeas como ela nunca tinha visto igual... Bem... Ela não se 

lembrava mesmo.  

 

− São lindas. Porque não me falou delas? 

− Prefiro manter em segredo as coisas que amo. 

 

Lis carregava sua alma em seu sorriso e era assim que ela respondia a comentários como aquele. 

− Já me certifiquei de que os vizinhos não vêm para cá hoje e eu dispensei o caseiro.  

 

Ela não hesitou. Tirou a roupa e se jogou na água. Entre eles não havia pudores ou vergonha. 

Apenas vontade... Que de tão intensa os fizeram esquecer paredes ou fome. Deitaram-se no chão da 

área da piscina... Abençoada de água natural.  

 

− Lis, eu posso lhe dizer uma coisa? 

− Sim. 

− Você abre seu coração demais. As pessoas não estão preparadas pra isso. 

− O que você quer dizer? 

− Que é para você tomar cuidado. Com o próximo. 

− Com o próximo? – ela sorriu sem graça. 

− Não... Não foi isso que eu quis dizer... É apenas para você não se entregar tanto. Não abrir tanto 

o seu coração e falar dos seus sentimentos. 

− Mas eu não falei dos meus sentimentos. 

− Não com palavras. 

− E isso é ruim? 

− Comigo não. Mostre seu coração somente a mim, ok?! 

− Ok.  

 

Eis a primeira crítica. Mas, ela estava tão encantada com aquele momento que não percebeu a 

tensão em seu comentário. O medo dele crescia, na mesma, proporção de seu sentimento por ela.  

Os minutos tornaram-se horas e eles ainda estavam ali, deitados entre beijos e abraços... 

Conversas e risadas. Anoiteceu. Ele se levantou e não sossegou até quebrar todas as lâmpadas 

automáticas do local. Maldita tecnologia... Se seu pai o visse cometendo tal atrocidade o mataria. Ele 

morreria feliz. Queria surpreendê-la. Queria diminuir o tempo que os colocava em idades tão 



 
 

distintas. Queria ser ele mesmo como poucas vezes foi nos últimos anos. Deitou-se novamente ao 

lado dela. 

Viram estrelas cadentes que os levaram a pedidos.  

 

− O que você pediu? 

− Nada, ainda.  

− Pede um bife à parmegiana pra mim. 

− Isso eu lhe preparo sem gastar um desejo, seu bobo – ela gargalhou.  

− E você? Pediu o quê? 

− Eu pedi felicidade... 

− Mas você já é feliz... Tem seu emprego... Tem a Bianca...  

− Eu pedi felicidade com você. 

 

Os olhares se encontraram. 

Mais uma vez... O silêncio acompanhado de dois sorrisos enamorados. 

Naquele lugar não tinha lua, mas ela não foi necessária. Lis por si só, iluminava o local e Richard 

se permitiu ser um menino embriagado de paixão.  

Entregou-se.  

Beijaram-se num relógio parado.  

Levantaram-se sem perceber. Ele a conduziu para dentro da casa. 

Quarto.  

A luz não foi acessa. 

O tempo era pouco e nada. A união daqueles dois corações era tudo. Richard sentiu o seu bater 

rápido, como se um amor estivesse nascendo naquele momento. E estava. Foi mais quente que a 

primeira vez e eles quebraram a cama.  

Lassidão.  

Eles se esticaram no que sobrou dela.  

Ela, sobre ele. 

As janelas estavam abertas para o vento. Os vaga-lumes no quintal não se importaram com o 

espetáculo, ao contrário, piscavam num brinde ao amor.  

Adormentaram por alguns instantes.  

Ela despertou. Algo a preocupava. Apertava-lhe o peito. 

Ele se levantou para pegar água. Ela aproveitou e foi até a sala.  

Voltou. 

 

− Meu diário.  

− O que tem? 

− Não está na minha bolsa. Devo tê-lo esquecido no vestiário quando fui tomar banho. 

− E o que é que tem? 

− Não há uma noite em que eu não escreva.  



 

 

− Uma noite não fará diferença, minha Flor de Lis. 

− E se fizer? E se eu me esquecer de você pela manhã? Onde vou ler o que se passou? 

− Isso não vai acontecer. Estou aqui e não vou permitir. 

− Mas... E se acontecer? 

− Eu te mando um pinguim toda vez que isso acontecer. Será impossível você se esquecer de 

mim.  

 

Mais um sorriso de alma seguido de um apaixonado beijo. 

Apagaram.  

 

 

 

 

 

  



 
 

Mas... Tal como os impropérios da vida, aconteceu.  

 

Como um raio que rasga a tempestade, Lis acordou assustada no final da madrugada. Deu um 

pulo da cama quando se deu conta que estava nua sendo observada por um homem uma década mais 

velho.  

 

− Quem é você? 

 

Richard a encarou sem entender nada. Pensou ser uma brincadeira. Ela puxou o lençol cobrindo 

sua nudez como se protegesse seu maior tesouro.  

 

− Quem é você? 

− Minha linda... Sou o Richard... Seu... Seu... 

− Ai meu Deus! Eu dormi com você? 

− Sim. 

− Fiz amor com você? 

− Sim.  

− E essa cama quebrada? 

− Fomos nós.  

− Somos namorados? 

− Bem... É que... 

− Eu preciso... Eu preciso... Cadê meu diário? 

− Você o deixou na companhia.  

− Ok. Me desculpe. Eu não lembro o que aconteceu, nem o que estou fazendo aqui. Eu preciso ir 

pra casa. 

− Mas minha flor... Eu... Eu... Eu preparei...  

 

Nenhuma explicação faria sentido naquele momento. Era tarde demais. Aconteceu pela primeira 

vez. Mas ele não conseguiu fazer nada, não conseguiu cumprir sua promessa. Não acreditou naquilo. 

Parecia um pesadelo. Todo o romantismo da noite anterior... O ápice de seu esforço como amante... 

As estrelas cadentes. Os pedidos. A felicidade com ela. O chão gelado da piscina. Sua segunda 

chance com a vida. Seu perdão ao amor. Tudo esquecido. Tudo em vão.  

Voltaram calados na estrada. Não conversaram sequer com o olhar. Ela fitava o lado de fora da 

janela com a cabeça encostada ao banco. Completos desconhecidos. Como se nunca tivessem se 

tocado. Como se a semana anterior não tivesse existido. Como se a noite anterior tivesse sumido.  

 

O que fez aquela estrela cadente com o meu pedido?  

 

Mais uma vez ele sentia que a vida o abandonava. Como? Dessa vez ele fez tudo certo. Nem 

sequer julgou a intensidade dela. Nem a maneira como ela havia aberto seu coração tão facilmente. 



 

 

Bem, talvez um pouco. Pela primeira vez ele não quis saber sobre o passado dela, nem quantos 

namorados ela teve antes dele. E estava tudo pronto para o pedido oficial. Para o canto do pinguim. 

Tudo como manda o figurino dos contos de fadas que lia para Bibi. O que tinha acontecido? Onde 

foi parar aquela menina por quem se apaixonara? Do vestido amarelo inesquecível? Que o fez ser ele 

mesmo, menino de novo, surfista do amor pela primeira vez? 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Uma hora após deixá-la em casa, um telefonema. 

  

 − Richard, você está chateado comigo? 

 

Ele não respondeu.  

 

− Richard... 

− Lis... É melhor eu ir dormir. Estou cansado da viagem.  

− Dormir? É quase meio dia. O céu está claro demais para trocarmos o domingo por travesseiros. 

Vamos nos ver? Preciso lhe pedir desculpas pessoalmente.  

 − Você encontrou seu diário? 

− Sim. O deixei em cima da cama.  

− Nos vemos amanhã, ok?! Estou cansado.  

 

Cruel? Rude? Grosso? 

Não.  

Medo! 

Não houve despedidas. 

Desligou o telefone. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Hoje chorei. 

Foi a primeira vez que chorei desde que vim para esta cidade.  

Senti falta do colo do meu irmão caçula e da proteção do meu mais velho quando todos riam de 

mim como se eu fosse maluca. Sinto falta da minha avó a me fazer cafuné antes de dormir. E se eu 

ligar para a minha mãe ela vai querer vir correndo. Não quero atrapalhar o novo casamento dela.  

Meu pedido ao Richard foi negado pela decepção. Ele se entregou a mim. Não fui justa. O 

coração não funciona como um interruptor que liga e desliga quando se precisa. E sei que um 

homem precisa me amar muito para me compreender. E eu preciso dos meus diários para dele não 

esquecer. 

No meu caso, a paciência tem de ser sempre maior que o amor. Infelizmente, terá de ser sempre 

assim. Até quando? Por que eu sou tão estranha? Por que tinha de ser eu? Por que eu tinha de ser 

assim... Doente?! Esquecida! Maldita! 

 Hoje me odiei.  

 Estraguei tudo. Matei nosso final de semana.  

Dele só me restaram as lembranças das orquídeas... E do perfume que ele me deu. Um pouco de 

seu cheiro... De sua essência. Eu tento lembrar, mas... Forço o cérebro... É em vão. Dói. Na alma. E 

tomara que ele esqueça logo. Como eu, sempre.  

 Será que ele vai me perdoar? 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Esbarraram-se no segundo quarteirão antes da companhia. Ela estava tomando sorvete de menta e 

ele a surpreendeu tampando-lhe os olhos.  

 

− Bom dia, flor. 

− Bom dia. Quer menta? Este não tem gotas de chocolate. 

 

Antes que ele pudesse responder ela o sujou perto da boca. Foi com o propósito de encostá-lo na 

parede e limpá-lo com um beijo. Era uma brincadeira de praxe, como escrito no diário, e ele sorriu.  

 

− Estava com saudades disso. 

− De ontem pra hoje? 

− Sim, Lis... De ontem pra hoje.  

 

Uma gargalhada de alívio. 

Claro que ele a perdoou. Tanto que não se importou dela beijá-lo em público. Ele era tímido e 

sempre reclamava quando ela fazia a tal brincadeira, mas como era ela... Sempre esquecia repetindo-

a constantemente. Por dentro ele se esforçava para se acostumar com a falta de memória.  

Eles se relacionaram por mais quatro meses. Ela escreveu quase que um livro inteiro em seu 

diário sobre aquele amor. Detalhava todos os seus dias coloridos com ele. Mas, as manhãs em que 

ela o acusava de ser um estranho lhe matava aos poucos. Por mais vezes aquele vazio se repetiu. E 

no dia seguinte toda a intensidade daquela menina se repetia, como se nada tivesse acontecido. 

Aquilo tudo era muito difícil para ele.  

 

Uma memória de papel... Pena não funcionar na mesma velocidade de uma de verdade. Não sei 

até quando vou aguentar.  

 

A nudez era permitida, mas o diário jamais poderia ser tirado de perto, quase como um triângulo 

amoroso. Era a salvação do café da manhã. Necessário, mas quebrava o clima e estragava o “bom 

dia” despretensioso.  Paciência não era o forte dele. E por ela ele já havia aberto mão de muitas 

coisas. Ela, nem de longe, cumpria qualquer item de seu protocolo de mulher ideal. Mesmo assim, 

ele se encantou, cegamente, desde a primeira vez.  

Ela era assim sem ter outra opção.   

Ele tinha opção, mas o medo voltou a consumi-lo. O passado tinha gosto de covardia. Trauma de 

um novo amor não vivido. Mas ele estava errado. O amor existia forte, porém não do jeito dele. Nas 

rédeas dele. Ambição de todo homem que só pensa matematicamente. Que tem a certeza de que uma 

união mal sucedida iria se repetir, ou soaria como uma pressão a casamento. Ou a fuga dele. Mas 

quem falou em casamento? Lis nunca tocou no assunto. Nem sequer insistia para conhecer Bianca. 

Não forçava a barra. Não pedia beijo na frente de outras pessoas. Ela apenas era. Apenas sorria. 

Apenas dançava. Apenas amava. Apenas vivia como se nada de ruim pudesse acontecer.  

 



 

 

Para ela, de fato, nada derramava além de felicidade. A vantagem de sua anomalia era poder não 

escrever o lado triste da vida. Quando cometia esse erro, ela simplesmente arrancava algumas 

páginas, jogava-as no lixo, e ficava tudo bem. Dias ruins não são merecedores da existência. Não na 

vida que decidira escrever para si. 

 

− As crianças não têm traumas porque não têm passado. As crianças não têm medo porque só têm 

a certeza do desconhecido que sabem que descobrirão em breve. As crianças vivem um dia de cada 

vez e os adultos deveriam copiá-las nesse aspecto – dizia ela num fim de tarde com ele na praia.  

 

E ele... Calado.  

Naquele dia, Richard estava distante. A incerteza do sétimo vazio o consumia. O intrigava. O 

preparava para o pior. O despreparava para qualquer esforço para o amor. Não sabia se aguentaria 

mais uma vez. A última vez foi diferente... Mas, mesmo assim aquela situação lhe causava náuseas.  

 

− Por que me olhas com essa cara Lis? 

− Porque eu não me lembro de você? 

− Por que não saiu correndo dessa vez? 

− Por que meu coração estalou quando te vi ao meu lado. Como se eu já te conhecesse. Como se 

eu já te amasse.  

− Deve ser porque isso tudo é verdade.  

− Me desculpe... Mas, qual é seu nome mesmo? 

− Richard. Meu nome é Richard, Lis.  

 

Ele lhe virou as costas. Ela confiou nele sem pegar em seu diário e o abraçou por trás. Sua 

memória não tinha lembranças, mas seu corpo reconhecia perfeitamente o calor daquele dorso.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Os dias eram difíceis. Mas como fui estúpido de permitir que isso fosse maior que a alegria 

daquela menina quando me fitava o olhar no coração.  

Descrente.  

Carente.  

Doente.  

 

Tolo.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Com ela era bem mais que sexo.  

Dúvidas.  

Essas preenchiam seus pensamentos. Saiu de um relacionamento há dois anos, mas pareciam dois 

dias. Via todos os dias sua ex-mulher no rosto de Bibi. O fim daquela união lhe perseguia. E tudo 

aquilo aliado à falta de memória de Lis, parecia um monstro que o estava engolindo devagar, para 

maltratar-lhe ao máximo... Célula por célula, travando-lhe cada movimento muscular... Menos o 

coração... Já que o órgão, o qual dominava sua vida, pulsava involuntariamente.  

Richard sentia que se prendia a alguém novamente. Quanta irresponsabilidade. Em dias, ele 

planejou o pedido oficial como se fosse um adolescente agindo pelo impulso da maldita paixão. O 

primeiro vazio de Lis lhe soou muito ruim. Tão prejudicial. Fez com que ele voltasse atrás e o 

colocou no seu devido lugar: adulto doído.  

E assim, passou a viver os quatro meses seguintes. 

Lembrou-se do quanto era cauteloso e racional. Não poderia permitir que aquele sentimento o 

cegasse, embora no caso dele, provocaria uma cegueira saudável e não a que ele tinha comumente 

por motivos do passado.  

Decidiu evitá-la. Ou era isso ou era sofrer novamente por não conseguir controlar as coisas, nem 

tornar tudo perfeito.  

Lis agia com a mesma intensidade e alegria de sempre. Controlava a língua para não espalhar aos 

quatro ventos que estava amando. Mas seus dedos transcreviam o sorriso de sua alma 

veementemente.  

 

 E quem enganou a humanidade dizendo que o amor precisa de perfeição para existir?  

Dias concretos? Momentos incertos!  

Derramação. Alucinação. Contemplação. Paixão. 

 

Ele passava pela porta de sua sala. Ela aprendeu a reconhecer que, aquele frio na espinha, era ele 

observando-a. Retribuía-lhe os olhares e aquilo passou a soar para ele como pressão. Ele decidiu 

parar de percorrer os corredores do casarão.  

Tolo. De novo. 

Ela começou a estranhar o distanciamento. E as crianças questionavam a perda, vagarosa, de 

brilho no olhar.  

 

− Estou com muito trabalho, Lis. Hoje não poderemos nos ver. 

  

Aquela menina fechou a porta. Sem graça. Cabisbaixa. Parou por segundos. Seu olhar foi ao chão 

seguido de seu coração.  

Aquele discurso, de uma só frase, se repetiu nos dias seguintes. Ela respondia com um meio 

sorriso esperançoso até que ele lhe pediu um tempo. Ela aceitou, mesmo porque os ensaios para a 

apresentação de final de ano das turmas lhe ocupavam todo o dia. A tristeza seria rasgada 



 
 

eloquentemente... De forma rápida. Talvez indolor. Aquele tempo seria necessário a ela também: 

coreografia nova e as crianças especiais necessitavam do dobro de atenção.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Aquela menina sentia que o estava esquecendo. Os dias que se viam tornaram-se poucos. 

Esforçava-se diariamente para não deixar isso acontecer. Lia incontáveis vezes o diário preenchido 

com a história deles. Seu primeiro livro de amor. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

O final de ano da companhia chegou. As crianças dançaram. Os pais aplaudiram. Os jornais 

clicaram, principalmente, aquela menina. Era a professora especial, da turma especial. E o tema 

daquele ano: dias especiais.  

Ela brilhava até em dias claros. O sol, soberanamente sábio, não disputava espaço com ela, pois 

sabia que ficaria para segundo plano. Sabichão. 

 No dia seguinte Flávia reuniu todos os funcionários numa festa. Justo. Era o brinde ao início de 

férias dos professores. Apenas a pequena salinha do casarão, destinada à administração, funcionaria 

naquele mês.  

Houve, no meio da festa, um esbarrão no homem, que agora, lhe era apenas letras em papel. 

 

− Oi. 

− Oi – ela respondeu com aquela palpitação estranha no coração. 

− Então... Precisamos conversar. 

− E eu preciso lhe entregar o seu presente de Natal. 

− Eu não lhe comprei nada. 

 

Mentira. Havia um livro comprado desde seu aniversário. Mas ele não sabia como se aproximar. 

Nunca teve coragem de lhe presentear. Teve medo de interferir no tempo perdido. 

 

− Não é preciso. Eu ia esquecer mesmo. – ela sorriu como que se contasse uma piada. 

− Não brinque com coisa séria. 

− Me desculpe. Eu só queria espiar o seu sorriso... Que é lindo demais. 

− Nos vemos no domingo? 

− Combinado.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Todos de férias e eu trabalhando.  

É estranho passar pela sala dela e não vê-la. Não sinto o mesmo pesar com as outras portas.  

Faz uma semana que não a vejo. Nem no bairro. Nem notícias. Mas também... Não tenho 

coragem de perguntar a ninguém. Nem à Flávia. Vão logo querer saber se temos algo.  

Eu não quero lembrar... 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sinto-o longe. Sinto-o cada vez menos meu.  

Mas... Eu sei o que aconteceu.  

Há pessoas que nascem para amar, outras que nascem para serem amadas. Há ainda as que 

nascem para amar e serem amadas. E há as pessoas como eu, que provocam o amor nas pessoas e 

fica lá... Admirando e sorrindo de longe.  

O amor não é pra mim. Ele nunca será possível para mim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

O domingo chegou. Saíram para jantar.  

Ele, tenso. Ela, insegura.  

Pela primeira vez em sua existência. Triste como nunca antes. Olhar baixo. Não era o dela. Não 

era ela. As palpitações foram, cruelmente, substituídas, pela certeza do fim. Por isso ela amava tanto 

o desconhecido. Preferia uma explosão a momentos previsíveis. Preferia o calor a decisões mornas e 

esquecíveis. Preferia ser esquecida a estar ali... Com ele... Estranhamente, um para o outro, 

invisíveis, intransponíveis. 

No ar, não tinha piada. No ar não tinha amor. No ar não tinha carinho. No ar não tinha nudez nem 

o cheiro das orquídeas. Nem o cheiro dele, que ela, propositalmente, já tinha escondido em algum 

lugar para nunca mais encontrar. Não tinha mais nada no ar.  

Até o garçom temeu para saber o pedido.  

Ela deu o primeiro passo e praticou seu exercício predileto: contou-lhe como foi seu dia... Seu 

final de semana sem ele e os poemas que escreveu sobre saudades. Ele, calado, apenas desviava o 

olhar. Não era o jogo do seu time na TV, mas ele não tirava os olhos de lá. Fuga quase perfeita se 

não fosse a realidade.  

Ela pegou em sua mão. Quis lhe mostrar o primeiro desenho. Ele, pelo impulso da covarde 

defesa, tirou a mão para chamar o garçom novamente. A outra estava desocupada. Ele optou, pela 

primeira vez, não se interessar pelas velhas novas descobertas dela. E, isso ele fez conscientemente. 

 

− Nossa... O show de ontem foi sensacional. Daí eu comentei com a Flávia... “E se Cazuza 

estivesse vivo”? “E se Renato Russo estivesse vivo”? 

− Eles não fariam nada! Ostracismo. Eles cairiam no Ostracismo!  

 

Ele a interrompeu de forma rude atrapalhando a empolgação daquela menina.  

Ela respirou fundo, como se estivesse acostumada com a implicância dos meninos da infância 

que não lembrava. Engoliu o choro. Continuou... 

 

− Não... Eu não acho que... 

− Posso lhe fazer uma pergunta? – ele a interrompeu mais uma vez com deseducação impensada. 

− Pode.  

− Por que tudo pra você é no limite? 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Limite? O que é estar no limite? O que ele quis dizer com aquilo? 

Eu sou intensa. Como assim ele não se deu conta do motivo pelo qual eu sou como sou? A vida 

não me deu escolha. O tal do livre arbítrio não me foi um presente. Eu não tenho uma lista de 

comportamentos a riscar para não repeti-los só porque não deram certo anteriormente. Tudo pra 

mim sempre deu certo. Nunca ninguém me tratou assim. Não que eu tenha lido.  

E a tal história do pinguim? Não posso apagá-lo de mim como faz a minha memória na inércia 

dos meus dias.  

Ele parecia aquele egoísta malvado do primeiro dia. Chato. Velho. Rabugento. Injusto sem 

causa. Querendo destruir meu sonho.  

Hoje ele destruiu meu sonho. Me acusou de coisas que não sou. Brigou comigo, como se nunca 

tivesse me amado. Como se não me conhecesse, não me reconhecesse. Como se eu fosse uma 

estranha invadindo seu território. Só que não fui eu que o tomei nos braços naquele dia. Não fui eu 

quem parava em cada semáforo para me beijar. Não fui eu quem abriu em mim o caminho para 

amá-lo. 

 Aquele menino que mora dentro dele sumiu. Aquele menino só tinha sorrisos, e juntos, 

lambuzávamos os medos com sorvete de menta. Aquele menino, sim, me amava. E é dele que eu sinto 

falta.  

Será que também ele perdeu a memória? 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

Aquela pergunta, para aquela menina não soaria de forma qualquer. Ele provocou nela, uma 

vontade única de não estar ali. De não ter aceitado o convite para aquele jantar.  

O medo dele era tão grande que não encontraria nunca as respostas que procurava. Apenas o 

afastava cada vez mais de sua Lis.  

Aquela pergunta significava que ele nunca acreditou nas palavras dela. Não acreditou que ela o 

esqueceria em breve, e que não era por querer. Sofrer. Não acreditou que lhe seria impossível outra 

chance.  

Aquela menina o esqueceria para sempre, pois foi esse seu mais forte desejo naquele instante. 

Como se pudesse uma escolha. 

Que balde de água fria. Ele não entendeu nada sobre nada. Não entendeu nada sobre ela, que não 

acreditou no que ouvia e baixou a cabeça para esconder a gota que caía. 

O celular dele tocou. 

Richard se levantou da cadeira e foi para fora do restaurante atender. Voltou e deu seu ultimato: 

 

− Bianca quebrou a perna... Eu preciso ir. 

 

O homem ranzinza ficou duas vezes mais tenso após a notícia. Lis o abraçou forte quando 

chegaram ao estacionamento.  

 

− Me desculpa por tudo? – ele se arrependeu. 

− Eu só queria segurar sua mão na mesa e jogar papo fora.  

− E porque não o fez, Lis? 

− Eu fiz Richard, mas você estava tão na defensiva que não percebeu. 

 − Mais uma vez... Me desculpe? 

 

Como um bom cavalheiro, ele a deixou em casa.  

Ao se despedirem, ela entendeu o fim. Não insistiria. Seu pulso ainda ardia. 

 

− Seu presente de Natal. 

− Desculpa... Eu não lhe comprei nada. Que vergonha. 

− Nunca li sobre vergonha referente a nós dois.  

− Posso abrir? 

− Agora não... Quando chegar em casa. Corra para a Bianca primeiro.  

 

Ele a abraçou como se nunca mais fosse vê-la... E não resistiu a um beijo.  

 

− Eu gosto muito dos seus beijos. 

 



 
 

Ela lhe respondeu com um meio sorriso. O arrependimento de Richard o fez beijá-la, sem supor 

que seria o último. E era. Lágrimas tomaram a face daquela menina que saiu do carro. Ela não 

entendia como alguém que acabara de se declarar amante de seus beijos usava-os para selar o fim.  

Covarde.  

E ela não suporia o porquê.    

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Um dia você me contou uma história sobre aves que cantam o mais alto que podem para 

conquistar seu amor e ficam com eles e só com eles para o resto da vida.  

Eu nunca me contentei com o óbvio e quando te conheci e comecei a sentir algo forte, fui até 

meus diários.  

Eu sabia que o amor não poderia ser algo tão pouco quanto às coisas que eu já tinha 

experimentado. Me apaixonei. Várias vezes. Mas paixão não é amor e eu nunca tinha cantado pra 

ninguém. Eu não sou apaixonada por você, mas canto pra você todos os dias.  Canto poesias do meu 

coração. Canto, pra mim mesma, canções que eu queria que só você ouvisse. Canto canções que 

ninguém sabe que eu canto. Canto a vontade de querer que seja você, mesmo com as suas chatices 

de estar o tempo todo achando coisas que não são verdade...  

E o tempo todo achando que eu faço planos... Logo eu que, nem sei o que será do meu dia 

amanhã e tão pouco, me recordo do ontem. E mesmo sabendo que somos dois bicudos que viveriam 

brigando porque não conseguem se entender, eu canto porque quero que seja você, o meu pingum. 

Tudo porque, simplesmente, quando você me abraça tudo passa e vem aquela sensação de 

Nirvana. Desenhei o amor em mim, para nunca me limitar às possibilidades. Para nunca esquecer 

que o amor é possível. E, que em algum momento eu estaria pronta para experimentá-lo.  

Hoje eu chorei... Porque tive muito perto de sentir... Amor... E, sei lá porque não foi possível. 

Hoje eu chorei porque estou indo embora sem data para voltar... Chorei porque eu sei que vou 

continuar cantando pra você... Sozinha...  

Eu só tenho a te agradecer por ter aparecido na minha vida e ter despertado em mim essa 

vontade...  

Nunca foi expectativa, Richard... Nem planos... Era a gratidão por me sentir viva e abençoada... 

Por ter a certeza de que  eu posso amar... Eu não sei o que é isso... Mas, sei que posso sentir... E 

você veio para provocar isso em mim... Talvez não seja mesmo o momento certo e a perna quebrada 

da Bianca, tenha vindo para nos mostrar isso... Talvez tantas outras coisas que não temos como 

adivinhar... Tenham nos avisado que ainda não era a hora. Mas, de todas essas incertezas uma 

coisa é certa: você é o pinguim para quem eu canto...  

E que o Universo me dê fôlego para cantar o mais alto possível para que esta canção chegue aos 

seus ouvidos um dia... Para que você queira ouvi-la... E que você aceite os presentes Dele com a 

certeza de que és merecedor...  

Hoje eu ficaria com você a madrugada toda acordada só para dividir a sua tensão com a 

Bianca. Só para segurar sua mão e te confortar com um olhar...  

Hoje eu ficaria do teu lado para o que você precisasse. Porque ninguém vive sozinho, Richard. 

Talvez seja eu ou não a mulher merecedora do seu amor.  E, não seria sacrifício nenhum para eu 

esperar a sua hora certa... Pois, qualquer instante ao teu lado é um pedaço do Céu pra mim... Um 

pedaço do eterno...  

Enfim... Acho que era isso tudo o que eu queria dizer hoje na mesa, mas você não deixou. Era 

isso o que estava no meu olhar e lágrimas... E isso não significa viver no limite...  E, sim viver com 

intensidade genuína algo que é tão especial para mim... E que um dia, Deus transforme toda essa 

minha vontade em realidade... Acho que minha missão na Terra estaria cumprida...  

 

Me dê notícias da Bianca assim que puder, ok? 

 



 
 

Ela lhe escreveu num papel de carta infantil e colocou junto ao presente de Natal... O qual não foi 

aberto naquela noite.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lis entrou em seu castelo no fim da ladeira.  

Ela rasgou todas as mágoas que pôde escrever sobre ele. Queria manter apenas as palavras que 

desenharam bons momentos e o que havia escrito sobre amor para eternizá-lo com carinho. Leria em 

algum momento de sua breve estada em vida. Pegou o vidro do perfume que ele lhe deu e o 

escondeu no fundo do guarda roupa.  

Ela não escreveu sobre aquela noite. 

Eis o singelo poder sobre a vida: a escolha do que queria jamais se lembrar. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Eu abri o presente: um par de óculos comprados num brechó junto a um bilhete. Ninguém mais 

escreve bilhetes. 

 

“Que esses óculos de mentirinha lhe façam enxergar de verdade as dádivas da vida”.  

 

Havia também uma carta. Lida com sofreguidão. 

Idiota! Como eu pude deixá-la ir embora pela segunda vez?! 

 

 

 

 

 

  



 

 

A dúvida o tomou pelas mãos e caminhou com ele por finitas lembranças. Pujantes.  

Ultrajante era a sua vergonha. Repugnante por sua covardia.  

Erroneamente, julgou ser tarde. Se fosse há uma década quando ainda usava bermudas e 

terminava o dia nas ondas do bairro limítrofe... Decidiu não voltar ao passado. Decidiu enterrar de 

vez aquele rapaz corajoso, junto àquela menina.  

Sendo assim... O mínimo...  

Ele quis, em parte por educação, em parte por desejo, retribuir o cartão e enviou um pelo correio: 

 

Lis,  

 

Minha menina das palavras doces e do sorriso de mel. Sempre tão linda a encantar aquelas 

crianças e colorir os dias nublados das pessoas que presenciam o seu balé. Você merece o melhor 

da felicidade, e isso, infelizmente, eu nunca poderei lhe proporcionar.  

Perdoe-me por tudo. Nunca foi minha intenção magoá-la. 

  

Richard.   

  

 

 

 

  



 
 

A segunda-feira chegou e estar sozinho naquele casarão lhe caiu pior do que a indigestão da noite 

de Natal. Bianca, com a perna quebrada, passou com a família da mãe. E pela primeira vez, após a 

separação, ele encarou toda sua família reunida na chácara. Os mais novos lhe encheram com piadas 

e os mais velhos com cobranças. O peru acabou não lhe fazendo bem, após ter se afogado em álcool.  

O telefone tocou. 

 

− Fala, Flávia. 

− Bom dia pra você também, Richard. Como foi o Natal? O bacalhau estava estragado? 

 

Ele odiava piadas sobre sua vida pessoal. E não respondeu. 

 

− Bem meu querido... Eu não acho justo que você seja o único a segurar as pontas no final de 

ano. Aliás, nem no final do mês... Ou dos meses... Por isso abri uma vaga no seu setor. 

− Mas, Flavia... Estamos contendo despesas, esqueceu? 

− Não. Não esqueci... Encare isso como um investimento. Percebi você tenso nas últimas 

semanas. Acho que está sobrecarregado. E de mais a mais, nunca achamos ninguém para cobrir suas 

férias... Eu fico louca com tantos números.  

− Bem... Isso é verdade. 

− Então... Vão dois rapazes aí hoje. Daí, você escolhe um e já o coloca para trabalhar. Quem sabe 

você não consegue agilizar tudo para folgar os próximos dias, hein?! Aproveita para fazer uma 

viagenzinha... Ainda dá tempo de ser feliz. 

− Ok. Entendido.  

− Ah... Tem mais uma coisa... Uma professora vai entrar de licença. Deixei o pedido aí, em cima 

da sua mesa. Já está aprovado para ser arquivado. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Nome do funcionário: Flor de Lis Marins Coutinho 

Motivo: Intercâmbio 

Período: Indeterminado 

  

 

 

 

 

 

  



 
 

Eu odeio. Eu odeio gostar de você. Eu odeio gostar tanto assim de você. Eu odeio saber que 

amanhã eu vou te esquecer. Eu odeio não ter memória. Eu odeio olhar o que escrevi e não encontrar 

vestígios do que senti. Eu odeio saber que, com você, vai ser assim. Eu odeio a sua covardia. Eu 

odeio que sua covardia seja maior que o seu amor, e se ela é maior que ele, então para mim, não 

era amor. Eu odeio nosso último beijo. Eu odeio sua timidez. Eu odeio saber que, há tempo certo 

para tudo. Eu odeio saber que o seu tempo certo não é o mesmo que o meu. Eu odeio a muralha ao 

seu redor. Eu odeio a muralha que proíbe a minha entrada. Eu odeio todas as inverdades que você 

acha sobre mim. Eu odeio saber que tudo vai morrer. Eu odeio ter que fugir para outra cidade. Eu 

odeio saber que não vou mais te ver. Eu odeio saber que seu olhar não vai mais cruzar o meu. Eu 

odeio saber que você gosta de mim. Eu odeio não entender porque não me quer. Eu odeio mais 

ainda saber que o tempo vai passar e que essas palavras vão perder o sentido. Eu odeio você achar 

que eu vivo no limite. Eu odeio você pensar que a tensão é minha. Eu odeio ser exagerada porque 

para mim o passado não existe. Eu odeio ser exagerada porque pra mim o futuro não existe. Eu 

odeio deixar de viver por causa da sua covardia. Eu odeio ter aprendido a não ter medo de me 

jogar. Eu odeio não conseguir odiar você. 

 

Eu odeio saber que é o fim. Eu odeio ter chegado tão perto e não ter conseguido. Eu odeio não 

ser aquela mulher superficial que você julgava tanto. Eu odeio ser intensa e fazer de você um cara 

especial. Eu odeio não me lembrar se já gostei tanto assim de alguém. Eu odeio tudo o que vivi e 

não me lembro mais. Eu odeio tudo o que está tão perto de acontecer e não acontece. Eu odeio 

chorar por você. Eu odeio dedicar esse livro a você. Eu odeio tudo o que me lembra você. Eu odeio 

saber que Deus talha em mim as coisas de forma tão intensa por saber que vou esquecê-las. Eu 

odeio que você não se dê conta disso. Eu odeio que você não tenha me beijado hoje. Eu odeio o seu 

texto escrito há tanto tempo. Eu odeio que você tenha precisado de um motivo para me entregá-lo. 

Eu odeio pensar que você teve chance e mesmo assim não o fez. Eu odeio que você não o mereça. Eu 

odeio saber que escrevi um livro inteirinho para você. Eu odeio, pois sei que você não o quer. Eu 

odeio porque você vai lê-lo e mais uma vez vai se acovardar. Eu odeio não conseguir jogar um papo 

fora com você sobre música. Eu odeio suas certezas e incertezas sobre eu viver no limite. 

 

 Eu odeio conversar sobre qualquer coisa e você achar que é uma discussão. Eu odeio o dia de 

hoje. Eu odeio o dia que vai se apagar. Eu odeio o dia que não vou mais me lembrar. Eu odeio saber 

que ficamos juntos algumas vezes e não ver detalhes. Eu odeio saber que houve detalhes que eu 

esqueci. Eu odeio sentir seu cheiro todas as manhãs. Eu odeio ter a certeza de que um dia vou ler 

aquele texto assinado e não lembrar que foi escrito por você. Eu odeio poder não optar se quero te 

esquecer ou não. Eu odeio não ter alternativa. Eu odeio tudo o que me permiti sentir até hoje por 

você. Eu odeio ter a certeza de que um dia você vai me dizer que se arrependeu, ou que perdeu a 

melhor chance que teve na vida, ou vir pedir pra voltar como todos os outros. Eu odeio ter certeza 

de que isso não vai significar mais nada pra mim... Em breve. 

 



 

 

Eu odeio saber disso porque sempre foi assim que tudo aconteceu. Eu odeio suas lágrimas que 

eu sei que caem. Eu odeio seu coração que eu sei que chora. Eu odeio o seu medo que eu sei que 

bate. Eu odeio que você simplesmente não tenha deixado acontecer. Eu odeio aquele dia em que eu 

estava quieta e conformada e você veio dizer que gostava de mim. Eu odeio o fogo acendido naquela 

conversa. Eu odeio porque você me pediu para que eu não te tratasse como descartável. Eu odeio 

porque você se colocou como descartável. Eu odeio que você não saiba o que eu tenho. Eu odeio ter 

escrito no meu diário que eu amei alguém só para saber que um dia eu amei alguém, só porque eu 

sei que vou esquecer isso. Eu odeio o seu passado, os seus traumas, a sua vida perfeita e ocupada. 

Eu odeio que você não se permita entregar-se por covardia. Eu odeio esse muro “inescalável” que 

nos separa. Construído por você com invulnerável cimento de palavras duras e tijolos cruéis.  

 

Eu odeio muros. Eu odeio muros. Eu odeio os seus muros. Eu odeio que você não os escale. 

 

Eu odeio você ter tanta sensibilidade e não usá-la para si mesmo. Eu odeio que você não saiba 

que sou poeta quando amo. Eu odeio que você ame, mas que não seja a mim. Eu odeio o seu calor e 

seus abraços cheios. Eu odeio os seus beijos. Eu odeio quando termina na cama. Eu odeio os seus 

cafunés quando eles não acontecem no dia seguinte. Eu odeio não ter a chance do dia seguinte. Eu 

odeio a sua falta de vontade. Eu odeio saber que o tempo vai te apagar em mim. Eu odeio ter de 

dizer adeus. Eu odeio que você pense que tudo isso é limite, quando na verdade é apenas o meu 

lamentar. Eu odeio saber que amanhã é outro dia e que vou sorrir e que vou te esquecer e que não 

vou sofrer. 

 

Eu odeio não poder escolher se vou te esquecer ou não. Eu odeio ser a menina linda ou a mulher 

maravilhosa. Eu odeio ser especial, quando na verdade eu só queria ser aquela que você beijasse 

hoje. Eu odeio não ser comum para você. Eu odeio saber que isso vai acontecer em breve. Eu odeio 

saber que assim que eu esquecer eu não vou mais te querer. Eu odeio não poder te tocar ou te sentir. 

Eu odeio achar que isso é amor por ser tão forte e doer tanto. 

 

Eu odeio não saber o que é o amor. Eu odeio não estar apaixonada e matar essa vontade no 

sexo. Eu odeio que o que eu sinto não tenha sido saciado no sexo. Eu odeio não ter feito sexo com 

você. Eu odeio ter feito amor. Eu odeio ter feito amor com você e ter cedido a minha alma sem 

hesitar. Eu odeio saber que não encontro escrito no meu diário que eu tenha dividido minha alma 

com alguém antes. Eu odeio saber que é você. Eu odeio que tenha acabado tão rápido. Eu odeio que 

você não tenha me deixado terminar de ler o amor da Clarisse pelo Peter. Eu odeio me lembrar de 

cada linha do seu texto e não lembrar o que escrevi no meu primeiro livro. 

 

Eu odeio não ser a sua Clarisse. Eu odeio que você não seja o meu Peter. 

 

Eu odeio o auge do meu ódio por você. Eu odeio que você não entenda o que é estar tão perto de 

viver o amor e não poder. Eu odeio não poder. Eu odeio não viver. 



 
 

Eu odeio você. Eu amo você. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ela precisava fugir antes de padecer.  

Procurou em seu corpo. Não havia outras marcas.  

Desenhos? Apenas aquele. 

Procurou em seus diários de idade adulta. Não havia histórias como aquela. Nem parecidas. Não 

com aquela vontade. Não com aquele amor.  

Entrou na rede e em um minuto decidiu o que seria melhor para ela.  

Clique.  

Comprou.  

Fez as malas.  

Voou.  

  

 

 

 

 

  



 
 

Ele contava com o recesso de final de ano, mais o período de férias coletivas dos professores. Um 

mês e meio seria perfeito para não passar o constrangimento de saber que foi o malfeitor da falta de 

sorrisos daquela menina. Cogitou roubar o último diário por ela escrito, com o propósito dela nunca 

saber o que ocorreu entre eles, mas isso seria insanidade, atitude que jamais cometeria. E para não 

esbarrar com ela no bairro bastaria não sair muito de casa naquela temporada ou evitar passear pelas 

proximidades. Mas também... Sem ela... Naquele momento, não haveria motivo palpável para tal. 

Entretanto, “tempo indeterminado”, significava um prato cheio para sua covardia. No fundo, ele não 

esperava por aquilo. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lis ligou para a mãe. Passou na casa da avó para deixar as chaves do apartamento e receber o 

último cafuné.  

 

− Lis, você é o meu anjo. Tu és o meu burrinho e sou eu que te tanjo. 

 

Lágrimas escorreram por trás dos óculos daquela senhora.  

 

− Vovó... Eu volto logo. Prometo não demorar muito. 

 

Ela chegou cedo ao aeroporto, aguardava a hora do embarque escrevendo.  

Aquela menina fez o check in.  

Fitou o pulso.  

Olhou as bagagens.  

Abriu a bolsa.  

Pegou as passagens.  

O diário dos últimos meses estava lá. Jogou-o no primeiro lixo que encontrou. Pela primeira vez 

desejou esquecer alguém de verdade. Por inteiro. Passou numa revistaria. Comprou um livro e, como 

não se vendem novos “recomeços”, comprou um diário, para as anotações de um futuro a ser escrito.  

Redescoberto.   

 

 

 

 

 

  



 
 

Já passou. Queria lhe dizer. Você está longe. Agora já não importa mais. Você não mais me 

arrepia.  Você não mais me faz subir às paredes. Você não mais me enlouquece de paixão. Assim 

como nunca. Não sei. Não me lembro.  Já não penso mais em você. Só quando escrevo.  Só quando 

citam seu nome. Só quando vejo as fotos. Aquelas que nunca tiramos. Aquelas sem sorrisos. Aquelas 

sem amor.  

Aquele frisson 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. 

 

Estas foram as primeiras palavras do novo diário, que começou ali... Minutos antes do novo vôo. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

O ano em que Richard reconheceu Lis acabou.  

Fora esquecido para sempre. Sem querer. Como a maldição de uma doença presente. Porém, não 

crível. Que tirava a coragem daquele homem e lhe preenchia com covardia.  

Covardia, este é o nome do vilão que lhe travava as ações. Pobre coitado. Mal sabia ele que era 

menos um ano vivido do amor que nunca foi. Porque ele escolheu a fraqueza para si. E não com ela. 

Aquela menina não tinha memória. Não lhe faria diferença, mas o faria imensamente feliz.  

Mas, para ele a doce lembrança da esperança em seu sorriso lhe marcaria o coração de forma 

triste, pois se colocou na vida como vítima de traumas passados. Histórias que simplesmente não lhe 

preenchiam as expectativas e em vez de enfrentá-las, ele fugia como se tudo fosse se repetir com ela. 

Estava errado e não o culpo por isso. Era o medo humano que colocava tudo a perder.  

E assim entrou 2014...  

Como algo novo sem nunca ter sido.  

E não foi. Não era. Nunca seria. 

Não havia memória, lembra?! 

Ele mandou uma mensagem a alguém que lhe cruzou o caminho três anos antes. A alguém que 

lhe mudou a direção, embora, em breve, ela não se lembraria mais dele.  

Canção desperdiçada que não cantaria para mais ninguém. Covarde. Novamente. Mas, até disso 

ela se esqueceria.  Que sorte a dela a música popular brasileira ter vários nomes com inúmeras 

canções para que pudesse cantar para outro no futuro. Simplesmente porque ele não teve coragem de 

ouvi-la.  

Não foi falta de querência. Foi excesso. Mas o medo lhe dominou a alma e impediu a estadia de 

qualquer outro sentimento possível. O amor, por exemplo. Fazendo dele o ser mais ignóbil de todos 

os homens. Negando a maior oportunidade que o Universo lhe havia cedido como uma dádiva única.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Ele jamais poderia saber, mas no primeiro dia daquele ano, ela sentou na escadaria de um museu, 

do outro lado do continente, e chorou como nunca antes. Sem saber o porquê, algo lhe apertou o 

peito. Faltava algo. Sobrava solidão. 

 

Semanas depois ela recebeu uma mensagem no celular: 

 

Quero olhar as estrelas com você. 

 Ass. Richard.  

 

Ela foi correndo aos diários passados, ainda guardados na mala. Não havia nada escrito sobre 

aquele nome. Apenas um texto estranho, do diário novo, sobre alguém que passou, mas nada que 

pudesse revelar-lhe quem seria. Forçou a memória, mas nenhuma lembrança saía de lá.  Foi ao 

coração. Nada também. Quem seria aquele Richard? Ela se questionou. Mas não havia respostas. Ela 

apagou a mensagem e foi se deitar. Mas antes, pôs-se a enganar num pensamento: 

 

Foi apenas uma coincidência esquisita enviada à mulher errada.  

 

 

 

 

  



 

 

Seis meses depois... 

 

Sônia era uma mulher inteligente e muito atraente.  

Devidamente treinada pela mãe para ser a melhor esposa do mundo para qualquer marido, a 

qualquer preço. Seu objetivo de vida era um casamento perfeito. Uma vez se casou, entretanto nem 

tudo aconteceu como diziam as regras dos contos de fadas. Ela ficou viúva e assim permaneceu até 

conhecer Richard. Assim eram as normas. 

Ele não era do tipo que os pais aprovariam. Separado e pai de uma menina. Já tinha passado dos 

30 e estava, indevidamente, afastado daquele romantismo juvenil.  

Bem afastado... E bem indevidamente. 

Era quase certo ele não querer dar o segundo e o terceiro passos tradicionais após a conquista: um 

casamento e filhos. Mas após cinco anos de vazio, ela não se viu com muitas possibilidades de 

escolha. Richard a fazia sorrir e isso lhe bastava.  

Aos 27 anos, Sônia não tinha muitos amigos e não demorou muito a se encantar com Bibi. Logo 

aderiu a menina como filha, embora sua presença não fosse diária. Ainda. 

Ela era de uma beleza apática, dessas que não gritam. Chamam uma torpe atenção que logo se 

dispersa por não se encontrar o “quê”. Sônia era, resumidamente, bonita, porém não viva. Tinha 

olhos cor de mel, mas com uma impressão de negritude de tão apagados que eram. Era uma mulher 

doce, entretanto, sem sonhos. Sem força. Sem intensidade. Sem muitas vontades. 

Richard não lhe tinha paixão, mas ela cumpria todos os protocolos: fiel, calada, caseira, 

trabalhadora, formada, de porte elegante, educada e gostava de tudo no seu devido lugar. Ah! E não 

sorria alto. A enfermeira perfeita que anestesiaria as dores de seu coração para sempre. Ela tinha um 

botão de “liga e desliga” a satisfazer o novo namorado quando preciso.  

Resumidamente?!  

Ela era perfeita.  

 

 

 

 

 

  



 
 

Lis quebrava porcelanas, bibelôs e tirava tudo do lugar. A Sônia conserta tudo e com nada tenho 

de me preocupar.  

 Lis me esqueceu. Sônia nunca vai viver sem mim. Ela é como uma rosa vermelha. Única. Minha. 

Lis é uma floresta inteira. Tropical. Densa. Múltipla. Perigosa. Selvagem. A devastar. Viva como o 

vôo dos pássaros. Resvalava pelas minhas mãos quando eu tentava pescá-la. Colorida e indefinível 

como as milhares de espécies desconhecidas de uma fauna sem fim. Lis não tem fim. Não conhece 

limites. E era disso que eu tinha medo.  

Lis me irrita de tal forma que sinto vontade de odiá-la. Não terei mais essa chance. Ela foi 

embora e agora só me resta a solidão... Com Sônia... 

 

 

         

 

 

 

  



 

 

Mais seis meses...  

 

Ele abriu seu Moleskine como há muito não fazia. Era sua fuga e ao mesmo tempo a libertação 

de seu coração. O único a quem desabafava sua covardia. Abriu e lá estavam... A carta que ele 

desejou que nunca tivesse sido escrita e o cartão com as palavras daquela menina.  

 

“Que esses óculos de mentirinha lhe façam enxergar de verdade as dádivas da vida.” 

 

Foi o desejo mais genuíno de felicidade que alguém lhe havia destinado na vida. Uma declaração 

não percebida. Um pedido de amor que fora afogado no mar de lembranças daquela menina.  

O tempo era curto e ele nunca se deu conta. O destino não o felicitaria com uma nova chance. 

Não com aquela menina. Como a que teve no dia em que viram estrelas cadentes juntos. Ficaram na 

piscina amando o Universo. Em silêncio. Até que a primeira caiu, unindo seus olhares.  

Uma das vantagens de toda essa peça era ela se apaixonar repetidas vezes. Todos os dias e das 

mais variadas formas. Pelo mesmo homem. O felizardo, apaixonadamente, covarde. Aquela menina 

sempre fez de tudo para lhe chamar a atenção.  Em vão.  Tolo coração.  Torpe emoção. Comprou o 

livro que ele acabara de ler... Que na verdade, comprou para ela, mas nunca lhe deu. Podia ter pedido 

emprestado, mas não. O comprou apenas para saber do que ele gostava de forma disfarçada.  Em 

pouco tempo esqueceria.  

Dele.  

Do livro.  

Da intenção. 

De tudo. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Hoje faz um ano que ela se foi. 

Hoje a Bibi voltou ao balé. 

Hoje recomecei a escrever.  

 

Não tocava nesse moleskine há seis meses. 

É a minha forma de agradecê-la. Pelo carinho. Pelo tempo dedicado. Pelos sonhos divididos. 

Pelo papo jogado fora... Pelo amor jogado... Pra dentro de mim.  

Já não lhe tenho aquele sentimento. Virou ternura. Tenho de confessar que ela amoleceu meu 

coração. Ela me ensinou a escrever.  

 

“– Vai Richard... Tente... Não te custa nada. Escrever é libertador. Você conversa coisas com 

uma página em branco que não tem coragem de dividir com o mundo... E depois fica ali... Tudo 

registrado que é para você não esquecer. E se quiser... Basta arrancar uma página e jogá-la no lixo. 

Mas ela tem de estar rasgada. Senão alguém pode encontrá-la e trazer à tona a história que você 

desejou apagar.” 

 

Aliás... Ela me ensinou tantas coisas. Eu coleciono orquídeas, mas nunca me atentei aos 

diferentes cheiros que elas têm. 

 

“– Amor... É claro que os cheiros são diferentes! Você me cheira todos os dias, certo?! Eu tenho 

o mesmo cheiro sempre? Claro que não! Sendo assim, sou o seu orquidário inteiro... E, concorde 

comigo, senão farei greve de beijos hoje.” 

 

 Às vezes bate saudades e a falta dela me dói. 

 Aquela menina brilhava dos pés à cabeça. Eu sinto falta até das provocações dela. Do jeito 

enlouquecidamente imprevisível. 

 

“– Ok... Ok... Já que você não se acha lindo, nem gostoso, nem delícia, eu vou te chamar de 

gordo! Pronto! Você agora é o meu gordinho encantado. Só meu e da Bianca.” 

 

E também das insanidades dela de achar que eu podia largar tudo no meio do expediente para 

tomar banho de cachoeira com ela. 

  

“– Só uma vezinha gordo... Uma tardezinha não vai te matar... Ao contrário... Imagine a gente 

naquela cachoeirazinha... Nem fica tão longe e eu deixo você voltar antes do trabalho acabar para 

que você continue sendo o senhor exemplar do casarão”. 

 

Ou ir a outra cidade e voltar no mesmo dia só porque ela estava de TPM e com uma enorme 

vontade de comer doce de feijão.  

 



 

 

“– São Paulo é aqui pertinho. E está escrito no meu diário que toda vez que meu pai me levava 

lá eu me deliciava com doce de feijão. Você nunca vai me entender, não é?!” 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Hoje faz um ano que estou fora.  

Já passei da hora de voltar. Mas, tem algo estranho... Há um período de cinco meses que sumiu 

da minha vida. É impossível eu não ter escrito sobre esse tempo. O que eu fiz? Com quem eu estava? 

Bem... Não quero pensar nisso agora... Deixo para matar a curiosidade na próxima semana... 

Quando eu chegar em casa.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ela voltou. 

Seus irmãos e sua mãe a aguardavam no aeroporto. A família dividia esses mimos. Buscaram a 

avó em casa e almoçaram juntos. Mataram parte das saudades. Lis trouxe presentes. No final do dia a 

deixaram na portaria do prédio onde morava. 

Ela sempre gostou muito do local e não se importou em manter as contas básicas no débito 

automático. Não permitiu que sua mãe o alugasse em sua ausência.  

 

Eu não reconheço esse lugar, mas me lembro do cheiro. 

 

Embora nunca se recordasse de nada, ela já se acostumara com aquela sensação. Morava sozinha 

e gostava de sua independência. Sua família a respeitava. Ela tinha um diário de capa vermelha que 

não saía de sua bolsa. Ali estava escrito sobre seu distúrbio e algumas recomendações para evitar o 

desespero do desconhecido. Ao entrar no prédio, cumprimentou o porteiro e foi direto à caixa do 

correio. Um ano de papéis que rasgou... Um a um... Contas... Publicidade... Caixinha de Natal para 

os limpadores de ruas...  

 

Que pena... Tarde demais...  

 

Um telegrama: 

 

Compareça ao Achados e Perdidos do Aeroporto Internacional. Seu objeto esquecido ficará 

guardado pelo prazo de dois anos e após, será descartado.  

 

Bem... Se eu perdi algo, não está me fazendo falta.  

 

Entrou. Jogou o papel num aporte para correspondências esquecidas. Olhou o local. Gostou da 

disposição dos móveis e da cor de sua geladeira: lilás coberta com um pinguim.  

 

Bonita... Mas, brega. Hummm... Vou ficar com ela. 

 

Ao lado, estava uma caixa de papelão de mais ou menos uns 30 cm, e nela estava escrito “Feliz 

dois meses de namoro”, sem identificação ou remetente. Abriu a caixa. Um pinguim de pelúcia. 

Nenhum bilhete. Olhou seu pulso. Um pinguim tatuado. Cerrou os olhos e forçou a mente.  

Como sempre, nada.  

 

Eu nunca me tatuaria. 

 

Foi até seus diários dos dois anos anteriores a sua viagem. Não havia nada sobre namorados, ou 

paixões, ou amores.  

 



 
 

Os cinco meses perdidos. 

 

Ligou para sua mãe: nada.  

Ligou para Flávia: 

 

− Bem, Lis... Você contou que estava apaixonada, mas fez tanto mistério que nunca me disse 

quem era. Você sempre foi muito reservada. Sei que viajou para esquecê-lo, mesmo que isso fosse 

rotina em sua vida. Porém, não me falou o motivo pela qual terminaram.  

− Eu não o apresentei a você? 

− Não. Era final de ano, esqueceu? Vixi... Não responda. Você estava ocupada demais com os 

ensaios para o festival. Disse-me que mal tinha tempo para ele e que o apresentaria a todos na festa.  

− Aconteceu a festa? 

− Sim... 

− E? 

− Nada. Você não o levou. 

− Nome? Eu falei algum nome? 

− Pinguim. Você o chamava assim.  

 

Desistiu. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Uma semana depois... 

 

Acordou. Abriu seu diário. Leu algumas páginas. Arrumou-se de volta à rotina e a sua companhia 

de balé. 

Ela estava iluminada. Com um novo corte de cabelo. Um pouco mais curto e cheio de 

movimento. Estava mais loira. A viagem lhe fez bem. Um mochilão pela América do Sul como tanto 

sonhara. Sozinha, jamais solitária. Conheceu muita gente, muitas crianças. Dançou na Ilha de Páscoa 

e ensinou balé a crianças colombianas carentes por três meses. O que mais ela fez por lá, daria outro 

livro. Entretanto, nenhum novo amor. 

Não apenas os seus amigos, como também suas crianças especiais lhe fizeram festa. Elas sim 

tinham uma forte memória da professora que lhes trazia luz.  

Lis havia se esquecido de todos, mas eles não se importavam com isso. A vantagem de não se ter 

memória é poder se apaixonar pelas pessoas novamente e com mais intensidade. E foi assim que 

aconteceu. A cada novo rosto, Lis iniciava uma nova história.  

Richard passou pela sala da bailarina. Ela teria de conhecê-lo novamente, porém não sabia como 

fazê-lo... Nem o que iria sentir, ou como reagiria após um ano sem ver... Ou tocar... Ou ouvir... Ou 

amar aquela menina.  

Um amor que ninguém suspeitara que existisse... Não havia vestígios... Só ele. No seu egoísmo e 

covardia de nunca dividir isso com mais ninguém... Nunca quis correr o risco de ter tido um amigo 

que o encorajasse a ir atrás dela no aeroporto ou que o impedisse de cometer aquele erro. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Erro?! Como saber se eu errei se nem sei se a amei? Como afirmar que é amor aquilo que me 

enlouquecia e me dava tanto medo? Que tirava meus pés do chão e me fazia tocar um céu que eu 

nunca acreditei? Nem sei se devo ir à sala dela.  

 

Eles se cruzaram no corredor do casarão como dois estranhos. Ele a fitou, mas não foi recíproco. 

Recebeu apenas um “bom dia” educado seguido de um sorriso. Cumprimento comum a todos. 

Entretanto, ele não era “todos”.  

Aquele ano longe dela, lhe doeu ali... Naquele momento... Com aquele olhar indiferente. 

Richard finalmente se deu conta da realidade daquela menina. Agora ele entendia que ela não 

vivia no limite, e sim o transcendia. Ela vivia o seu último instante, porque assim o era. Sem tempo. 

Sem traumas. Sem questionamentos. Sem os compromissos que aproximavam regras e pudores e 

afastavam corações.  

Ela era leve e não tensa como ele a criticava. Ela era doce e não dura como ele a admoestava. Ela 

era espontânea e não direta como ele a imaginava. Ela lhe abriu a alma e não as pernas como ele a 

conjecturava. Ela lhe deu a verdade e não uma história inventada como ele a julgava. Ela o esquecera 

e não o ignorava como ele a condenava. Ela era corajosa e não inconsequente como ele a alfinetava. 

Ela... Ela... Ela... 

Ela estava certa o tempo todo, principalmente sobre a covardia desmedida do moço. Ela o amava, 

mas ele não reconheceu esse amor no momento em que ela precisava. Em que ele estava vivo. 

Ele a havia perdido para sempre.  

Era preciso começar tudo novamente. Diferente do que ele esperava, tudo seria muito difícil e 

não fácil como ele avaliava, pois agora ele tinha a Sônia e...  

Aquela Menina... Ela o havia esquecido.  

 

  

 

 

 

 

  



 

 

Como sempre, aquele homem rodou o casarão e parou naquela porta. 

Tomou coragem. Bateu. 

 

− Posso entrar? 

− Pois não. Quem é o senhor? 

− Tia Lis, esse é o tio Richard. Você não lembra? – falou uma de suas estrelinhas especiais. 

− Perdão. Estou há muito tempo longe. 

− Sem problemas – respondeu ele com um breve sorriso – sou o administrador do casarão.  

 

A ficha caiu. Ela estendeu a mão para cumprimentá-lo. 

 

− É um prazer, senhor Richard. Sou Flor de Lis, mas pode me chamar de Lis. Ou de Flor. Como 

queira.  

 

Ele percebeu a tatuagem em seu pulso.  

Ela percebeu seu cheiro. Conhecia aquela fragrância de algum lugar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Os dois primeiros meses da indiferença de Lis doeram na alma do jovem senhor... Nem tão velho 

em idade, mas por julgar ser tarde demais para abrir seu coração ao amor, ele aparentava ter uns 10 

anos a mais do que os 37 que realmente tinha. Sua filosofia de vida logo se refletia em seu rosto e 

testa que vivia franzina. Ele até que experimentou um período de alegria, um ano antes, que lhe 

trazia jovialidade, mas preferiu não trocar o certo de sua rotina previsível pelo duvidoso futuro com 

uma menina bomba. Sim, aquela menina.  

Como já citei, ele buscou abrigo nos braços de outra. Não tão sorridente, nem tão iluminada, mas 

uma boa companhia. Richard, após a primeira separação se deu conta que não conseguia viver 

sozinho por muito tempo, mesmo que isso significasse total solidão dentro de uma relação. 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

− Lis. 

− Você me chamou de quê? 

− Luz. Eu quis dizer luz. Luz da minha vida – sorriu ele sem graça. 

− Fofo. Como sempre... Lisonjeiro... Um dos motivos pelo qual eu amo você – respondeu ela 

tentando disfarçar o constrangimento de ter seu nome trocado.  

 

Richard raramente a elogiava. Sônia fazia de tudo para agradá-lo, inclusive em se contentar a 

imaginar palavras doces para não exigir que saíssem de verdade de sua boca. Ela não o importunava 

durante o dia com mensagens de carinho, não o levava a lugares novos e nunca se deu conta da 

beleza do céu da chácara. Era como essas mulheres perfeitamente básicas para se ter um casamento 

equilibradamente feliz... Sempre no meio termo, sempre no mais ou menos, nem oito nem oitenta, 

sem grandes felicidades e tão pouco grandes problemas. Sônia era contadora e não sofria de TPM. 

Morena de um cabelo tão liso que não amanhecia despenteado. Mesmo assim, ele sentia falta de 

algo. De brilho. De colorido. De amarelo. De defeitos. De desespero. 

Sentia falta da espontaneidade. De pular na piscina de bóia para provocar risadas e agradecer a 

Deus por aquela água ser natural. Sentia falta de ser sequestrado no final da tarde para fechar o dia 

com Stand Up Padle. Sentia falta do entusiasmo... Da irresponsabilidade... Da intensidade... Da 

bagunça... Daquele olhar vago, perdido no alto como se tentasse se lembrar de algo esquecido no 

infinito. Sentia falta de acordar sufocado na conchinha de uma leoa descabelada, que o agarrava 

como se não pudesse mais viver sem aquele calor... E que o desprezava cinco minutos depois por tê-

lo esquecido.  

Sentia falta da montanha russa de emoções que era aquela menina. 

 

“– Enjoei de romantismo. Quero guerra de travesseiros.” 

 

Sentia falta, inclusive, das cinco vezes em que presenciou a TPM de uma mulher explodir e no 

minuto seguinte ela esquecer como se nada tivesse acontecido. Quando corriam no caminho que 

contornava o morro mais famoso da cidade, ele pegava flores para Sônia, mas ela apenas o 

agradecia. Ela não as colocava no cabelo, presas atrás da orelha sem medo do ridículo. 

  

 “– Se carinho é ridículo, então eu sou ridiculamente feliz. E carinhosa. E ridícula. E que 

ridículos sejamos, pois eu não me vejo vivendo sem essa coisa ridícula de se acarinhar a alma ou o 

meu ridículo amor. Amém.” 

 

Sentia falta de alguém que terminasse o protesto de valores seguidos como se fosse uma oração. 

Sentia falta daquela que substituía sua indignação por piadas, porque ele nunca se sentiu seguro para 

apresentá-la a seu maior tesouro. 

 

“– Bianca... Eu sempre quis ter uma filha chamada Bianca. Se tivermos uma, qual será o nome? 

Bianca Segunda?”  



 
 

 

Aquela menina gargalhava alto. Sem medo. Era natural. Era felicidade. E disso, ele também 

sentia falta.  

 

Entretanto, parava. Forçava-se a parar de sentir falta de tudo o que existia nela, e substituía pelo 

medo. Medo esse que o sabotava à realidade de suas vontades. E então, ele se questionava como 

poderia sentir falta de alguém tão instável. Que vivia sonhando feito uma adolescente. Que tinha um 

distúrbio, para não ser grosseiro e dizer doença... Anomalia... Pesadelo... Que a fazia viver o dia 

seguinte como se fosse o primeiro. Que a fazia recomeçar diariamente. Como conviveria com uma 

pessoa sem passado? Que um dia acordou ao seu lado e não se lembrou de quem era? E esse dia se 

repetiu outras vezes e se repetiria ainda mais, pelo resto de suas vidas juntos. Como conviveria com 

alguém que andava grudada a papel e caneta e detalhava tudo o que vivia para se lembrar depois? 

Ele não queria ser resumido a letras num papel. E os dias em que não houvesse papel? E os dias em 

que os diários não estariam por perto? E se o apartamento dela pegasse fogo e ela perdesse tudo? O 

seu amor também seria queimado? Apagado? Viraria cinzas esquecidas num monte de lixo? 

Dissipadas ao vento? Jogadas ao mar? Sucumbindo no meio do Sertão a espera de uma chuva que 

jamais viria? Ou colocadas em cima da prateleira num pote de porcelana? Não... Seu amor deveria 

ser superior a tudo isso. E era. Mas ele, em sua mesquinhez sentimental, não. Sufocou o próprio 

sentimento não permitindo que o amor eclodisse. 

Como ele confiaria numa mulher que se entregou tão rápido a ele, quebrando todos os seus 

padrões de castidade? O que os colegas na igreja iriam pensar quando soubessem? Como assumiria 

na companhia que estava apaixonado por uma companheira de trabalho passando por cima de uma 

regra que ele mesmo criara como administrador da empresa? Como acreditaria que foi a melhor noite 

de amor da vida dela, se ela não se lembrava dos outros para comparar? Como saber se ela falava a 

verdade sem ter de desrespeitar sua privacidade e invadir seus relatos? Como sentia tanta falta de 

alguém que não lhe proporcionava o que precisava? Paz, tranquilidade, equilíbrio, rotina, segurança, 

conforto...  

Amor...  

Apenas ela conseguiu arrancar esse sentimento lá de dentro dele... De seu inatingível coração.  

Ela lhe propôs um mochilão sem rumo à América do Sul. Como ele faria isso sem a Bianca? Ela 

lhe propôs levar a menina. Como? E a escola dela? E a rotina dela? Como ele poderia sentir falta de 

alguém que vivia no lema “para tudo se dá um jeito”? Ela não lhe permitia dias iguais. Ela queria 

aprender tudo, de surfar e andar de skate a lutar judô. Coisas impossíveis para quem anda na ponta 

dos pés. E ela nunca entendia, nunca aceitava um não. Não reclamava, mas o tempo nublava e era 

nítida a decepção.  

Como amar uma mulher que tem chulé? 

 

“– Ué... Algum defeito eu tinha de ter... Além da TPM, pois não?!” 

 



 

 

Como ele podia sentir tanta falta de alguém que lhe causava tanto medo? Medo de perdê-la de 

vista na multidão, mesmo que nunca conseguisse desgrudar a atenção daquele vestido amarelo.  

Como podia sentir falta de alguém que o desconcertava? Que o embaralhava? Que o amarrotava? 

Que o desafiava? Que vivia no limite como se fosse a última vez? E era. Para ela. Como sentir falta 

de alguém que o irritava tanto e era explosiva... Divertida... Feliz... Linda... Que era luz. Que era o 

solzinho que iluminava seus dias. Que o amava tanto, mesmo conhecendo-o há pouco tempo e de 

forma tão irracional. Como ele poderia sentir tanta falta de alguém por quem julgara não ter se 

apaixonado? Que nunca amaria? Que achava que nunca amaria? Que só tinha a certeza de que era 

amado.  

Como? Como? Como? 

 

Ela tinha um sonho louco de se casar a luz do dia, numa chácara, de vestido curto e descalça para 

sentir a grama molhada. Como podia sentir falta de uma mulher assim? Insana.  

E mesmo com tantos “comos”, sua vontade rasgava-lhe as paredes do coração dia a dia. Aquela 

vontade de possuí-la, já era tão grande, na época em que teve chance, que mal conseguia tocá-la. 

Como abafaria essa vontade agora? A distância prolonga pontes de saudades. Ficar longe aumenta 

sentimentos. O que ele faria?  

 

Já sei! Vou pedi-la em casamento.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

− Papai, quero ser bailarina. 

− Você já é querida.  

− Não papai. De verdade. Como a tia Lis. 

 

Esse nome o incomodava tanto que todo assunto que tinha a tratar com ela, enviava seu 

assistente, Lucas.  

 

− Você a conhece? 

− Sim, papai. A sala dela fica lá embaixo naquele estúdio que quase ninguém vai. Um dia vovó 

me levou para passear naquele parque que fica atrás do palácio. Aí, nós a vimos com as crianças 

especiais. Ela tava dando aula lá.  

− Ela fez isso? Como? Sem a autorização da Flávia? Ela jamais permitiria isso! – respondeu 

enfurecido à filha que nada entendeu. 

− Me deixa eu terminar de falar... Aí, a vovó achou curioso... Uma aula de balé no parque e 

fomos lá perguntar em que companhia ela trabalhava. E não é que era aqui? Daí, a tia Lis se 

apresentou e disse que eu poderia aparecer nas aulas dela com as crianças especiais depois que 

acabasse a minha. E eu vou lá todos os dias. 

− Todos os dias? 

− Sim, papai. Aí, a tia Lis falou que eu posso ser monitora da turma dela quando eu completar 13 

anos. E eu já faço 13 no próximo mês... Então, papai... Deixa eu ser bailarina de verdade e trabalhar 

com a tia Lis? 

 

 Silêncio.  

 

− Hein, papai... Deixa. 

− Não. A tia Lis acabou de chegar de viagem e ela tem aquele problema de falta de memória, não 

sei se ela dará conta de você. Tenho de perguntar a ela se você não vai atrapalhar. 

− Como você sabe que ela é tem problema de memória? 

− Eu sou o chefe dela. Sei de tudo. 

− Ah. Pensei que vocês fossem namorados. 

− Que isso menina. De onde você tirou isso? 

− Papai, sabe aquele livro que não sai de cima da sua mesa no trabalho? 

− Sim... O que é que tem? 

− Então... Lembra daquele dia que eu fiquei na sua sala mô tempão esperando o senhor para 

irmos embora? 

− Sim... E? 

− Então... Eu abri o livro. 

− Bibi, eu já não te ensinei que é feio mexer nas coisas dos outros sem pedir! 

− Desculpa, papai... É que eu não tava fazendo nada e o tio Lucas saiu da sala... Então, eu abri o 

livro para ver sobre o que ele era. Aí, vi o que o senhor escreveu. Algo sobre “reconhecer na 



 

 

humanidade”. Bem, eu não entendi direito, mas dentro do livro tinha uma foto sua com a tia Lis. 

Beijando na boca. Eu não perguntei nada porque você já namorava a tia Sônia e depois quando você 

chegou, eu acabei esquecendo.  

− Espertinha! Mas não! Não fomos namorados, não deu tempo para isso. A tia Lis foi apenas 

uma amiga. 

− Hum. Sei. Eu já sou grandinha e sei que essa é a desculpa que os pais separados dão aos filhos 

para preparar terreno para um novo amor.  

− Nada disso. Eu escondi a tia Sônia de você por acaso? 

− Não, papai. Mas você não ama a tia Sônia e isso tá escrito na sua testa. É diferente. Você não a 

beija como beijou a tia Lis na foto. Tinha brilho nos seus olhos.  

 

Ele ficou sem jeito e ao mesmo tempo assustado por alguém tão pequena ter tanta sensibilidade 

de perceber infelicidade nele. No instante seguinte ele experimentou, também, o medo. Aquela 

pequena sensível estava bem próxima dele, era sua filha, e estava a ponto de descobrir seu maior 

segredo guardado. 

− E sabe o que mais gosto na tia Lis?  

− O quê?  

− Ela gosta de abraços cheios.  

− É mesmo Bibi... A Lis não se contenta com qualquer abraço e faz cara feia com aqueles de 

lado.  

− Os “meio” abraços, né?! 

− Isso.  

− Ela me ensinou que o abraço cheio nos permite sentir o coração das pessoas. E o nosso carinho 

transforma pessoas mal humoradas em pessoas alegres. Corações ruins em bons e por aí vai.  

− Eiiii. Vamos esquecer esse assunto! 

− Ok, maior papai durão de todos os tempos. Você não quer conversar sobre a tia Lis, então vai 

me deixar ser a monitora dela pelo menos? 

− Não. Isso vai te atrapalhar pra estudar pra escola. 

− Não vai não, papaizinho lindo. Olha... Eu tenho aula até o meio dia. Volto pra casa correndo, 

almoço, tomo banho. Uma e meia tô no balé. A tia Lis dá aula até as quatro e a minha termina aula 

termina às três, portanto, eu posso ser bailarina de verdade todos os dias por uma hora. E pensa bem, 

papai, eu vou chegar em casa às cinco e fazer o dever da escola todinho. Janto às sete e às oito eu 

vou estar tão cansada... Mas tão cansada... Que vou direto pra cama dormir. Não vou nem dar 

trabalho à vovó. E nem à tia Sônia quando eu estiver na sua casa.  

 

Diante daqueles argumentos ele não pôde negar sua vontade. 

 

− Ok, Bibi. Se sua avó concordar com isso quem sou eu para lhe proibir, não é? 

− Eu te amo papaizinho lindo.  

 



 
 

Ele a deixou na casa da avó. Precisava ficar sozinho para pensar mais um pouco antes que sua 

solidão voltasse do trabalho. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Finalmente o dia tão esperado por ela chegou.  

Não marcou um jantar. Tão pouco pensou em fazer o pedido numa praia com um pôr do sol de 

verão. Não a levou num lugar especial. Queria ser direto. Estava com pressa. Não podia deixar 

aquilo continuar passando, corroendo seu coração. Ansiava para que ela mudasse logo para seu 

apartamento. Apenas correu na joalheria para pegar a caixa encomendada. Já se passara quase um 

ano. Já era tempo. Ele adentrou a sala suando em bicas. Três quarteirões foram suficientes para que 

ele tivesse certeza sobre aquela decisão. 

 

− Você quer se casar comigo? 

− Sim. 

 

Sônia respondeu sem hesitar, com um sorriso que brilhava pela primeira vez.  

Pedi-la em casamento foi a única maneira que Richard encontrou para abafar toda a falta que 

sentia daquela menina, e enterrar qualquer possibilidade de viver o pesadelo do esquecimento 

novamente. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Amanheceram juntos. 

 

− Oi. 

− Oi. Bom dia. 

− Você me olha como se fosse a primeira vez. 

 

Ela o fitava com a franja loira tampando-lhe um dos olhos. Forçava-se para reconhecê-lo. 

 

− Quem é você? – perguntou ela com cara de dúvida.  

− Ah. Você não me reconhece? – disse ele beijando-lhe o pescoço. 

− Não. Sinto que sim. Mas não. Não faço ideia do seu nome ou porque está na minha cama. 

− Você é quem está na minha cama. 

− Que seja. 

− Você costuma dormir com estranhos? 

− Não. Só quando eles têm olhos turquesa. Como os seus. Lindos. É um bom argumento? 

− Não... Muito superficial. 

− Sinto que estou apaixonada por você. E esse? É um bom argumento? – ela foi pra cima dele 

beijando-o no rosto. 

− Você beija desconhecidos? 

− Claro que não. 

− Mas você não me conhece e agora está em cima de mim me beijando e querendo fazer amor. 

− Quem falou? 

− Você está nua. 

− E você também. 

− Você está linda – ele virou a posição ficando por cima dela.  

 

O cabelo amarelo daquela menina se espalhava pelo travesseiro e sua nudez inundava a cama de 

imaginação. 

 

− Eu te conheço. Só não lembro quem você é. O que é muito diferente de não lhe conhecer. Basta 

eu pegar o meu diário que está ali e com certeza nele deve estar escrito algo sobre você. Só que ele 

está muito longe se comparada à vontade do meu corpo de se juntar ao seu. E se estou na sua cama 

hoje é porque fui conivente com isso ontem.  

− Conivência? Apenas isso? É o motivo pelo qual está aqui? 

− Quer que eu repita que sinto estar apaixonada por você? 

− Não. Isso não importa.  

− Seu cheiro me importa e eu me lembro dele. Sua pele. Seu calor. O som dos seus batimentos – 

falou, ela abraçando-o forte pressionando seu peito contra o dele e sorrindo – eu gosto. Mesmo sem 

lembrar quem é você, eu gosto e quero estar aqui, agora, desse jeito, te olhando, te sentindo... Isso 

sim importa.  



 

 

Eles se beijaram, se amaram. Nada foi preciso ser dito ou justificado. Houve medo, mas ele foi 

logo abafado pelo desejo. Infantil. Puro. Genuíno. Forte. Talvez a pouca idade não hesite riscos. 

Era a segunda vez que ela o esquecia, mas ele não se preocupou. Nem a repeliu com cara feia. 

Simplesmente a aceitou. Driblou o que poderia ser uma dificuldade. Escalou. Ela o esqueceu e ele a 

reconquistou no minuto seguinte. Esse era o jogo. Os muros devem ser escalados e não usados para 

limitar possibilidades. O amor tem de ser criado e recriado, nunca discriminado. Por não ser perfeito. 

Por não ser estável. Por não ser normal. Por não ser igual. Por ser desconhecido. 

 

− Você já passou por isso antes? 

− Não sei. Não lembro. Desculpa. Não consigo. Preciso pegar o diário. 

− Sem problemas, minha linda. Eu o pego para você.  

 

Ele se levantou, não se vestiu e foi em direção à sala.  

 

Que bundinha linda. Acho que acertei o alvo, disse ela baixinho para si. 

 

Ele voltou com o diário dela nas mãos.  

 

− Querido diário... Eu amo o Lucas... Ele é o amor da minha vida... 

− Ei! Sua mãe não lhe ensinou que ler as coisas dos outros sem autorização é feio? 

− Sua sogra não me deu tão boa educação assim, mas me ensinou a tratar uma mulher direitinho. 

Com muito amor, colo, cafuné e carinho. E eu aposto que é isso que está escrito nele. 

− Bobo... Então... Seu nome é Lucas? Bonito nome... Soa luminosidade. 

− Brilhante. 

− Convencido – ela rebateu sem hesitar. 

− Fique à vontade... Leia seu diário inteiro enquanto eu preparo nosso café. Tenho certeza de que 

ele lhe dirá que eu sou o cara. E de mais a mais hoje é sábado. Ou seja, um dia sem horários. 

Teremos muito tempo para nos conhecer. 

− Não... Nos reconhecer – proferiu ela.  

 

Essas palavras não são minhas, pensou sozinha. 

 

Ela apareceu na cozinha de repente. Nua, agarrando-o por trás.  

 

− Estamos juntos há dois meses e você ainda não é meu namorado. Como eu pude dormir com 

você?! – brincou ela.  

− Não seja por isso minha doce donzela. Na verdade, eu estava esperando o final da tarde para 

aplaudirmos o grandioso se pondo. Reservei duas de pranchas de SUP e contratei uns golfinhos para 

nos trazer as alianças... Mas, como a senhorita estragou a surpresa... Quer namorar comigo? 

− Não. 



 
 

− Não?! 

− Não. Eu prefiro esperar o pôr do sol. Ou você acha que eu vou abrir mão de remar com você no 

paraíso? 

− Ah... Quer dizer que de mim você não se lembra, mas da praia sim? 

− Aham... Coisas do acaso. 

− Sabe o que é mais legal na sua falta de memória? 

− Nem imagino. 

− É que eu te peço em namoro toda semana e você sempre esquece.  

− E isso é divertido? 

− Sim... Pois posso lhe fazer o pedido de diversas maneiras diferentes. 

− E eu sempre aceito? 

− Você estar aqui, nua, me abraçando, responde a sua pergunta? 

− E por que eu não escrevo sobre os seus pedidos? 

− Porque é a sua maneira de esquecer para que seja surpresa de novo. 

− Chato! E não vem de novo com esse papo de golfinho trazendo alianças... É muito gay. 

− Gay? – ele gargalhou. 

− Olha quem fala... A rainha da fofura. A mais romântica do Atlântico. A que se derrete feito 

manteiga quando assiste desenho animado. 

− Ei... Desenhos são feitos para adultos! – respondeu ela dando-lhe um tapa na cabeça e 

roubando os morangos do café. 

− Você me bateu?! Te dou cinco segundos para correr ou vai começar uma guerra de 

travesseiros... E nessa você sabe que eu ganho! 

− Como vou saber se eu não me lembro?  

− Você não acredita em mim? 

− Não... Mas gostei do desafio! – ela saiu correndo ao quarto para preparar seu armamento.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

− Festa. Bolo. Cerimonial. Vestido. Roupa do noivo... Nossa... Eu não sabia que casar de verdade 

fosse tão caro. 

− Falando sozinho, chefe? 

− Ah... Sim, Lucas. Pedi a Sônia em casamento. Estou me planejando para a festa.  

− Que... Será daqui a um mês? 

− Não... Um ano! 

− Parabéns, Richard. Fico feliz com a notícia, mas... Você já está estressado para algo que só vai 

acontecer daqui a um ano? 

− Ah... Obrigado. E sim. Sou muito cauteloso. Tudo para mim precisa ser muito bem planejado.  

− É... Casamento sai caro mesmo. Você que já teve um deveria saber. 

− É... Mas eu nunca fui muito romântico. Não tivemos festa no primeiro casamento. Aliás... Não 

cheguei a formalizar a união. Não houve casamento propriamente dito. Eu até queria me casar na 

chácara da minha família. Todos se casam lá. Mas, na época... Sei lá... Não me lembro porque não 

fizemos nada. 

− Casamento numa chácara? 

− Sim. 

− A luz do dia? 

− Sim. 

− Nossa... Eu tive uma ideia. 

− Você vai casar? 

− Não... Quer dizer... Sim... Bem... Na hora certa você vai saber.  

− Ai... Que ótimo. Planos para o primeiro final de semana do próximo mês? 

− Hummm... Por enquanto não. 

− Bem... A Sônia é muito religiosa. E, embora seja viúva, ela faz questão de casamento na igreja, 

festa de noivado e tudo mais. Acho que não me custa nada. Quando ficamos mais velhos vamos 

amolecendo aos caprichos dos outros. Depois, vamos fazer uma pequena reunião na minha chácara... 

Apenas para os mais íntimos. Apareça. Ela quer aproveitar para comemorar meu aniversário. Leve 

sua namorada. 

− Obrigado pelo convite, chefe. Eu não tenho namorada não, mas... Posso levar uma amiga? 

− Sim. Leve-a.  

− Obrigado. Vamos sim.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Lucas chegou há cerca de um ano na companhia. Um jovem recém formado em Gestão Cultural. 

Tudo o que o casarão precisava para buscar patrocínio e acabar com os cortes de turmas ou demissão 

de funcionários. Uma de suas funções seria inscrever as apresentações de balé e dança na Lei 

Rouanet. Acabou se tornando, também, o braço direito de Richard. Sempre proativo e simpático.  

Moreno de olhos azuis turquesa. Alto. Atlético. Com um corte de cabelo que ressaltava ainda 

mais o seu charme. Surfava nas horas vagas. Tratou logo de conhecer todos os professores e turmas. 

Faltando apenas Lis, que estava viajando.  

Ela tinha três turmas diárias. Duas para crianças e uma para adolescentes especiais. Ou com 

Síndrome de Down ou com algum tipo de atraso mental. A menina tinha o dom de capacitá-las a 

dançar o que desejassem, e não apenas o balé. Ela ia além. Ela os ensinava sorrisos e alegria. 

Ensinava-os vida, pois foi isso o que aprendeu com a natureza. Havia um grande palácio ao lado da 

companhia. Com um jardim enorme e salas com exposições de arte. A maioria gratuita e aberta a 

todos os públicos. Ela adorava expandir suas aulas por lá.  

Lucas não a encontrou em seu estúdio. Havia um bilhete preso ao espelho.  

 

Fomos dançar no jardim de Deus e já, já estamos de volta. 

 

E lá foi o rapaz, que percorreu a companhia de ponta a ponta até decifrar o que era o jardim de 

Deus.  

 

− Richard, você sabe para onde a Lis leva as crianças? É um tal de jardim de Deus? 

− Putz. Ela foi pra lá de novo, é? 

− Sim.  

− É logo aqui atrás, no palácio. Já avisei a ela para não levar as crianças pra lá. Se uma delas se 

perder, a companhia será imensamente prejudicada. Já avisei a Flávia, mas ela é encantada com a 

Lis. Deixa aquela menina fazer tudo. 

− Encantada? – Lucas já previa o que esperar. 

− Vá atrás dela, por favor... E se possível traga as crianças de volta.  

 

Ciúme? Richard não era desse tipo. Mas mesmo assim uma pulguinha lhe incomodou o juízo e 

pensou: 

 

Não... Ela não gosta de rapazes mais novos. Não haverá perigo deles se conhecerem. 

 

Lucas tinha a idade de sua menina, e ele mal poderia supor que acabara de oferecer comida ao 

leão.  

 

 

 

 



 

 

Encantada? Deve ser mais uma bailarina mimada pela Flávia. Ohhh povo de nariz em pé que eu 

nunca vi igual. 

 

Lucas era muito paciente, mas ele tinha razão. Nem todas as professoras eram simpáticas. Na 

verdade, todas se rendiam à beleza dele e por ignorá-las, elas lhe davam em resposta, a implicância.  

− Professora Lis? 

− Pois não? 

− Sou Lucas, o novo marketing da companhia. 

− Prazer, eu sou Flor de Lis, mas pode me chamar de Lis... Ou de Flor... Como queira. – 

respondeu abraçando-o sem pensar.  

− Tia Lis... Você deu um abraço cheio nesse moço? Por quê? – perguntou uma das crianças. 

− Porque ele trabalha na nossa companhia. E tenho certeza de que está fazendo de tudo para 

melhorar o nosso balé. Vamos dançar para dar-lhe as boas vindas? 

 

E as crianças dançaram uma coreografia especial que faziam a todas as pessoas novas que 

entravam em suas vidas.  

Enquanto Lis viajava, Flávia conseguiu três outras professoras para as turmas especiais, 

entretanto, nenhuma se adaptou ou conquistou a simpatia das crianças, que preferiram sair da 

companhia e esperar aquela menina voltar. 

 

− Nossa... Estou impressionado.  

− Obrigada. Não nos custa nada ser gentil, pois não?! 

 

Quebrou-se a bronca que ensaiou a dar. Todo seu pré-julgamento escoou pela vergonha de um 

ralo que não existia ali. Sorte a dele, só tinha gramado, flores e arte em exposição. Proferiu o 

discurso com malemolência apenas em pensamentos.   

Assentiu com a cabeça. Abriu-se a argumentos.  

 

− Seu trabalho é muito bonito, Lis, mas... Mas, você sabe. É um risco trazer as crianças pra cá.  

− Risco? – ela gargalhou – eu já ouvi esse puxão de orelha em algum lugar... Só não estou me 

lembrando... Bem, deve ter sido de algum rabugento.  

− Na verdade foi do seu chefe, o Richard? 

− Richard? Desculpe-me, não me lembro dele? 

− Não se lembra? Você está gozando comigo, não? 

− Perdão. Deixe-me explicar. Eu sofro de um distúrbio de memória. Então, não é sempre que eu 

me lembro das pessoas. 

− Memória? Está me gozando de novo? 

− Shuuuuuu. Você está tirando a concentração das crianças com essa discussão boba. Elas estão 

ensaiando. Estamos no meio de uma aula, esqueceu? Ou será que você também tem problemas com a 

memória? – retrucou, ela, sutilmente.  



 
 

 

As crianças copiavam os movimentos dos pássaros e das flores. Uma fitou uma borboleta, como 

se contemplasse um milagre. Um menino se distanciou um pouco para jogar no lixo um copo 

plástico que uma moça acabara de deixar no chão do jardim.  

 

− Elas precisam do silêncio da humanidade para ouvir o som da natureza. Algumas já estão um 

pouco mais evoluídas e dançam de olhos fechados. Realizam movimentos delicados. Outras levarão 

um pouco mais de tempo, mas aprenderão também. Todos são capazes. O jardim os educa também a 

amar e respeitar a natureza. Ensina-os valores. Ajudam-nos a sorrir em vez de reclamar. Orientam-

nos a ter paciência. Mostra-lhe vida e amizade. 

Lucas não acreditou no que ouvia. Ela continuou. 

 

− Eu tento ensiná-las a dançarem como as borboletas. Umas copiam as árvores que precisam de 

galhos sutis para receber a graça das aves. Os ninhos com seus filhotes. E assim fica mais fácil para 

elas gravarem as posições do balé. 

− Incrível. Isso é... É... Espetacular. Como o Richard pode proibir isso? 

− Olha... Eu não sei quem é esse Richard. Mas, traga-o aqui. Ele vai me entender.  

− Eu tenho de arrastá-lo pra cá. 

− Sim. Será um prazer tê-lo em nossa aula. Aliás, experimente uma aula. 

− Eu? De sapatilhas? 

− Não será preciso. Basta uma bermuda leve e pés descalços para você sentir a terra. Para tudo se 

dá um jeito. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Algumas semanas depois, Lis bateu na porta da sala da administração. 

 

− Pode entrar – Richard respondeu. 

− Com licença. 

− Lis? 

− Bom dia, Richard. 

− Quer falar comigo? 

− Na verdade é com o Lucas. 

− Ele ainda não chegou. 

− Sem problemas. Vim apenas lhe deixar um bilhete. 

− Coloque-o em cima da mesa.  

− Desculpe-me a intromissão, mas... Sinto um vazio no seu olhar. Posso lhe ajudar com alguma 

coisa? 

− Ah... Não... Não é nada... 

− Problemas com o coração? 

 

Ele deu uma risada.  

 

Como ela adivinhou? 

 

− É... É com o coração sim, Lis. 

− Posso lhe dizer uma coisa? 

− Sim... 

− Não cobre perfeição de um amor... Não importa quem ame você, desde que lhe faça sorrir 

todos os dias. 

− Obrigado pelo conselho. 

− Obrigada pela atenção. 

 

Lis se despediu com um sorriso e saiu da sala.  

 

 

 

 

  



 
 

Aquela menina... Mesmo sem querer... Mesmo sem supor que minha dor é por ela... Sempre 

consegue mexer comigo.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lucas adorava quando Lis lhe surpreendia com bilhetes durante o dia. Não havia nenhum tipo de 

certeza quanto às intenções daquela menina, mas ele não se importava. Gostava quando sua 

imaginação fluía a convencê-lo de que ela se apaixonara por ele. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Se 

 

Palavra que desde a infância eu não sei se é pronome, artigo ou conjunção. 

Pequena e formada de apenas duas letras, mas que provoca uma grande distância entre o 

presente e o futuro provocando confusão. 

Mas eu que não sou boba proponho uma brincadeira a fim de consertar tudo com união. 

Se lhe fosse possível o “se”, do que você se empossaria ou abriria mão? 

Se eu tivesse uma caneta escreveria num guardanapo dessa mesa uma carta para Papai Noel 

pedindo um presentão. 

Se me fosse possível uma troca, eu trocaria o meu travesseiro por um cafuné no seu colchão. 

Se passasse uma estrela cadente eu pediria um amor de antemão. 

Se você não existisse eu te criaria exatamente do jeito que é na minha imaginação. 

Se eu pudesse planejar o caminho da felicidade eu iria para uma praia bem longe e deixaria isso 

a cargo da adivinhação. 

Se me fosse dado o poder do tempo eu apagaria sua memória e você não ia ter medo de ficar ao 

meu lado de montão. 

Se tudo acontecesse como a gente quer eu te veria todos os dias e a noite te daria um beijão. 

Se isso tudo pudesse ser verdade o platônico eu deixaria para Platão. 

Se isso acontecer eu garanto que vamos viver com enorme satisfação. 

E se um dia você se der conta do quanto todo esse sonho é bom eu estarei quietinha te esperando 

para te entregar meu coração. 

E você? O que faria com os “ses” de sua vida? Ficaria parado ou mudaria sua rotina com uma 

enorme transformação? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Era impressionante o poder de encantamento daquela menina... Para não dizer, poder de paixão. 

Em pouco tempo já conquistou o rapaz de olhos azuis turquesa a ponto de... 

− Lucas, preciso lhe falar – chamou, Richard. 

− Você passa tempo demais na turma da Lis. Quero que você visite as outras turmas e passe mais 

tempo aqui na sala. Preciso lhe passar novas atividades. Preciso de férias e é você quem vai me 

substituir.  

− Ok, chefe... Mas... Deixe-me lhe contar sobre o projeto que estou montando com a Lis... 

− Lis... Lis... Lis... Todos só falam dessa menina o tempo todo. Até a Bibi cismou de ser monitora 

dela. 

− Desculpa... Algum bicho te mordeu? 

− Vários bichos! 

 

Richard saiu enfurecido da sala como se algo o atormentasse. O rapaz nada entendeu.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sim... Algo o atormentava. Era seu coração.  

A volta de Lis o desestabilizou. Ele tinha tudo sob controle. Já até a tinha esquecido. Arrependeu-

se de lhe enviar a carta que escreveu para ela pouco tempo depois de terminarem. Sua esperança é 

que houvesse tido um atraso na entrega e ela já tivesse viajado, mas nunca teria essa certeza. 

Comprou-lhe um livro, no seu aniversário daquele ano, mas também não lhe entregou. O deixava 

permanentemente em cima de sua mesa. Era o tic tac de sua covardia.   

Pediu Sônia em casamento, atestando a ideia de que era mais fácil se entregar ao comodismo do 

que escalar muros e lutar por sua felicidade. 

Ele tomou uma decisão. Achou que seria melhor assim, mas os dias lhe provavam o contrário, e 

da forma mais amarga possível. Sentia que morria aos poucos toda vez que recebia um olhar 

indiferente dela. Pouco mais de um ano antes, ela o fitava de forma apaixonada. Não aceitava que 

fosse esquecido tão rápido. Tão fácil.  

 

Será que ela me usou? Será que o que vivemos foi tão superficial assim? Como ela pôde fazer 

isso comigo? 

 

Ego de homem ratifica imaturidade e expõe a insegurança do menino que ainda não sabe amar. 

Que não se permite viver. Que não assente ser.  

Richard nada aprendeu com aquele bilhete de Natal. Nem com a carta. Cegou-se cada vez mais.  

E, cada passo que ele dava para afastar Lucas de Lis, mais os aproximava.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Lucas não gostava de criar problemas ou desacatar ordens superiores. Era do tipo que os 

enfrentava com criatividade. E as novas instruções do chefe foram o pretexto perfeito para chamar a 

professora para um encontro no final de semana. Era nítido que aquela aproximação deixara Richard 

incomodado, mas ele estava prestes a formalizar o noivado com Sônia. 

 

− Eu juro, Lis. Não será um encontro. É que o Richard me chamou a atenção. Disse que eu passo 

muito tempo fora da sala e que ele precisa de mim.  

− Chato. Ele é o pai da minha monitora e está sempre me vigiando. Mas quase nunca dirige a 

palavra a mim. É sempre tão seco nos corredores, como se me evitasse por algum motivo. Às vezes 

nos esbarramos no caminho entre a minha casa e a companhia. A brisa da manhã ressalta o perfume 

dele... Sempre me vem à memória olfativa, só não me lembro o motivo. Olho para os lados e sei que 

é ele por perto, mas quase nunca o vejo. Estou começando a criar antipatia por ele.  

− Não esquente a cabeça, Flor. É o jeito dele. Os mais velhos são assim... Meio rabugentos.  

− Mas ele nem é tão mais velho assim. Deve ter o quê? Uns dez anos a mais que a gente?  

− Na verdade, 17 a mais.  

− E você falou que ele está à beira do próprio casamento. Tem uma filha linda. Ele não deveria 

ser assim. Deveria estar exalando positividade. Felicidade.  

− Esqueça-o.  

− Ah. Isso vai ser fácil. 

− Aceita o meu convite? 

− Pois bem. Convite aceito. Tudo pelo nosso projeto “abaixo os rabugentos da cidade”. 

− Ah. Esse também... Mas, primeiro... 

− O de expandir a turma para adultos. 

− Não vou te decepcionar. Onde podemos nos encontrar? 

− Hummm. Você tem o final de semana livre? 

− Sim. 

− Planos para ele? 

− Topo qualquer coisa, desde que seja com você. 

− Então te pego hoje à noite, às dez. E às dez da manhã de amanhã lhe apresentarei o balé que 

mais gosto.  

− Sério?! Para onde vai me levar? 

− Ei... Você queria um encontro. Eu não. Daí, você insistiu. Eu aceitei. Agora você terá de fazer 

tudo o que eu quiser. 

− Assim não vale! 

− Aprenda uma coisa, Lucas. Controlar a vida o tempo todo é chato. As melhores coisas, as mais 

incríveis sensações, o arrepiar de pele, o encontro com Deus, o toque de alma... Tudo vem do 

inusitado. Permita-se o formigamento da curiosidade. Ela instiga a imaginação. Entregue suas mãos 

a alguém que vai lhe mostrar algo novo. Confie em mim.  

− E o projeto? 

− Ele será desenvolvido com a poesia do sol no nosso final de semana.  



 
 

 

Ele consentiu sorrindo. Adorava surpresas, embora tenha sido sempre quem as prepara.  

 

 

 

 

  



 

 

Lis chegou do trabalho e na sua porta um novo telegrama: 

 

Compareça ao Achados e Perdidos do Aeroporto Internacional. Seu objeto esquecido será 

descartado no prazo de dez meses.  

Ignorou e o colocou no aporte para correspondências.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

− Você tem seguro de vida? 

− Isso é para me assustar?  

− Talvez. 

− Seu porte de armas está em dia? 

− Hoje você está com sorte. Vou te levar ao único lugar do mundo onde eu não preciso de GPS.  

 

Além de linda, ela o fazia rir. Perfeita. Mais um pouco e ele já estaria em suas mãos... Ou, seria 

melhor dizer... Que ela estaria dentro de seu coração?!  

 

Enquanto isso... 

 

− E aí, filhota?! Me conta como foi seu dia. 

− Ai, papai... Foi demais. Hoje a tia Lis me ensinou o poder do sorriso. Ela disse que nas 

apresentações modernas as bailarinas não precisam ficar tão sérias quanto antes. Podemos fechar 

levemente os lábios para respeitar a direção da cena, mas jamais devemos conter nosso sorriso 

interno. Dentro de nós podemos sorrir e gargalhar o tempo todo. Desde que não atrapalhe nossa 

concentração no palco. 

− Hum... Que legal. 

− Ela falou que entramos no palco, sempre acompanhados dele, do nosso sorriso. Mesmo nas 

peças onde precisamos encenar a tristeza, ele fica aqui dentro ohhh – falou ela passando a mão sobre 

o coração do pai – guardadinho. Quando eu crescer quero ser que nem ela.  

− Hum... E a tia Sônia? Você não sente vontade de ser que nem ela? Ela está triste com você. Ela 

me contou que você mal lhe deu bom dia hoje.  

− Eu estava atrasada para aula, papai. Me desculpa. Eu gosto da tia Sônia, mas eu não quero ser 

que nem ela. 

− Por que não? 

− Porque ela parece uma estauta. 

− É estátua, filha. 

− Tá! Estauta. Mas a tia Sônia mal me abre um sorriso. E de mais a mais a tia Lis... 

− Tia Lis, tia Lis... Você só sabe falar da tia Lis – interrompeu, ele.  

− Ué! Tá com ciuminho papaizinho lindo? Você sabe que é o número um no meu coração. A tia 

Lis também está, mas é a número dois. Afinal, você está há mais tempo.  

 

Sim, ele estava morrendo de ciúmes da Lis mais uma vez, embora as situações sejam distintas.  

 

− E você não precisa ficar com essa cara emburrada. Esse final de semana eu serei todinha sua.  E 

não correremos o risco de encontrar a tia Lis na padaria pela manhã. 

− Hum. E por que não? 



 

 

− Por que a tia Lis viajou. Ela foi levar um amigo para dançar balé no mar. Eu me convidei para 

ir, mas ela falou que ia ficar muito em cima para pedir autorização ao senhor, mas que na próxima eu 

tô dentro. 

− Balé no mar? E ela viajou para onde? 

− Não sei pai. Só sei que é um lugar que ela gosta muito.  

 

Pronto. Aquela informação foi suficiente para nublar o tempo de Richard. Ela nunca o levou para 

dançar balé no mar. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Nunca lhe dei tempo para que me levasse ao seu lugar predileto... 

 

 

 

 

 

  



 

 

Chegaram. 

 

− Eu nunca estive neste lugar... Que lindo! Tô impressionado. 

− Meu pai sempre morou aqui e minha mãe sempre lá na grande cidade.  

− E o casamento deu certo? Desculpe-me a intromissão. Se não quiser, não responda. 

− Sem problemas. Deu certo sim. Eles diziam que a saudade alimenta o amor. Meu pai nasceu 

aqui e decidiu voltar para fugirmos dos médicos. Eu vim com ele. Tinha oito anos. Mas, minha mãe 

tinha um emprego estável na cidade, onde eu moro agora... Ah... E onde você mora também. Na 

época meus irmãos ficaram com ela, e vinham pra cá todo o final de semana e férias. Morei aqui até 

os 18 anos. Mas depois que meu pai faleceu, eu me mudei. Não fazia sentido ficar aqui sem ele e eu 

precisava criar asas. Queria trabalhar. Ensinar balé e na única companhia que tem por aqui não tinha 

lugar pra mim.  

− Por isso é o único caminho que você não esquece? 

− Não... Não por isso. Eu sempre uso a minha intuição para chegar aqui. Nunca me perdi. 

− Sem memória? 

− Total. 

 

Ela gargalhou. A ficha não havia caído para ele sobre aquilo não ser piada. 

 

− E esse pinguim no seu pulso? 

− Não lembro. Sem memória, esqueceu? 

− Total. 

 

 

 

 

 

  



 
 

A noite estava estrelada e a casa cheirando a mofo.  

 

− Teias de aranha? 

− Acostume-se. 

− Com a sujeira? 

− Bobo. Com a natureza. Tem muito tempo que não venho aqui. E mesmo assim teias de aranha 

eram coisas que meu pai não nos permitia destruir. 

− Jura que vamos ter de dividir nosso rango com as aranhas? 

 

Era incrível a facilidade como ele a fazia rir. Também.  

 

− Agora pare de piadas e vamos ao trabalho. 

− Trabalho? 

− Faxina. 

− Faxina? 

− Sim. Trabalho. Faxina. Ué! Como acha que vai pagar sua estadia? 

− Com beijos? 

 

Ela corou e não acreditou no que ouvia. 

 

− Você mentiu pra mim. Disse que isso não era um encontro – ela retrucou franzindo a testa. 

− Beijos necessariamente marcam encontros? Falei em beijos de amizade... Tipo esse... – o rapaz 

tascou-lhe um na testa. 

 

Um sábio sedutor conduz muito bem o uso de suas armas para instigar a vontade da mulher 

apreciada.  

 

− Não. Você não vai pagar nada com beijos e sim com vassouras! Você limpa lá em cima que é 

menor. Vou te dar essa colher de chá – ordenou ela. 

− Sem direito a beijos? 

− Sobe agora antes que eu te dê uma vassourada.  

 

Os dois gargalharam. Uma rotina deliciosa.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

− Lis. Socorrooooooo. 

 

Ela não hesitou em subir correndo. 

 

− Fui abrir o armário para conferir as roupas de cama e esses livros caíram em cima de mim.  

 

Não eram livros. Eram o passado. Eram as doces lembranças. Eram os momentos escolhidos para 

não serem esquecidos. Eram diários. E, ela não se conteve nas gargalhadas. Contou-lhe parte de sua 

história, ou melhor, do pouco que se lembrava para relatar sobre seu distúrbio. 

 

− Uma garota que não tem passado? Isso é inacreditável. 

 

Pela primeira vez uma pessoa não lhe respondeu “sinto muito”. E, ela adorou. 

 

− Como assim inacreditável? Você não confiou quando eu lhe disse sobre isso no palácio? 

− Não... Quer dizer... Sim... Mas, eu não sabia que era tão sério. E você sabe o que isso significa? 

− Que eu sou uma anomalia da natureza? 

− Não! Você é linda demais para ser uma anomalia.  

− Fofo. 

− Isso significa que você não tem traumas, nem rancores ou mágoas das pessoas. É como se você 

pudesse escolher. Basta não escrever sobre coisas ruins que elas passam como se nunca tivessem 

acontecido. E tudo pra você é novidade. Tudo é a primeira vez. Agora entendo porque você não 

desgruda do papel e caneta.  

− Ufa! Finalmente encontrei alguém que não vai me tratar como uma doente. Nem sentir pena de 

mim. 

− Pena de você? Fala sério! Eu tenho inveja. E que um dia eu tenha uma memória como a sua. 

Ou melhor, a falta dela.  

− Ei! Cuidado com o que deseja. O Universo lhe ouve e faz exatamente o que quer.  

− E isso não seria bom? 

− Depende... Em mim isso foi um problema até agora. Você não faz ideia do quão constrangedor 

é todos te olharem com pena ou acharem que você é mal educada por não cumprimentá-las na rua ou 

que você é metida por não reconhecê-las. E o pior de tudo é olhar pra trás e não ver nada.  

− Como assim? 

− É vazio... Escuro e, eu não tenho histórias para contar.  

− Mas, em compensação, tem um monte de diários para dividir. Dariam belos livros. 

− Minha vida exposta?   

− Aham!  

− Nem pensar! 

− Sem contar que você embeleza o presente... Principalmente, o meu. 

 



 
 

Ela ficou rubra de vergonha. Ele estava se tornando um especialista em deixá-la assim. 

 

− É por isso que você se sente tão bem com as crianças especiais, não é?! 

− Sim. Elas não me enxergam diferente. Não me olham com lamento. Elas me vêem como elas 

são. Sou especial como elas.  

− Sim, Flor. Você é muito especial. 

 

Ela ruborizou mais uma vez e se perdeu no turquesa daquele mar.  

Algo borbulhava dentro de si.  

Gostava do que estava começando a sentir.  

 

− Bem... Este é o seu quarto. Tenha uma boa noite e nos vemos amanhã. 

− Ei... Você me desvia quilômetros para não dormir comigo? 

 

Ela lhe respondeu jogando o travesseiro sobre ele seguido de um largo sorriso.  

Fechou a porta e desceu. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ele tem os olhos mais lindos que já vi. E sempre foi tão simpático e delicado comigo. Ele me faz 

rir o tempo todo e está sempre por perto. Às vezes ele passa por mim de carro a caminho da 

companhia e me oferece carona. Ontem o tirei do carro para experimentar o açaí da padaria. É o 

que mais gosto depois do sorvete de menta. Sinto meu coração formigar... Não sei se essa é a 

sensação de se apaixonar... Mas... Bem que eu queria que fosse.  

Bem que eu queria que fosse ele. 

 

 

 

 

  



 
 

Amanheceu o dia ensolarado de um azul que parecia ter sido pintado especialmente daquela cor 

para o que viria em seguida. Esbarraram-se no corredor. 

 

− Bom dia. 

− Bom dia... Nossa... 

− O que foi?  

 

Era a primeira vez que ele a via com os cabelos soltos.  

 

− Você é linda – respondeu ele, atônito. 

− Você me vê todos os dias e só agora se deu conta? 

− Desculpe-me... É que eu nunca te vi sem o coque. Você é linda... Parece até uma... 

− Leoa? 

− Não. Uma princesa da selva. 

 

Os dois caíram na gargalhada. 

 

− Não... Acho que dormir fora do seu habitat não lhe fez muito bem. Você acordou alucinado. 

Por acaso fumou um escondido? 

− Não. É você que já acorda me inspirando a alucinações. 

− Bobo! Vamos descer. E não olhe muito para o céu. 

− Por quê? 

− Porque está tão incrivelmente azul que seus olhos turquesa se confundiriam com ele. E se seus 

olhos se perderem, como vou olhá-los?  

− Linda. 

− Lindo é você. 

− Não sou não. Sou gordo. 

− Ok, gordo!  

 

Gordo? Eu já chamei alguém assim. Deja vú?  

 

− Vamos descer para o café e lhe engordar ainda mais. 

 

Os dois desceram. A mesa já estava pronta. Ela acordou antes e já estava de banho tomado. 

Disciplina exata para uma professora de balé, diferente do marqueteiro sedutor.  

 

  

 

 

 



 

 

      O que será que ela está fazendo? Com quem ela viajou? Balé no mar? Ela nunca me falou sobre 

isso? Agora sim eu sei que nunca fui especial para ela. Ela nunca me surpreendeu com uma viagem 

especial. Será que ela levou seu vestido amarelo? Quer saber? Eu também preciso viajar. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Nenhum assunto à mesa. 

Apenas pão com manteiga e sorrisos. 

Resultou numa gostosa gargalhada dupla.  

Terminaram o café.  

Levantaram-se para recolher a louça. 

 

− Ei... Pare de me olhar. O que foi? O café estava aguado?! 

− Nada! Você é que estava muito doce. 

− Tá brincando com a minha cara? 

− Claro que não, sua boba.  

 

Novamente gargalhadas. Elas vinham às dúzias. Elas vinham por nada. Elas vinham a desafiar o 

silêncio. Elas vinham a abrilhantar a madrugada.  

 

Lucas e Lis se trocaram, em quartos separados e se encontraram na sala. Saíram da casa e 

caminharam alguns minutos. A cidade era pequena e em poucos passos estavam no centro comercial. 

Havia uma igreja bem no meio da praça, aos pés do mar de anjos.  

 

− Nossa Senhora dos Remédios. 

− Nunca ouvi falar. 

− Sinal de que precisa vir mais vezes aqui. 

− Hummm... Que belo convite. 

− Hummm... Que rapaz pretensioso.  

− Pretensioso e gordo.  

− Ok... Pretensioso e gordo. Você sabia que sempre que entra numa igreja pela primeira vez você 

tem direito a um pedido? 

− Não. 

− Então faça o seu.  

 

Entraram. Ajoelharam-se. Ela simplesmente orou gratidão. Já ele... 

 

Nossa Senhora dos Remédios, desejo ser que nem a Lis... Leve como uma flor... Sem passado ou 

traumas. Desejo apenas sentir amor. Amém. 

 

Levantaram-se. Olharam-se.  

Saíram. 

Na mesma rua, entraram numa loja especializada em mergulho. 

 

− Minha boneca linda. Quanto tempo? Porque não falou que vinha? 

− Tio amado. Me dá um abraço cheio. 



 

 

Ela o apertou tanto que o deixou sem fôlego. Em seguida iriam para a instrução do batismo. 

Aprenderiam todos os sinais que deveriam fazer embaixo da água e a como manusear o 

equipamento.  

 

− Lucas, esse é o meu tio Celso. Tio, esse é o Lucas. 

− Prazer, meu rapaz. Essa menina me ama tanto que nunca me esquece. E, oh! Tome conta dessa 

relíquia, direitinho, senão, já sabe... Quem manda no pedaço sou eu e aqui é só arpão. 

− Quem sou eu para descuidar de um tesouro? Pode deixar capitão, cuidarei dela com a minha 

própria vida – o rapaz de olhos azul turquesa respondeu sorrindo e batendo continência. 

− Oi Lis – cumprimentou seu primo. 

− Oi... Quem é mesmo você? 

− Ela não me ama. Sempre se esquece de mim. Sou eu. Seu primo Daniel. 

− Mil perdões primo. Não é por querer.  

− Sem problemas. Vem aqui que um abraço cheio resolve tudo. 

 

Eu já citei que o abraço cheio é terapêutico? 

 

− Um açaí também resolve.  

− Ah. Disso você se lembra, não é?! 

 

Lis se ofereceu para comprar um para Lucas, mas ele não quis, então pegou Daniel pelo braço e 

foram para fora da loja tomar um antes do mergulho.  

 

− Lis mergulha desde pequena – explicou Celso – mas sempre se esquece tudo. 

− Ela me contou sobre sua doença.  

− E vocês namoram há muito tempo? Se conheceram na viagem dela?  

− Não. Somos apenas amigos. Trabalhamos juntos. 

− Amigos? Lis nunca trouxe ninguém aqui. 

− Sério? 

− Aham. Meu irmão, o pai dela, era muito ciumento. Ele faleceu há alguns anos. Quando era 

vivo, sempre recomendou que só trouxesse alguém aqui se fosse para casar. Ela trazia as amigas. 

Mas, um rapaz? Nunca. E você é bonitão hein. 

 

Estado: Lucas se sentiu o único homem do universo. O mais especial de todos. Mas não encarou 

isso como uma responsabilidade ou pressão. Lucas era um doce. Não era diferente dos outros caras 

da cidade. Gostava de baladas e de ver gente bonita na praia e nos bares ao redor. Paquerava. Ficava. 

Beijava na boca. Colecionava rostos sem nomes. Namorou duas moças na adolescência, mas nada 

muito marcante. Priorizava sua liberdade. Formado há pouco tempo, com um bom emprego, nunca 

antes pensara em ter um compromisso sério com alguém, tão pouco em se casar. Mas naquele lugar, 

com aquela menina, o clima era especial. Desejou voltar ali mais vezes, mesmo com inúmeras teias 



 
 

de aranha pela casa. Desejou estar presente nos momentos dela. Desejou ser o motivo dos sorrisos 

dela. Faria de tudo para conquistá-la. Não para tê-la em sua coleção infinita de troféus, mas para que 

ela se tornasse o pedestal de sua felicidade. Ele queria continuar voando, mas dessa vez desejou voar 

junto com ela.  

 

− Qual é o sinal que eu faço embaixo d´água para pedi-la em namoro? 

 

Os dois riram. Não havia sinal para isso, mas Lucas estava decidido. Mesmo sem nunca beijá-la, 

um mês foi suficiente para se encantar. E um dia foi suficiente para se apaixonar de vez. Aquela 

alegria... Aquela filosofia de vida... 

Aquela menina era tudo o que ele poderia desejar na vida.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

− Venha pra piscina, tia Sônia. 

− Obrigada, querida. Mas, não quero molhar o cabelo. 

− Amor, está o maior calor do mundo e a água está geladinha. 

− Richard... Você sabe que eu não gosto de piscina. 

 

Ele não se importava com as negações dela. Estava com sua princesinha encantada e isso era o 

que importava. Bóias, macarrão e bola eram tudo de que precisavam. É claro que ele sentia falta de 

algo mais. De uma pessoa a mais naquela brincadeira. A piscina era grande demais para Bibi e ele. 

Nela cabia mais gente, mais alegria, mais entusiasmo. Mais amor. Entretanto, ele não tinha muita 

opção. Ao pedir a mulher em casamento ele suspeitara que seria assim. Sua solidão com ela era 

equivalente a sua covardia com Lis. Ambas o levavam a dias mornos e sem muita expectativa. 

Momentos confortáveis e fielmente controlados por ele. Com os planos dele.  

 

− Papai, vamos fazer algo diferente hoje? 

− Linda, aqui na cidade não há muito que se fazer de diferente e, você já conhece nossa rotina na 

chácara: piscina o dia todo, almoço, lanches infinitos e a noite, assistimos a um filme. 

− Então, papai, é por isso que eu proponho um dia diferente. Aqui é sempre muito calmo. Muito 

chato também. 

− Chato? Mas você sempre gostou daqui. 

− Sim. Sempre gostei, mas agora é diferente... Estou mocinha. Quero andar pela cidade e 

paquerar. 

− Paquerar? Como assim? Você é a minha bonequinha. Paquerar não. E como você me fala isso 

assim pra mim, com essa cara lavada? 

− Pai! Pare com isso. Se eu não conversar sobre isso com o senhor, com quem vou falar? A vovó 

já sabe que eu paquero na escola. E a tia Lis falou que eu sempre devo contar tudo o que acontece 

para você e para a vovó. 

− Pai? Você nunca me chamou assim? Sempre foi papai. E o que já conversamos sobre a tia Lis? 

− Desculpa, papai. É que eu já tô grandinha e te chamar de “papai” soa como se eu fosse um 

bebê. Minhas amigas na escola chamam os papais de “pai”. E sobre a tia Lis... Mais uma vez me 

desculpe. Lembrei dela porque ela disse que não resiste a uma piscina e que um dia ela experimentou 

uma de água natural, assim como a nossa, e que foi uma sensação incrível... “Foi como dançar balé 

no Paraíso e esperar o desconhecido”, ela disse. E na boa, papai? Se a tia Lis tivesse aqui, com 

certeza estaria com a gente na água. Ela é muito mais legal que a tia Sônia – cochichou para que a 

futura madrasta não a ouvisse e ficasse magoada. 

 

Lis mais legal? Água natural? Como a nossa? Lis se lembrou. Depois de um ano, ela se lembrou 

que esteve aqui. Então, por que não se lembrou de mim? Porque viajou com outro? 

 

− Alowwww. Papai. Planeta Terra chamando. 



 
 

− Ok. Vamos fazer algo diferente hoje então. Vamos desligar a TV e ver estrelas cadentes – falou 

ele voltando do transe.  

− Estrelas cadentes? Hummm. Gostei da ideia. Vai ser melhor do que paquerar na cidade.  

 

Os dois voltaram à brincadeira.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lis e Lucas entraram no mar com os dois instrutores: Celso e Daniel. Logo avistaram uma 

tartaruga. Lis era mais corajosa e esperta. Aos poucos, lembrava-se dos corais onde se escondiam os 

peixes mais coloridos. Daniel colocou nas mãos de Lucas um baiacu que logo inflou. As orelhas de 

elefante realizavam o mesmo movimento da maré como numa coreografia perfeitamente ensaiada. 

Duas arraias. Celso fez sinal para que não chegassem muito perto e apenas as observassem. Voavam 

no mar com a delicadeza de suas asas. Bailavam como bailarinas clássicas. Calmas. Singelas. Foi 

com o mar que Lis aprendeu a dançar. A tartaruga que avistaram nos primeiros minutos os 

acompanhou até o final do mergulho. Ia e voltava do horizonte marinho. Subia e descia para puxar ar 

da superfície, mas estava sempre por perto, como uma fiel escudeira. Lis chegou mais perto dela e 

copiou sua dança. Dançaram juntas, impressionando Lucas, como se já tivessem feito aquele balé 

antes.  

Quem sabe?! 

O oxigênio acabou. Mas o dia não. Nem o desconhecido. Tampouco os sorrisos.  

O barco atracou. 

 

− Gostou da minha dança? 

− Sensacional. Agora eu entendo a delicadeza dos seus movimentos durante a dança. É 

exatamente como a flora e a fauna marinhas. 

− Foi aqui que aprendi a dançar, aos oito anos. 

− Você se lembra? 

− Não – ela riu – está escrito. Eu tenho um diário de capa vermelha que não sai da minha bolsa. 

Lá tem coisas que eu preciso saber todos os dias senão me perco em minha própria historia. Lá tem 

os porquês. A minha rotina. Os telefones de pessoas importantes. Minhas senhas. Meus horários. As 

pessoas que amo. Leio-o todos os dias pela manhã.  

− Ih... Vai ter de me incluir nesse diário como “Lucas, o homem que amo”. 

− Bobo! Você tem uma capacidade incrível de me fazer rir. Aliás, acho que você está no emprego 

errado. Deveria fazer esquetes no teatro. Você é bem “comicozinho”. 

− No mau sentido também?! 

 

As longas gargalhadas os acompanhavam sempre.  

Almoçaram com Celso e Daniel, que em seguida voltaram para o mar com um grupo de turistas. 

Lis e Lucas passaram o resto do dia na grande praia da cidade, palco do maior espetáculo da região: 

o pôr do sol. 

 

− Foi sensacional te ver dançar com a tartaruga. Fiquei impressionado. Ela ficou pertinho e nos 

acompanhou o mergulho inteiro.  

− É raro quando uma tartaruga se aproxima de nós.  

− Jura? 

− Sim. Sabe o que isso significa? 

− Não.  



 
 

− Elas trazem consigo dias perfeitos e as pessoas que elas acompanham tornam-se abençoadas 

para sempre. 

− Eu já sou abençoado. E sabe por quê? 

− Sei ora bolas. É porque uma tartaruga se aproximou de você. 

− Não. É porque te conheci.  

 

Não foi preciso dizer mais nada. O primeiro beijo aconteceu com o sol chiando ao se unir ao mar.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Um encontro adiado 

Um cheiro bom 

Um beijo inesperado 

Um toque de carinho 

Um coração balançado. 

Sim, eu acredito no amor. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

− E, assim o imponente se vai aclamado por palmas e poetas encantados – ela resumiu o 

momento com aquela frase. 

− E por corações apaixonados no seu adeus diário – concluiu ele.  

 

O primeiro pedido de namoro foi feito e selado com olhares e mar sem precisar de palavras.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

O final de semana perfeito acabou. 

Lucas entrou na sala. Richard não esbarrou com Lis a caminho da companhia. 

 

− Bom dia, meu rapaz. 

− Bom dia, chefe – respondeu ele, com um brilho diferente no olhar.  

 

Flávia entrou no lugar para se certificar da data do noivado. 

 

− Oi rapazes.  

− Oi. 

− Então, Richard... A festa é no dia sete, não é?! 

− É sim, Flávia. É no primeiro final de semana do próximo mês. Inclusive eu ia propor que vocês 

dois passassem o dia seguinte conosco. A Bibi vive reclamando que quer a chácara cheia. E você tem 

dois filhos para fazerem companhia a ela. Lucas vai levar uma amiga. 

 

Ele pretendia apenas convidar Flávia para completar o final de semana por lá, mas a aproximação 

profissional com o rapaz acabou provocando certa intimidade. E, se Richard não fosse tão fechado 

aquilo já teria se tornado uma bela amizade.  

 

− Hummm. Gostei da ideia. Há pousadas por lá? – perguntou Flávia. 

− Não se preocupe com isso. Há sete quartos na casa. Uma para Sônia e eu. Três para meus 

irmãos com as esposas e os meus pais. Um para o Lucas e a amiga. Um para você e seu marido e um 

para as crianças.  

− Tô dentro. Adorei a ideia. Só falta falar com a minha namorada, mas ela não vai recusar – 

Lucas confirmou o convite empolgado. 

− Namorada? 

− A garota subiu de cargo rápido, hein?!  

− Bem, eu ainda não fiz o pedido oficialmente, foram apenas beijos e olhares, mas... Depois do 

final de semana incrível que tivemos é o que farei em breve.  

− As crianças vão adorar. Um final de semana com piscina e festas de noivado e namoro – 

ressaltou Flávia. 

− E estrelas cadentes. Passei a noite com a Bibi na piscina vendo estrelas cadentes e ela adorou. 

− Hummm. Estrelas cadentes? Eu também as vi nesse final de semana – sorriu Lucas. 

− Vixi... Já vi que em breve teremos outro casamento na companhia. Apaixonou-se 

repentinamente no final de semana, é? – perguntou Flávia. 

− Ainda não. Mas... Conheci o desconhecido. 

 

Richard já ouvira aquela expressão antes e seu pensamento foi longe.  

 

 



 
 

− Bom dia pinguim. 

− Bom dia leoa. 

− Planos pra hoje? 

− Hummm. Todos. É o final de semana da Bianca. Tenho de buscá-la. 

− Já sei... E ainda não é a hora certa para eu conhecê-la, acertei? 

− Minha linda. Não fique triste comigo. E não faça essa carinha. O que você iria me propor... 

De repente dá tempo. 

− O desconhecido. 

− O desconhecido? 

− Sim. Uma surpresa. O inusitado. O escuro. Uma nova oportunidade. Ia te levar a um lugar 

novo.  

− E para onde seria? 

− Para o desconhecido.  

 

Richard precisou sair da sala e não se atentou em ligar a expressão a sua dona.  

 

− Sinto, mas preciso ir ao banco. Vou deixá-los fofocando. Fiquem à vontade. 

− Fofocando não! Disseminando informações – alertou Flávia. 

 

Lucas e ela continuaram a conversa. 

 

− Sim, Flávia. O desconhecido. Ela me levou para mergulhar. 

− Ela quem? Me conta! É conhecida? 

− Ei... Pare com a curiosidade. Você vai saber em breve sobre isso... Bem... Vimos tartarugas que 

trazem consigo dias perfeitos e eu conheci o tio dela, que me contou que ela nunca levou um 

namorado lá. 

− Me conta! Quem é ela? 

− Não! Você terá de esperar até a festa de noivado do Richard. 

− Mas é só daqui a um mês. 

− Bem... É esse mais ou menos o tempo de que preciso.  

− Nossa... Quanto mistério.  

 

  

 

 

 

 

  



 

 

Meu final de semana foi divino. Eu nunca imaginei que pudéssemos ficar juntos. No fundo eu 

achava que não tinha nada a ver. Ele ficou encantado com o mergulho. Era o melhor de mim. O 

desconhecido mais precioso que eu poderia presentear a alguém... O tio Celso comentou que eu 

nunca levei um rapaz para lá, mas eu não me lembrava disso. Não sei por que eu o levei. Senti 

vontade, apenas isso. Acho que ele é uma boa pessoa. Me faz rir o tempo todo e não me olha com 

pena. Ele ignora minha falta de memória e não se importa quando eu esqueço seu nome. Nunca o vi 

fazendo cara feia com nada. É que nem eu, e nunca enxerga problemas. Ah! E se lambuza com 

sorvete de menta. Ele me disse que todo muro deve ser escalado, não importa o quão grande seja. 

Ele disse que andava meio perdido, andando de bar em bar e que eu o faço bem. Passou o final de 

semana todo cantando Lulu Santos pra mim. Não resisti. Dormimos juntos na segunda noite, mas 

não aconteceu ainda. Ele também não pediu. Foi tudo tão mágico. Ficamos no quintal vendo as 

estrelas até as altas horas da madrugada e depois, cama. Ele me fez cafuné até dormir e quando 

acordei, estávamos de conchinha.  

Rezei a Deus para que eu nunca me esqueça dele. Dos dias que passo com ele. Estou gostando 

muito de dividir minha vida com esse garoto dos olhos turquesa.  

 

 

 

 

  



 
 

O meu recomeço se aproxima. 

Preciso esquecer o meu passado. Esquecer a mãe da Bibi e todos os meus defeitos que 

provocaram nossa separação e o sumiço dela. Vou seguir os conselhos daquela menina: vou me 

permitir, vou viver, vou experimentar coisas novas, vou me entregar ao amor. Cair de cabeça numa 

paixão de verdade. Sem pudor. Esquecendo de todo o rancor.  

Será que Sônia é a minha paixão de verdade? 

Nossa... O que estou fazendo?! 

Vou jogar tudo pro alto e lhe pedir mais uma chance. Sim! É isso que vou fazer... Ela me ama e 

algum pedaço daquele coração ainda pulsa por mim. Eu posso sentir.  

Mas... Mas... Ela mal me olha. Não sabe mais que eu existo. Nem sequer fisga meu olhar quando 

eu a observo no estúdio com as crianças.  

Não posso. Não posso magoar a Sônia. Já está tudo marcado e aposto que ela já comprou o 

vestido. Não posso me reaproximar da Lis... Eu matei o amor dela por mim... Por isso ela me 

esqueceu tão rápido. Ela merece felicidade e não a mim. Deve estar com outros planos. Levou um 

rapaz para seu balé no mar... O que deve ser isso? Mergulho?  

Será que ela já quis me levar para mergulhar? Não me lembro. Andava muito ocupado. Foi tudo 

muito rápido. Não deu tempo de planejarmos muitas coisas. E eu tinha a Bibi a cada dois finais de 

semana. E todas as tardes na companhia. Porque eu nunca a apresentei a Bianca? Porque eu nunca 

permiti aproximação? Porque eu não a segurei em meus braços quando pude? Seria medo de deixá-

la escapar? Porque eu fui tão covarde e inseguro? Porque eu tinha tanto medo de ser esquecido? 

 

Onde eu estava com a cabeça? O que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a vida daquela 

menina? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

O tempo se desfez como faíscas nas semanas que antecederam ao aguardado noivado. Cada 

participante tinha suas razões, secretas ou não, para a ansiedade da celebração. Ao Richard, a 

apreensão vinha em forma de confusão mental, não tendo certeza se estava começando uma nova 

vida ainda mais nova e brilhante ou acabando de vez com anterior. Para Lucas, a consolidação de seu 

namoro com Lis trazia uma alegria que lhe era tão destacada que alguém questionou se não era ele a 

casar-se. A Lis, todas as manhãs em que antecederam à festividade, lia suas anotações. Elas a 

alertavam que devia logo correr com as arrumações necessárias a toda mulher que deseja que seu 

novo namorado a admire, principalmente em um evento de tal importância, que, além disso, traria a 

possibilidade de melhorar seu relacionamento com o chato do chefe. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Festa de noivado na chácara.  

As crianças não fizeram cerimônia para se jogarem na piscina. Também havia a cachoeira que 

atravessava o quintal, mas essa só era liberada sob a supervisão de algum adulto. 

A casa estava cheia de familiares dos noivos. Pela primeira vez os pais de Richard abriam um 

sorriso, não pelo casamento que se aproximava do concreto, mas pela possibilidade do filho 

finalmente conseguir ser feliz. Estiveram com Sônia em algumas festividades e simpatizavam com 

ela.  

Flávia chegou com o marido e os filhos, os quais se juntaram às outras crianças já fazendo planos 

para caçarem sapos ao anoitecer. Havia na chácara um pequeno pasto com duas vacas que garantiam 

a frescura do leite matinal. Richard conservava também uma horta e seu precioso orquidário. Esse 

espaço sim era terminantemente proibido às crianças. Localizava-se num canto longe da piscina e da 

área de circulação. Do outro lado, havia um campo de futebol que funcionava como um local 

sagrado e não apenas esportivo. Era ali onde se realizaram diversas uniões matrimoniais. A chácara 

pertencia à família dele há mais de cem anos.  

Chácara dos milagres.  

Uma hora depois o carro de Lucas entrou no local. Richard estava a caminho da piscina com um 

isopor nas mãos e o avistou. Foi em sua direção para cumprimentá-lo. O vidro insufilmado do jipe do 

rapaz escondia a moça, mas ela logo saiu do carro. 

 

 

 

 

  



 

 

Aquela menina. 

 

Sim. Era ela. De vestido amarelo. Mas não era aquele do réveillon de anos atrás. Era um mais 

lindo ainda.  

 

− Lis! É ela a sua amiga? – Richard não acreditou no que via. 

− Sim, chefe. Na verdade não. Quer dizer... Era ela sim quem eu iria trazer... Mas agora ela não é 

mais minha amiga. É minha namorada.  

− Nossa! – exclamou ele com um desgosto amargo na face. 

− O que houve? 

− Bem... É que... Bom, você sabe... Lá na companhia não permitimos relacionamento entre 

colegas de trabalho. 

− Vixi. Eu não sabia disso, mas se é esse o problema, na segunda-feira eu peço demissão – falou 

ele rindo.  

 

O amor de Lis com certeza valeria a demissão. 

 

− Oi Richard – cumprimentou ela sorrindo. 

− Oi Lis.  

− Bem, esqueçamos isso por enquanto. Estamos em festa e agora não é hora para esse tipo de 

conversa, não é?! A Flávia já chegou? – disse ela para quebrar o gelo e acabar com aquela conversa 

constrangedora. 

− Sim, sim. Por favor, fiquem à vontade. Estão todos na piscina.  

− Piscina? Nossa... Eu não trouxe biquíni. O Lucas não comentou sobre isso. 

− Amor... Claro que eu falei... Mas você deve ter esquecido. 

− Pois é... Ela sempre se esquece – concluiu Richard.  

 

O casal se olhou constrangidos. O comentário não foi nada educado posto o olhar de Richard 

sobre a surpresa que, para disfarçar, largou o isopor no chão e foi mostrar-lhes a casa e o quarto onde 

ficariam.  

 

 

 

 

 

  



 
 

− Viu?! Eu falei que ele não gostava de mim – Lis cochichou a Lucas – Não acho uma boa ideia 

passarmos o final de semana inteiro aqui. 

− É impressão sua, Flor. Ele apenas não esperava que a minha acompanhante fosse você. E de 

mais a mais ele é super conservador no trabalho. E eu falei sério. Se for preciso, para ficar com você 

eu peço demissão. 

 

Ela estava errada.  

Aquela cara, daquele homem covarde... Era de amor por aquela menina.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Eu não posso acreditar. Como isso passou pelos meus olhos sem que eu percebesse? Eles estão 

namorando? Porque ele nunca me falou nada sobre ela? E eu fiz de tudo para impedir que eles se 

aproximassem... E ela... Ela ficou comigo... Mas foi ele quem ela levou para o balé no mar. Por que 

não eu? Por que será que ele foi mais especial? Eu não sabia que Lis gostava de rapazes mais 

novos... É tudo culpa minha. Eu a entreguei de mãos beijadas a ele... A qualquer um que passasse e 

não fosse eu. Tarde demais... Perdi para sempre a minha menina.  

 

 

 

 

 

  



 
 

Lucas e Lis foram à piscina e cumprimentaram a todos. Richard os apresentou a Sônia. 

 

− Lis, esta é a Sônia, minha futura esposa. Amor, esta é a Lis. 

− Lis? Esse é o nome que você sempre me chama quando está distraído.  

− O que é isso, amor? – perguntou sem graça − É brincadeira dela – falou maquiando a verdade.  

− É um prazer lhe conhecer, Sônia. A Bibi fala muito de você. 

− Igualmente, Lis – respondeu ela se esforçando para ser simpática – fiquem à vontade. 

− Tia Lis! 

 

Bibi a avistou e quase lhe sufocou com um abraço.  

 

− Venha titiazinha linda, vou lhe mostrar meu pedacinho do céu. 

 

Bianca a arrastou para lhe apresentar a Chácara dos Milagres. Lis tinha a sensação de já ter 

estado lá. O cheiro da terra molhada misturado à fragrância vinda do orquidário lhe veio à mente.  

 

− Ei! Eu já estive aqui. 

− O que você falou tia? 

− Eu me lembro desse lugar. Eu já mergulhei naquela piscina. Eu já toquei nas águas desse 

córrego. Eu já cheirei essas orquídeas. Eu já estive aqui. 

− Hum. Então eu matei a charada! 

− Que charada, Bibi? 

− Nada tia. Deixa pra lá. 

− Ah não! Você vai contar agora! 

− Ok. Ok. Mas isso precisa ficar em segredo, tá? Porque o papai odeia quando eu toco neste 

assunto.  

− Que assunto? 

− Bem. Eu desconfio que você e o papai já namoraram e, se você se lembra dessa chácara é 

porque já esteve aqui com ele. E eu queria tanto que fosse você a noiva dele. Se bem que o tio Lucas 

também é legal.  

Abriu-se a confusão de vez na mente e no coração daquela menina. 

 

− Não. Isso é impossível. Eu teria escrito isso em algum lugar. Vamos esquecer essa história, está 

bem?! 

− Eu vou guardar direitinho o nosso segredinho, tá?! 

 

Bibi concluiu com uma piscada.  

Lis achou que era exagero da sua pequena bailarina. Como pôde ter namorado Richard se ele mal 

a encara? Ele passa por ela diariamente, mas de cara amarrada e seus cumprimentos são sempre 

amargos. E por mais que se esbarrem quase todos os dias a caminho do trabalho, os assuntos 



 

 

trocados não passam de “como estão as aulas?”. Ela nunca se contém ao expor sua alegria, mas 

também nunca se sentiu confortável para falar sobre sua vida pessoal, limitando-se a rotina no 

trabalho.  

As meninas voltaram à multidão da piscina. Lucas combinava com Lis no quesito “gostar de 

gente”. Era o primeiro programa deles com amigos e deixaram-se livres pelo local. Conversaram 

com todos. E Lis logo se propôs a ajudar na cozinha que era dominada pela mãe de Richard. Mais 

uma a cair nas graças de seus encantos.  

Não demorou muito para o homem covarde sentir o cheiro de sua doce menina e entrar na 

cozinha. 

 

 − Richard, além de bailarina a Lis é uma excelente ajudante. E tem feeling para a criação de 

molhos e temperos. Gostei dela e já marquei um final de semana para mergulhar com as tartarugas – 

comentou com extrema empolgação a Dona Anita. 

Como assim ela convida a minha mãe para mergulhar com tartarugas? Quanta insanidade! 

Quem ela pensa que é? 

 

− Vovó, eu deixo você ir, desde que eu vá junto! – intimou Bianca que em vez de estar brincando 

com as crianças, não largava do pé de sua querida professora. 

− Gente, eu estendo o convite a todos. Meu tio tem uma empresa de mergulho e, Lucas e eu, 

vamos adorar receber vocês em nossa casa.  

 

Lucas e eu? Nossa casa? O que isso significa? 

 

O convite soou como um esconjuro repelindo o homem do local. E, a interação entre as três era 

tão perfeita que não perceberam a ausência de Richard, que passou o dia mal humorado e repelindo 

os carinhos de Sônia. Ela no início ficou intrigada com Lis, mas quando a conheceu se derreteu. Sem 

contar que era nítida e incontestável a paixão entre Lucas e ela. Lis era irresistível até para as 

mulheres. Em poucas horas já se chamavam de amigas e andavam para cima e para baixo na chácara.  

Enquanto isso... Na área da piscina, Richard, Lucas e Flávia iniciavam uma conversa. 

 

− É. Acho que fiz a escolha certa. 

− Hummm. Então foi ela quem lhe apresentou o desconhecido? – perguntou Flávia. 

− Sim. O desconhecido. O amor. E o mergulho. 

− Mergulho? Ela te levou para mergulhar? – citou Richard com uma forte expressão de 

indignação.  

− Sim, chefe. O que isso tem de mais? 

− Hummm. Eu não sabia que ela gostava de mergulhar. Que eu saiba, ela queria aprender a 

surfar. 

− E como você sabe disso Richard? Nunca te vi conversando com a Lis! – cutucou Flávia. 

− Bem é que... Eu a encontro sempre a caminho do trabalho. Ora bolas! 



 
 

− Não o constranja, minha flor – o marido de Flávia chegou na hora e a reprimiu. 

− Surfar? Hummmm. Já sei como lhe compensar a surpresa do desconhecido – Lucas deixou 

escapar sem se dar conta do incomodo do chefe com a situação.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ele a surpreendeu na porta do estúdio. Era sua última aula do dia.  

 

− Vamos? 

− Pra onde? 

− Lis... 

− Lucas... Combinamos alguma coisa? 

− Ok... Tudo de novo... Você tem planos pra hoje? 

− Não. 

− Quer aprender a surfar? 

− Surfar? Claro! Eu sempre quis surfar. 

Era a última semana do horário de verão e a tarde estava perfeita. E, embora, mais uma vez ela 

tivesse se esquecido do combinado, ele estava ali, disposto a repetir o convite. Sem contar que os 

argumentos dela sempre lhe eram irresistíveis... Sorrisos derretidos. Não poderia culpá-la, pois ela 

era o sol de seus dias. Era o seu desafio. Era o seu dia a dia e não se importava com as vezes em que 

ela acordava e perguntava:  

 

Quem é você? 

 

− O homem de sua vida.  

− Jura? 

− Bem... Há um diário de capa vermelha na sua cabeceira e alguns post its espalhados pela casa. 

Se não acredita, leia-os. 

 

Como culpar uma mulher que ele conhecia de formas diferentes todas as manhãs? Que não lhe 

permitia ter dias iguais? Que lhe proporcionava a repetição dos melhores momentos? Ele perdera as 

contas de quantas vezes a ensinou a surfar ou andar de skate. Perdera as contas também de quantas 

vezes ele lhe apresentava aos amigos só pelo orgulho de vê-la pronunciando a expressão: meu 

namorado. E isso compensava os momentos de incertezas. 

 

− E se um dia você se esquecer de mim? Viajar sozinha e se apaixonar por outro? 

− Quem disse que sou apaixonada por você? 

− Garota! Só vou perdoar essa mentira porque sua segunda profissão é a de piadista. 

Eles faziam piadas de tudo e isso os afastava de qualquer possibilidade de sentir medo. 

 

− De que planeta você veio para confiar tanto assim que vou lembrar o caminho de sua casa para 

voltar aqui amanhã? 

− Sou do planeta dos super cheirosos e meu cheiro é tão irresistível que você conseguiria me 

seguir por qualquer rua.  

− Você tem quase razão. Na verdade, você por inteiro é irresistível. 

 



 
 

Juntos imaginavam seu próprio mundo, onde nada os impedia de criarem dias felizes.  

 

− Mais importante que o amor, são as risadas.  

− E mais importante que as risadas, são as noitadas. Vamos pra rua? 

− Minha gata... Não quero cortar o seu barato, mas olhe a chuva pela janela. 

− Putz... Não me resta outra coisa a fazer... Já que não vamos sair... Então... Vou tirar a roupa.  

 

Os momentos de amor eram tão intensos que por vezes passavam o dia todo em casa... Nus... E 

assim eles cozinhavam, nus, assistiam TV, nus, liam livros, nus, e iam dormir, nus, sem fazer amor.  

 

− Amor... Seu seio está começando a despencar. Quer um sutiã novo? 

− Olha... Eu vou lhe dizer o que já despencou há muito tempo. Quer uma prótese? 

 

As piadas se estendiam para terceiros. 

 

− Seu namorado deseja experimentar mais alguma camisa? 

− Meu namorado? Não... Ele não é meu namorado. É só um garoto de rua que eu resolvi ajudar. 

 

E o tédio sempre dava lugar a brincadeiras. 

 

− Tá chato aqui hoje. 

− Quero lutar jiu-jitsu. 

− Você sempre perde, sua fraca! 

− Das duas últimas e únicas vezes que lutamos, eu te apaguei com uma chave de perna. 

− Como você sabe se nunca se lembra de nada? 

− Se duvidar mais uma vez de mim vou transformar seu dia num inferno! 

 

Ele cedia a todos os seus encantos. Ela adorava fazer charme. 

 

− Não faz muito doce, pois sou diabético. 

− A sua sorte é que em breve vou esquecer suas grosserias e te perdoar. Mas até lá, não ouse falar 

comigo. 

− Sem problemas.  

 

Ele não foi perdoado nem pela TPM dela no primeiro mês.  

Toc toc. 

 

− Quem é? 

− Seu amor.  

− Sai daqui. Não quero te ver hoje e nem tô com saudades.  



 

 

− Meu Deus... O que isso significa? 

− TPM. 

− Então... Hoje eu vou pegar um vale. 

− Vale? 

− Vale noitada. 

− Vai nessa! Pode ir. Eu não vou me lembrar mesmo. 

− Que bom. 

− Só não se esqueça que basta eu jogar esse diário pela janela que eu te esqueço de verdade. E 

pra sempre! 

− Não vai não. E sabe por quê? 

− Ah? 

− Porque você me ama. 

− Convencido. Não estamos nem há três meses juntos. 

− E é o tempo que faz crescer um sentimento? 

 

Não. Claro que não. Embora Lis não tivesse essa certeza, ela queria alimentar aquele sentimento. 

Por ele, seu coração não estalava, mas ela desejava tê-lo por perto por bastante tempo e isso lhe 

preenchia parte do vazio destinado ao amor.  

 

 

 

 

  



 
 

Voltando ao noivado... 

 

Richard também queria ter compensado aquela menina... Não apenas com surpresas, mas 

também, com amor e carinho por todas as vezes que não pôde estar com ela. Não porque não quisera, 

mas pela responsabilidade sempre falar mais alto... Para os horários, para a Bibi, para o trabalho e 

para todos os planos devidamente controlados. E também pelo zelo que tinha com a própria vida. As 

amarras que tinha com o passado. E a incerteza de um novo começo com uma menina que acabara de 

se tornar mulher... E sem memória.  

 

− Venha, Lis. Eu lhe empresto um biquíni – ofereceu Sônia. 

 

Biquíni? A minha Lis vai ficar de biquíni na frente de todos? Não. Eu não posso permitir.  

Nossa... Onde estou com a cabeça. O que estou pensando? Como estou agindo? Será que as 

pessoas estão percebendo que eu não estou gostando nada, nada dessa história dela estar 

namorando o Lucas? 

 

Sim. Todos percebiam o nervosismo de Richard, mas ninguém suspeitava o real motivo. 

Lis finalmente entrou na piscina. O biquíni de Sônia era um pouco grande para ela, o que 

garantiu o conforto de cair na piscina como uma criança, sem perdê-lo. E foi assim a tarde inteira. As 

curvas delicadas e femininas da moça chamavam a atenção de todos, mas apenas Lucas e Richard 

conseguiam manter a forte atração que sentiam depois que ela se juntava às crianças deixando na 

beira da piscina qualquer sensualidade de mulher adulta.  

Era o jeito dela.  

Faceira.  

Bagunceira.  

Ela.  

Aquela menina.  

Amante do desconhecido.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

A noite foi chegando devagar. O tempo não passava e estava quase na hora da cerimônia de 

noivado. O momento mais esperado do final de semana de Sônia. Já estava tudo combinado. Lis a 

ajudou a se arrumar. Ao contrário, de seu charme despretensioso, Sônia era muito vaidosa. Gostava 

de maquiagem e vestidos de lantejoulas. Colocou um branco com um decote discreto e usou 

sandálias de salto. Tinha por direito e dever ser a mais linda da festa. E quase foi se não fosse a 

presença de Lis que, com os cabelos ainda molhados da piscina, colocou novamente seu vestido 

amarelo.  

 

Como ela pode estar incrivelmente linda ainda que com os cabelos bagunçadamente molhados? 

Com seu jeito simples de se vestir se destacando na multidão, assim como na primeira vez em que a 

vi... Com aquela mesma cor. E ela não precisa de lantejoulas, cristais pendurados ou decotes 

forçados. Por si só já brilhava com seus cabelos soltos e livres permitindo o pentear do vento. Sua 

simplicidade é apaixonante. 

 

Richard mal olhava para a sua própria noiva e Bibi o observou durante toda a festa. Mas deixaria 

para conversar com o pai num momento propício. E enquanto isso não acontecia, as coisas ocorriam 

como tinham de ser. Era o protocolo. Richard chamou todos à sala. Posicionou-se no centro ao lado 

de Sônia, pediu silêncio a todos e ajoelhou-se a seus pés para proferir em alto e bom som seu 

discurso decorado: 

 

“Quando um pinguim se cansa de sua solidão, ele vai para além do horizonte e canta o mais alto 

que pode para encontrar o seu amor. E quando o conquista, eles se juntam e nunca mais se separam.  

Sônia, você quer se casar comigo?” 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Ao ouvir aquilo Lis sentiu uma forte pontada em seu coração. Abateu-lhe um medo súbito. 

Desconhecido. Vindo não sei de onde. Nem sem ter porquê. Simplesmente sentiu medo e dor, como 

se um pedaço de seu coração tivesse morrido ali com aquelas palavras. Olhou o pulso. Ela já ouvira 

aquele discurso. Sua reação foi sair da sala.  

Apenas Bibi percebeu sua ausência e foi a sua procura. Ela estava sentada na piscina. Olhava 

para seu pulso apoiado em sua perna e chorava como uma criança. Naquele momento tudo se 

encaixou, embora não se lembrasse. A suspeita da pequena, a indiferença de Richard. Os cinco 

meses sem diário. O pinguim tatuado em seu pulso. O estalar de coração que sentia sempre ao passar 

por ele. A aura daquela chácara... Os cheiros... As orquídeas... Tudo... Tudo se encaixava. E ela não 

podia fazer nada, mesmo se soubesse como... Mesmo se lembrasse.  

 

− Aconteceu alguma coisa, tia Lis? 

− Não minha querida.  

− Porque você está chorando? 

− Por nada. Apenas fiquei emocionada. 

 

Lucas percebeu que Bibi saiu correndo em direção à piscina. Procurou por Lis e suspeitou que ela 

estivesse indo a seu encontro. Foi no rastro da bailarina. 

 

− Meu amor... Porque você está chorando? 

− Por nada. 

− Ela só está emocionada, tio Lucas. 

− Você quer ir embora? 

 

Sim, ela queria, mas seu coração não deixava. Ela queria ver até onde aquela história iria.  

 

− Não amor. Não quero estragar o nosso final de semana. Eu só preciso descansar um pouco. 

Será que já podemos usar nosso quarto? 

− Claro, tia Lis. Vamos entrar pela cozinha para não passarmos pelas pessoas. Você é linda 

demais para que todos te vejam chorando.  

 

Lucas concordou. O dia estava acabando. A festa foi feita e o pedido de casamento também. 

Entretanto, a tristeza que deveria ter sido desfeita, não foi. Logo os poucos convidados iriam embora 

e todos se recolheriam. Eles precisavam de um bom banho e também de liberar o espaço da piscina 

para que as crianças caçassem sapos. Bibi os acompanhou até o quarto.  

 

 

 

 

 



 

 

       Na sala, na frente de todos os convidados, Richard não conseguia encarar Sônia. As palavras 

ditas não vinham de seu coração. Disfarçou a face sem amor e fitou ao redor. Bateu-lhe um remorso 

como se algo ainda pudesse ser feito para lhe reverter a decisão. Seus olhos não encontraram Lis. Ela 

seria sua única possibilidade de redenção. Tarde demais.  

Ali jazia todas as suas esperanças com aquela menina.  

  

 

 

  



 
 

Lucas lhe deu banho. Beijou a menina apagando suas lágrimas.  Deitaram-se. Ele lhe fez 

massagem nas costas e nos pés. Estava tensa. Estava triste. Mas logo esse mal estar foi abafado pelos 

olhos turquesa do rapaz. Eles tinham um indescritível poder de cura. Lis sentia uma paz grande todas 

as vezes em que ele pegava em sua mão. Era como se fosse seu protetor, mas não como seus dois 

irmãos. Era diferente. Era uma segurança onde ela sabia que jamais seria abandonada. Ao contrário, 

ele deixava-a sozinha somente nos momentos em que estava rodeada de gente. Mas, nunca a deixou 

na solidão. Gostava de observar de longe o seu amor e cochichar com amigos e conhecidos o orgulho 

que sentia dela. Da maneira como dançava balé e como ela o ensinava as suas crianças especiais. 

Simulava não conhecê-la para ter o prazer de paquerá-la e às vezes isso acontecia de verdade quando 

ela perdia a memória no meio dos eventos. Ele não se importava em reconquistá-la todos os dias. Era 

divertido. E como toda geminiana, ela nunca parecia ser igual. Não era a mesma mulher sempre. Era 

doce, mas tinha um gênio forte. Sempre durona com os homens desconhecidos, e ele constantemente 

se tornava um para ela. Entretanto, a tal dureza era assiduamente quebrada pela memória de seu 

corpo que sempre clamava por amor.  

Ela dormiu. Ele velou o sono de seu amor lendo um livro e em pouco tempo também apagou.  

No meio da noite ela acordou. Assustada. Olhou para ele. Não o reconheceu. Não se lembrava da 

festa. Não sabia onde estava. Saiu do quarto na ponta dos pés. Foi a cozinha. Bebeu um copo d´água. 

Caminhou para a piscina. Avistou uma mulher morena sentada numa cadeira olhando para o nada. 

 

− Lis? 

− Oi Sônia − por sorte, a reconheceu. 

− Que bom, encontrei alguém que me conhece. Acabei de sair de um quarto. Estava dormindo 

com um homem.  

 

Sônia sorriu. Bibi lhe contara da anomalia de Lis. 

 

− É o Lucas. Seu namorado, minha querida. E você o ama. Portanto, não tenha medo de voltar 

àquele quarto.  

− E você? O que faz aqui? 

− Richard brigou comigo. Disse-me que eu nunca reparei nesse céu antes. Vim aqui entender o 

porquê. 

− E o Richard é o seu namorado e você também o ama? 

− Meu noivo. Sim, eu o amo. Mas quanto a ele... Eu já não sei.  

− Posso te dar um abraço cheio? 

 − Pode. 

− Abraços são terapêuticos e de mais a mais não ligue para esse tal Richard. Não lembro quem 

ele é, mas assim que eu recuperar minha lembrança dele, vou lhe dizer que é um bobo de ter dúvidas 

sobre amar você. Você é linda. É um doce – proferiu aquela menina abraçando a mulher com quem 

não sabia que disputava um grande amor. 

 



 

 

Sônia assentiu ao abraço. Era impossível não gostar de Lis. Tão gentil, mesmo sem memória. 

Mesmo sem suspeitar que o coração do tal noivo da morena sentada à piscina batia por ela. A loira 

sentiu alívio ao saber que a morena estava entre pessoas que gostavam dela.  

Voltou à cozinha e preparou uma bandeja com sanduíche e frutas. Entrou no quarto onde deixara 

um homem esquecido.  

Lucas havia despertado e levantava para procurá-la. 

 

− Meu amor... 

 

Ela sorriu. O clima estava quente que não se sabia qual par de olhos sorria mais. O perolado de 

Lis ou o da cor do céu de Lucas. A tristeza tinha ido embora, no mesmo vento que a trouxe. Havia 

sido apagada como uma frágil lembrança sem importância.  

 

− Ei, eu não sei como foi a Lis de ontem, mas a de hoje é muito difícil.  

− Ontem você foi maravilhosa – ele ainda não tinha se dado conta que ela perdera a memória 

sobre ele.  

− Jura? Perdoe-me, não me lembro. 

 

Ele ia abraçá-la, mas hesitou. Sentiu algo diferente... Mesmo tendo passado pelo esquecimento 

diversas vezes.  Era a primeira vez que aquele sentimento estranho apareceu.  

Insegurança.  

Medo. 

Tudo junto. 

Não sabia se sentia pavor da situação ou dela esquecer o quanto ele a amava. Sua sorte foi que ela 

quebrou o clima. Colocou a bandeja em cima do móvel que compunha a decoração do quarto, e o 

abraçou. Com um dos braços livres ele pegou uma maçã. 

 

− Posso? 

− Claro, peguei pra você.  

 

Ele foi esperto. Não faria como os caras descritos nos diários dela de adolescente, que fugiam em 

vez de superar a situação. Ele era mais forte que isso. Era um homem de verdade, era seu namorado 

e prometeu cuidar da relação e escalar qualquer muro que existisse.  

 

− Essa é a parte boa. 

− O quê? O lanche que preparei pra nós dois? 

− Não. Não lembrar. 

− Jura? Isso não te dá medo. 

− Sim. Dá medo sim. E eu nunca vou fugir. Vou te reconquistar sempre que for necessário.  

− Hummm. Corajoso. Acho que me apaixonei por você nesse instante, apenas pela sua atitude. 



 
 

− Você já é apaixonada por mim. 

− E há quanto tempo estamos juntos? 

 

Ele olhou o relógio. 

 

− Há exatos dez minutos. 

− Tão pouco? 

− Não importa o tempo em que estamos juntos, e sim o que sentimos um pelo outro independente 

de qualquer coisa. Se você está aqui me abraçando, mesmo sem saber quem sou é porque seu 

sentimento vale a pena, e de alguma forma você tem esta certeza.  

− Algo mais? 

− Sim. A outra vantagem que tenho sobre sua falta de memória é que os dias que não forem tão 

bons, você não vai saber que existiram porque vai se esquecer, e no dia seguinte terei uma nova 

chance. 

− De não brochar? 

 

A piada estava novamente solta no ar.  

 

− Eu nunca brocho, sua boba.  

 

Ela o beijou. 

 

− É... Verdade... Com esse beijo não tem como ser ruim.  

− Hummm. Você falou isso ontem na hora do streap tease. 

− Eu perdi a memória ontem? 

− Não, mas simulou para me enganar. 

− E, eu fiz um streap tease?  

− Deliciosamente... 

− Que vergonha. 

 

O amor é um fato e a vergonha da intimidade é sempre um doce castigo a ser pago com carinho... 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Assim como já aconteceu anteriormente... 

 

Aquela menina também era mulher. Também sabia ser quente. Também deixava seu corpo 

responder por si só. Também dominava a arte da sedução de forma nada ingênua. Algo nela acionava 

movida à paixão... A calor... A ardor... A amor.  

Ela o esperou chegar do trabalho.  

Ele abriu a porta e estava escuro. Uma luz no corredor foi acessa junto ao comando: não se mexa. 

Sim, nessas horas os homens se permitem dominar e Lucas dava-lhe total liberdade para que ela 

comandasse qualquer situação. 

Com ela tudo soava puro. Trajava um sobretudo negro. Botas. Luvas. Cabelos presos a um 

chapéu. Adentrou a sala devagar ao som de Royals da cantora Lorde. Foi até ele, que não acreditou 

no que presenciava.  

Sim, aquela menina sabia ser mulher. Mais que isso. Sabia ser 365 mulheres diferentes. Sabia ser 

ela mesma. Sabia ser todas. Sabia dominá-lo. Sabia conquistá-lo. Sabia amá-lo. Ela deu a volta por 

ele. Ficou de frente e o empurrou para o sofá.  Dançou. Sedutoramente. De frente e de costas. Abriu 

o sobretudo. Ficou de costas descendo-o até a cintura. Expôs a lingerie. Uma mistura das cores preta 

e azul turquesa. Voltou a colocá-lo deixando a frente aberta. Voltou-se para ele. Rebolou. Tirou o 

chapéu e balançou a cabeça dando vida aos cabelos propositadamente despenteados. Soltaram-se 

naturalmente. Quanto mais livres, mais instigantes. Colocou o acessório na cabeça dele.  

Continuou dançando ao mesmo tempo em que tirava cada peça de roupa delicadamente.  As 

luvas. O sobretudo. Pousou a perna direita sobre ele que não hesitou em tirar-lhe a meia beijando-lhe 

devagar. Depois a outra perna. Ela se esquivou. Foi até a parede e de lá desceu até o chão como se o 

chamasse. Ele ameaçou ir, mas ela fez sinal para não. Ela iria até ele, era seu papel.  

Agachou-se a ficar na altura dele. Face a face, ela mordeu os lábios e chegou o mais próximo que 

pôde só para que ele sentisse o cheiro de sua boca. E sentiu. Ele queria tocá-la e quando tentava, ela 

saia.  

Ela ficou de costas e tirou o sutiã. Virou-se com as mãos escondendo os seios. Jogou a peça para 

ele. Mais uma mordida nos lábios acompanhada pelo olhar de quem queria devorá-lo.  

 

− Eu quero... – profeciou ela sussurrando.  

 

Pegou o chapéu de volta com mão direita e o colocou na cabeça.  Com a outra, tapou-lhe os 

olhos. Usou a direita novamente e guiou a mão dele pelo seu corpo seminu. Ele sentiu todas as partes 

de maneira calma. Não havia motivo para pressa. Aquela menina estava destinada ao prazer e ele 

tinha um compromisso com a eternidade para proporcionar isso a ela. A segunda ordem veio: tire 

minha calcinha. Ele, mais uma vez obedeceu.  

Ela tirou a mão de seus olhos e finalizou: sou toda sua. 

 

 

 



 
 

 

− Fez streap tease e muito mais, minha linda. E você foi perfeita com aquele conjuntinho azul 

turquesa que eu adoro...  

− Da cor de seus olhos. 

− E o tirou devagarzinho pra mim... Bem devagarzinho – proferiu, ele em tom baixo como uma 

poesia erótica.  

 

Ela não esperou que ele devorasse a maçã. Jogou-o na cama para experimentá-lo. Afinal ela 

desejava saber que gosto tinha o amor.  

E assim o fez. No final pensou: 

 

Agora eu lembro porque o amo.  

 

Nascia um novo amor na Chácara dos Milagres. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

E assim foi por todo o dia seguinte ao noivado... Lucas cada vez mais encantado com Lis. Ela, 

conquistando a todos. As crianças brincando na piscina de água natural. Flávia desconfiada da cara 

emburrada de Richard. Este, desprezando Sônia que se contentou com um pedido de casamento feito 

sem brilho no olhar. 

A noite de domingo chegou e tornou-se um alívio para Richard que estava sufocado em si por ter 

de conviver por dois dias seguidos com a aquela menina de vestido amarelo e seu amor, que não era 

ele.  

Seu martírio finalmente acabou.  

Bem, ao menos momentaneamente. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Hoje, eu senti algo estranho quando saímos da chácara. Richard me olhava diferente. Meu 

coração estala quando estou perto dele. Me dá vontade de soltar a mão do Lucas e ir para os braços 

dele. 

Coisa louca.  

Estranha.  

Inexplicável.  

Dói. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Meses depois... 

 

Richard já se contentara com sua própria decisão. Entregou-se à tristeza, mas conseguia disfarçá-

la com perfeição toda vez que estava com eles. Lucas e Sônia propunham encontros todos os finais 

de semana. Alguns ele recusava, outros Bibi também ajudava na argumentação e não havia jeito. Ele 

ia. 

 

Passei a suportar os tais encontros. É a única maneira que tenho de estar com ela e apreciar o 

seu sorriso. Quase não a encontro mais na rua a caminho do trabalho. Acho que está para se mudar 

para o apartamento do Lucas. O que está feito, está feito. Eu não posso mais mudar as coisas.  

Sai para escolher um presente pra Bibi. Ela merece por ter passado direto na escola e ainda 

estamos no meio do ano.  

Falta uma semana para o aniversário daquela menina.  

Comprei um pinguim.  

 

  

 

 

 

 

  



 
 

Lis saiu do trabalho. Estava exausta e de TPM. Não quis encontrar Lucas naquela noite. Passou 

na caixa do correio. Mais um telegrama do aeroporto. 

Acionou o elevador quando seu porteiro a chamou.  

 

− Dona Flor, tem uma encomenda pra senhora. 

 

Ela sorriu. Agradeceu e pegou a caixa. Subiu de elevador até o oitavo andar. Virou as chaves. 

Entrou na sala e se jogou no sofá.  

 

Finalmente a tarde acabou. Vou tirar a noite para ver TV e meditar.  

 

Esqueceu a caixa em cima da mesa da sala. Acordou na madrugada com sede. Foi à cozinha. 

Percebeu algo diferente no ambiente. 

 

Ah... A encomenda. O que deve ser? 

 

Abriu. Um pinguim e um cartão: feliz aniversário. Olhou o pulso. Olhou o calendário. Ainda 

faltavam dois dias para a data. 

 

O que isso significa? O que o Lucas está aprontando? 

 

Estava tarde para ligar para ele e tentar uma resposta. Bebeu água. Rezou. Voltou pra cama. 

Dormiu sorrindo e agarrada ao novo amigo de pelúcia.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Lucas e Bianca estavam armando uma surpresa para Lis e precisavam da ajuda de Richard.  

 

− Papai, o tio Lucas e eu temos um plano e vamos precisar da chácara. Um novo milagre vai 

acontecer por lá.  

− O que é? 

− Uma surpresa pra tia Lis. 

− Quando? 

− No dia do aniversário do tio Lucas. 

− É em Outubro, né? 

− Sim. Daqui a três meses para sermos mais exatos – comentou ele. 

− Ok. Podem usar a chácara. Mas... Eu não entendi uma coisa: se é o aniversário do Lucas, 

porque a surpresa será para a Lis? 

 

No instante seguinte desconfiou o que poderia ser o tal plano e pensou em voltar com sua palavra 

e negar, mas o rostinho de Bibi e a amizade construída com Lucas não lhe permitiriam tal ação.  

 

− Vou pedi-la em casamento. 

 

O tempo nublado no rosto do homem rabugento estava nítido, só não para Lucas. 

 

Putz. Um pedido de casamento do Lucas para a Lis na minha chácara? Ele só pode estar 

brincando! 

 

− E não marque nada para a data, pois você também estará presente.  

− E eu já comprei um presente bem legal... Eu encomendei uma cama bem grande, tipo aquela 

quinze size – alertou Bibi empolgada. 

− É king size, filha. E como assim você comprou uma cama para ela? 

− Com o seu cartão de crédito. 

− Ah? 

− Desculpa, papai. Mas era urgente.  

− Meu Deus... Estou criando um monstro. Ela mal trocou as fraldas e já sabe usar meu cartão de 

crédito. E mesmo assim, escondido! Eu deveria te colocar de castigo! 

− Papai... É por uma boa causa. E não reclame, porque eu poupei o senhor e a tia Sônia de terem 

trabalho. 

− E para quê uma cama? Ninguém dá uma cama de presente de noivado para ninguém.  

− O padrinho dá – respondeu ela. 

− Mas quem falou que será uma festa de noivado? – interrompeu Lucas.  

− Ué... Você não vai pedi-la em casamento? Será o que então? – perguntou Richard com medo do 

que viria.  



 
 

− Sim. Será um pedido, seguido de uma festa de casamento surpresa. E você e Flávia serão 

nossos padrinhos. 

 

Senhor... Além de eu perder pra sempre aquela menina de vestido amarelo, ainda por cima terei 

a incumbência de ser o padrinho dessa união?! Estou perdido! 

 

− Sim, papai... Mais um casamento será realizado na nossa chácara, e as uniões que lá se fazem, 

nunca se desfazem. É isso que a vovó diz.  

 

O administrador não acreditou no que ouviu.  

 

Uma festa de casamento surpresa? Sou eu o destinado a planejar o casamento de Lis. Comigo, 

de preferência. O único homem viável. O único amor da vida dela de verdade. Sou eu que a amo, 

sou eu que devo me casar com ela.  

Meu Deus... Que blasfêmia. O que estou pensando? 

 

− Então estamos combinados, chefe? 

− Ah. Sim. Claro – respondeu Richard ainda perplexo com a notícia. 

− Bem... Preciso ir ao banco. Vou deixar minha assessora especial para assuntos matrimoniais 

resolvendo os detalhes sobre a chácara e mais tarde nos falamos. Ah! E hoje é aniversário da Lis. 

Vamos comemorar na minha casa... Espero vocês lá, às oito. 

 

Lucas saiu da sala deixando Bianca sozinha com o pai.  

 

A garota era muito sensitiva. Uma criança de ouro a um passo da adolescência. Identificava de 

longe as lamúrias e os medos de uma alma aflita. E nunca deixou de perceber a solidão do pai e a 

maneira como ele olhava e falava de Lis. 

 

− Papai... Você não ficou muito feliz com essa ideia, né?! 

− Que isso filha. Claro que fiquei. Eu adoro o Lucas e quero que ele seja feliz com a Lis. 

− Não minta pra mim. Eu sei que você não é feliz com a tia Sônia. Ela é a mulher perfeita pro 

senhor. Mas não é perfeição que você busca num amor. Você busca luz, alegria, movimento... E isso 

tudo quem tem é a tia Lis.  

− Que isso, Bibi?! De onde você tirou essa ideia? 

− Do seu olhar.  

− Não querida. Você está equivocada.  

− Pai... Eu nunca estou equipada. 

− É equivocada, filha. 

− Que seja.  

− Esqueça esta história, ok?! 



 

 

Bianca não insistiu mais. Ela sabia que seu pai não amava Sônia, mas nada poderia fazer. Ela 

sentia que Lucas gostava de Lis de verdade e o quanto a sua instrutora estava feliz se relacionando 

com ele. Ela até poderia mexer os pauzinhos e ajudar o pai, mas não daria um tiro no escuro sem que 

ele admitisse seus reais sentimentos. Se fizesse isso, estaria atrapalhando dois casamentos.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Um novo pinguim chegou. Era seu aniversário. Ela tinha acabado de chegar à casa de Lucas para 

aguardar os convidados. Seria uma reunião apenas para a família e amigos íntimos. 

 

− Amor. Esqueci de agradecer pela pelúcia que você me deu. 

− Que pelúcia, Lis? 

− O pinguim. 

− Chegou mais um? 

− Como assim, mais um? 

− É o quinto pinguim que você recebe desde que chegou de viagem. Não lembra? 

− Nunca lembro. 

− Algum bilhete? 

− Só um “feliz aniversário”. 

− Será que é de algum psicopata? 

− Bobo. Se fosse de algum maluco eu já estaria morta a essa altura.  

− Será que isso tem a ver com o pacote que você deixou no aeroporto? Alguém que você 

conheceu antes de ir viajar? Afinal, você tatuou um pinguim no pulso.  

− Pode ser... Você tem razão. Vou verificar isso.  

− Bem... Já que eu não te surpreendi com um pinguim, posso ter a honra de lhe dar o presente 

oficial do seu homem amado? 

− Claro! 

 

Ele a guiou até seu quarto. Estava reformado. Agora Lis havia entendido porque passaram os dois 

últimos meses dormindo na sala quando estavam na casa dele. O quarto estava com uma nova 

pintura e em uma das paredes havia fotos. Muitas fotos.  

 

Memórias de Lis. 

 

Ele criou uma parede de fotos deles. Dos dois. Daquele amor. Dos vários pores do sol que 

presenciaram juntos. Das manhãs em que ela acordava despenteada como uma leoa. Dos mergulhos 

que faziam ao lado de tartarugas. Dela com a sua turminha especial. Dos encontros com os amigos. 

Das baladas. De sua família. Fotos de seu pai. De sua infância. De seu passado. E finalmente, dos 

beijos apaixonados. Havia também, um guarda roupa novo. Com três portas. Ele o abriu. Duas das 

portas estavam vazias. 

 

− São suas.  

 

Ela sorriu e se sentou na cama. 

 

− Gostou da cama nova? 

− É grande... E macia. 



 

 

− Foi o Richard quem deu. 

− Jura? 

− Aham. E a ideia foi da Bibi. 

− Não acredito. 

− E agora, o último presente do dia. 

 

Ele pegou uma caixa na sua parte do guarda roupa. Entregou a ela. Era um vestido.  

 

− Lucas... Esse é o vestido mais lindo que eu já ganhei na vida – disse ela surpresa com a beleza 

da peça. 

 

Ele sorriu como se confiasse nas suas lembranças vazias. Mas aquilo não importava. A 

veracidade do brilho do olhar de sua amada era o agradecimento que lhe preenchia a alma de alegria.  

 

− Eu quero que você se mude pra cá. 

 

Ela não esperava aquele convite. Não agora, e apenas sorriu sem nada responder.  

A campainha tocou. Era Flávia com a família. Em menos de meia hora a sala do rapaz estava 

lotada com os convidados.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Como ela dança... Não... Na verdade, ela baila... Baila na minha fantasia. No meu coração. 

Linda. Leve. Como no seu balé diário com as crianças. 

 

Richard não tirava os olhos da loira que dominava cada dia mais a sua mente. E para evitar 

constrangimento, Bibi lhe chamava a atenção. Era nítida a maneira como aquela situação magoava 

Sônia, que detinha como única reação a inércia do silêncio. O casamento deles aconteceria em menos 

de um ano na maior igreja da cidade, como ela queria, e isso lhe bastava como arma. Sua única 

garantia. 

 

Ainda bem que Sônia recusou a chácara. 

 

A noite foi divertida e, acompanhada de flores, mimos, sorrisos e carinho para a aniversariante. 

Richard foi o último a ir embora com Bibi no colo quase apagando. 

 

− Obrigada pela presença – Lis retribuía o carinho de todos com o sorriso mais lindo que poderia 

dar ao Universo.  

 

Ele queria ficar, mas não podia. Ele queria estar em sua casa, com ela, recebendo todos e fazendo 

festa, mas não podia. Ele queria experimentar o amor no primeiro uso daquela cama, dada por ele, 

mas não podia. Ele queria ser Lucas, mas não podia. Ele queria ser o dono do coração daquela 

menina, mas não podia. Foi embora, com sua princesa encantada e sua solidão. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lucas estava na cozinha lavando a louça e ela o abraçou por trás.  

 

− Obrigada por tudo. Você foi perfeito. A festa foi perfeita. 

− Você ainda não respondeu a minha pergunta. 

− Humm... Vamos pra cama e depois resolvemos isso. 

 

Lis não era tão fácil quanto parecia. Topava tudo... Festas, viagens, baladas, lugares novos... O 

desconhecido... Mas a ideia de morar com alguém para dividir a vida em todos os aspectos, lhe 

causava medo. E a moça era difícil quando tinha medo. 

 

− É a primeira vez que vejo medo nos seus olhos, minha flor. Essa não é a Lis por quem me 

apaixonei. 

− Você tem razão. Estou com medo. Por isso ainda não disse sim. 

− Você não gosta de mim o suficiente para morar comigo, é isso?! 

− Não, meu lindo. Claro que não é isso. 

− Então, o que é? 

− Uma coisa é você dormir comigo vez ou outra nos finais de semana e, eu me esquecer de você. 

Outra coisa é isso acontecer todos os dias. Você vai suportar? 

− Lis... Eu amo você. Acordar ao seu lado é mais importante que qualquer outra coisa. E quanto 

ao seu problema... Bem... Será um muro a escalar diariamente...  E eu aguento. Tô ficando bom 

nisso. Penso até em tirar a carteira profissional de escalador.  

− Então eu me mudo pra cá! 

− Amanhã?! 

− Não... Não tão depressa. Calma. Tem de ser aos poucos. E eu gosto do meu apartamento. Não 

quero me desfazer dele tão cedo.  

− Por você eu espero o tempo que for.  

 

Guardaram tudo. Foram para o quarto. E estrearam aquele presente tamanho king size com muito 

amor.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Richard colocou Bibi na cama. Deitou-se ao seu lado. Passou a mão carinhosamente nos cabelos 

da filha. Decidiu passar a noite ali, velando seu sono. Ela sim era seu único amor possível. Sem bem 

mais precioso. Aquele que viveria para sempre sem se machucar.  

Chorou.  

Sim, aquele homem, duro e controlador da própria vida... Passou a madrugada chorando como 

um menino rejeitado. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lis ainda não havia se mudado. Chegou em casa após o trabalho. Recebeu o quarto telegrama do 

aeroporto. Ligou do celular. 

 

− Lucas, não me espere hoje. Vou ao aeroporto pegar o tal objeto que perdi. Preciso dar um fim a 

esse mistério. 

− Ok, amor. Nos vemos mais tarde então? 

− Podemos deixar para amanhã? Estou cansada. E não sei que horas voltarei de lá. 

 

Lucas percebeu certo afastamento de Lis naquele dia, mas não se permitiu abalar com isso. 

Julgou ser outro dia de TPM que logo passaria. E aquela história dos pinguins sem remetente o 

intrigava, causando-lhe medo e, ao mesmo tempo, curiosidade. Entretanto, preferiu relaxar. Não 

gostaria de uma briga com Lis por conta disso. Aliás, por conta de nada.  

Preferiu respeitar a decisão dela do dia.  

 

 

 

 

 

  



 
 

Ela chegou ao aeroporto. Foi direto ao “Achados e perdidos”.  

 

Aquela menina mostrou a identidade e pegou o pacote.  

Um diário.  

Abriu para conferir o índice. Só havia escrito: pinguim.  

Ali acabara todo o mistério da tatuagem.  

Sentou-se ocupando uma cadeira do check in.  Passou a noite lendo-o.  

Perdeu a hora.  

Chegou em casa meia noite.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Como eu pude escrever duzentas páginas em cinco meses sobre um cara que mal fala comigo 

hoje em dia? 

Como pude me envolver com um homem tão amargo? Tão seco? Isso explica muitas coisas... 

Explica porque ele não me encara, porque sempre se esquiva. Foge. Some. Muda de calçada. 

Como pude me entregar a ele?  

Ele sabia de tudo o tempo todo. 

Eu não acredito que sempre foi ele. Por isso meu coração estalava. 

Mas... Mas por que ele me escondeu isso? Por que ele se omitiu? Por que nunca me contou? 

Tudo isso é medo? Será? Um homem maduro... Daquele tamanho todo... Como é possível que seja 

tão covarde? Eu... Eu... Eu não entendo.  

 

Uma forte tristeza a acompanhou naquela noite, mas ela não quis, mais uma vez, escrever sobre 

aquilo.  

Guardou o diário. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Dois meses haviam se passado e Bibi não desgrudava mais de Lucas. Os pais dele, que moravam 

em outro país, se mudaram temporariamente para cidade para ajudar nos preparativos. Eles se 

responsabilizaram pelo buffet e estavam loucos para conhecer a nora. Nunca viram Lucas tão 

empolgado. Bibi providenciou vans para levar os convidados à chácara e escolheu o DJ. Além disso, 

ela conseguiu um horário para ensaiar escondida uma coreografia especial com os alunos de Lis. 

Lucas escolheu o repertório musical e tinha em mente outra surpresa para a noiva.  

 

Durante as semanas seguintes, eram constantes o: 

 

− Lis, posso roubar a Bibi um pouquinho? 

− Claro, meu amor. 

 

E lá ia a garotinha toda serelepe para saber sobre as últimas novidades dos preparativos.  

 

− Roubei esse vestido da Lis para tirarmos as medidas. Você escolhe o modelo, combinado? 

− Não vou te decepcionar, gato. 

− Gato? 

− Sim... Se a tia Lis te chama assim porque eu não posso? 

− Ah... Ela me chama assim? 

− Aham. 

− Que danada. 

− E você, gato, escolhe as alianças, tá?! 

− Xá comigo, gatinha. E, aliás, temos de escolher o seu vestido também, afinal você será nossa 

dama de honra. 

− Jura, tio? 

− Claro!  

− Eu te amo, titiozinho lindo, meu amor. Você não sabe o quanto me deixou feliz com esta 

notícia.  

 

Bibi lhe deu um beijo melado no rosto.  

 

Chegaram à loja e em quinze minutos Bibi escolheu o próprio vestido. Branco, até o joelho, 

rendado nas pontas, de um ombro só e com uma faixa amarela que lhe rodeava a cintura. Já o de 

Lis... 

 

− Bibi... Estamos há quarenta e oito minutos e você ainda não encontrou nada? 

− Tio... Você não está entendendo. Nenhum deles é a cara da tia Lis.  

 

Já era a terceira arara de vestidos que ela dedilhava um a um.  

 



 

 

− Não. Não. Não. Não. Não. E não.  

− Precisamos de algo menos convencional. 

− Sim.  

− Leve. 

− Sim.  

− Curto. 

− Ótima ideia! 

 

Lucas se arriscou por outra arara, enquanto a garota fitava uma do lado oposto.   

 

− Tomara que caia, pinçado, com a saia dois dedos acima do joelho, babados discretos nas 

pontas, com uma rosa alva à cintura, algumas pedras e brilhantes para dar um charme... Todo branco 

– ele descreveu em voz alta. 

− Perfeito! Mas onde você viu um assim?  

 

Ela foi correndo até ele que segurava o escolhido. 

 

− Aqui. É esse. 

− Tio Lucas... Você é o cara. 

− Eu sei. 

− Minha princesa encantada vai se tornar uma rainha de verdade. Será a noiva mais linda da 

cidade. 

− E da Chácara dos Milagres! 

 

O vestido era incrivelmente lindo. Como sua futura dona. Parece ter sido feito para ela. Sob 

encomenda.  

 

− Tio. Isso não vale. Era eu quem deveria ter escolhido o vestido e de mais a mais dá azar o 

noivo ver a roupa da noiva antes do casamento. 

− Que nada, boneca. Isso é superstição. E a regra é clara! Eu não posso ver a noiva vestida com 

ele antes do casamento. E eu só vi o vestido até agora. Sendo assim, a sorte ainda está ao meu lado.  

− Ok. Você me dobrou no argumento.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Sessenta dias se passaram, e Lis não tocou mais naquele diário, entretanto, não conseguia 

esquecer a história de amor escrita. Estranho. Nunca tivera tanto tempo de memória. Aquelas 

palavras corroíam dentro dela e surgiam em pensamentos todos os dias. Decidiu tirar tudo a limpo. 

Esbarrou com Richard no corredor do casarão. Mas dessa vez ela não permitiu que ele ignorasse sua 

presença.  

− Oi Richard, não finja que não está me vendo. 

− Ah... Oi Lis. Me desculpe. Estava distraído.  

− Posso te dar um abraço cheio? 

 

Ele não hesitou e o impulso de abraçá-la foi tão intenso que a envolveu como se apenas ele a 

estivesse abraçando, deixando o braço esquerdo dela levantado em direção ao rosto dele, com o 

pinguim a mostra. Há muito tempo não sentia seu calor. Seu cheiro. Sua pele. Seu carinho. Aquele 

abraço o remeteu àquele ano. Ao primeiro encontro. Ao primeiro beijo. A primeira noite de amor. A 

primeira vez que a viu na cobertura da Flávia naquele réveillon. E a todas as vezes que percorreu 

aquela praia a sua procura.  

 

− Você tem alguma coisa para me dizer? – perguntou ela sem soltá-lo do abraço. 

 

Sim! Ele tinha muito a lhe dizer. Tinha a lhe dizer o quanto a amava, o quanto a procurou, o 

quanto sofreu quando ela se foi, o quanto a esperou e o quanto foi covarde em não ir atrás dela... 

Queria colocar para fora toda a dor de saber que ela ia se casar com outro. Em não ter tido paciência 

e esperança. Aquela pergunta soou como a última chance. Sentiu medo. Sentiu dor. Sentiu seu 

coração pular pela boca e ir ao encontro do dela.  

 

− Eu apareci na hora errada não foi? – continuou ela com a cabeça encostada a seu peito sem 

levantá-la. 

− Há pessoas maravilhosas que conhecemos na hora errada, e há pessoas que são maravilhosas 

porque as conhecemos na hora certa.  

Não! Não era isso que ele queria ter dito. Sim, ela aparecera na hora errada. Mas ele teve todas as 

chances para fazer daquela, a hora certa, mas foi covarde. O fato de ser esquecido a cada dois dias o 

fazia temer ser apagado da memória de seu coração para sempre.  

 

− O que você quis dizer com isso?  

 

Ela perguntou sem ter coragem de fitá-lo nos olhos. 

 

− Eu quis dizer que você é uma pessoa maravilhosa independente da hora. 

 

Ela virou o rosto e o encarou. Suas faces quase se tocaram. Ela ansiava o encontro dos lábios. A 

união dos corações. Mais uma vez ele teve a chance de jogar tudo para o alto e beijá-la, mas hesitou. 



 

 

Não fez nada. Ela manteve por alguns segundos, a inércia da aproximação de seu rosto ao dele 

esperando um beijo que não aconteceu. Mas... Ele a afastou. Segurou em sua mão e disse: 

 

− Eu não posso, Lis. Me desculpe. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

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 novamente, sem medo, com a mesma intensidade. 

Quando dói, ela se levanta e ama de novo. 

Criança ama de coração, de peito aberto. Se o amor disser “vai!”, ela vai sem contestação. Não 

hesita! Vive! Ama! Atira-se! Entrega-se de corpo, alma e 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. Ela 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 pelo seu amor cai em lágrimas e estas se 

espalham no Universo, selando o fim. Depois, as mesmas arrastam tudo limpando o caminho para 

algo novo. 

Criança é intensa, verdadeira, amante única. Amante fiel, amante para a vida inteira! 

E assim vai amando, amando e amando, até se tornar adulta e permitir que todo esse amor 

verdadeiro se abale por obstáculos materiais, por anos no tempo, por medo, por zona de conforto. 

Magoar o amor apagado pode? Magoar um novo amor conquistado não pode? 

Pediram-me para matar meu amor, mas como a boa criança que sou, movida pela desobediência 

adulta e guiada por um coração puro… Eu fiz que não… Virei as costas e continuarei amando… 

Quer você queira, quer não! 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Por mais que ela tivesse se lembrado daquele amor ao ler aquele diário, sabia que logo o 

esqueceria. Decidir continuar amando-o, não era uma escolha sua.  

Após sua única tentativa, ela baixou a cabeça e assentiu a decisão dele. 

 

− Bem... Até amanhã.  

 

Desenroscou o abraço. Virou as costas e se foi.  

Decidiu pra sempre enterrar aquela história.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

É madrugada. Eu não consigo dormir. Nada desliga. 

Ouço um jovem em alto e bom som subindo a rua 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? Pra sempre? 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.  

Com ela. Sem ela. 

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? Esse eu dispenso. Mas ele está entranhado em mim.  

Passo as madrugadas acordado. Sem nada. Calado Recolhendo os pedaços e todo o sangue 

desperdiçado. Limpo na alma, eu estarei pronto para sair de mim. Aquele tal futuro é o próximo 

momento. E eu preciso vivê-lo. 

Não é mais madrugada. Amanheceu o dia. 

O despertador tocou. Preciso ir. É a minha chance de acordar pra mim e me presentear com 

uma nova chance de ser. Crescer.  Viver. Fora da madrugada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Um mês havia se passado. Tempo suficiente para que ela esquecesse aquela tentativa de um amor 

com Richard. 

 

 

 

 

 

  



 

 

− Duvido você fazer uma declaração de amor pra mim. 

 

Ela lhe sorriu com o olhar. 

 

− Com os olhos não vale. 

− Estou feliz. 

 

Não era preciso dizer mais nada. Ela já havia namorado duas vezes e em nenhum deles se 

dispuseram a compreendê-la. Coisas da adolescência. Chegou a entregar seu coração a um terceiro, o 

qual já não lhe importava mais. E agora, era a vez de Lucas, o corajoso garoto de olhos azul turquesa 

que não desistira daquela menina sem memória.  

Ela sempre pensou que seu distúrbio lhe impediria de ser feliz no amor. Por não ter lembranças, 

sentia o dobro de saudades. Por não ter passado era mil vezes mais intensa que qualquer mulher. 

Mas, Lucas nunca se importou com nada disso. Ao contrário. Ele amava ser paparicado repetidas 

vezes e, ouvir as mesmas piadas com cara de primeira vez. Genuinamente, ele sentia o mesmo: 

 

−Estou feliz.  

 

 

 

  



 
 

Lis foi direto para o apartamento do Lucas, que agora, era também seu. Esperou ele chegar do 

trabalho. Sabia que no dia seguinte era seu aniversário e fez amor com ele como nunca antes. 

Acabou ali com qualquer possibilidade de se separar do rapaz.  

Amanheceu. Ele abriu as cortinas do quarto e lhe trouxe uma bandeja com pão e frutas.  

 

− Bom dia, Flor. 

− Bom dia, meu anjo.  

− Você estava com fome ontem. Comeu e apagou. Sabe que dia é hoje? 

− Hummm... Não. Cadê meu diário. 

− Não sei.  

 

Ela o procurou em sua bolsa, mas não o encontrou. Lucas já o tinha escondido para que não 

lembrasse que era a data do seu aniversário.  

 

− Tem planos para hoje? – perguntou ela. 

− Sim. 

− Oba! Adoro, pois eu não tenho nada em mente para este dia ensolarado de primavera. O que é? 

− O desconhecido. 

− Jura? Não vai me contar? 

− Não e você vai ter de confiar em mim. Preciso que você faça tudo o que eu pedir, sem 

perguntar nada.  

− Quietinha e sem perguntas? 

− Isso! 

− E você acha mesmo que eu consigo essa façanha? 

− Vai ter de conseguir.  

− Missão impossível.  

− Só hoje, por favor.  

− O que eu ganho em troca? 

− Toda a felicidade do mundo. 

− Combinado. 

 

Fizeram o amor matinal. Tomaram banho e se vestiram. Lucas a vendou.  

 

− A brincadeira começa agora. 

− Ok. 

− Você não sabe mesmo que dia é hoje? 

− Não faço ideia.  

− Perfeito.  

 

Uma hora e meia depois. 



 

 

− É uma viagem? 

 

Ele não respondeu.  

 

− É uma viagem, sim... O vento é constante e não paramos em sinal. Estamos na estrada. Para 

onde estamos indo? 

− Qual foi o combinado, Lis?! 

− Ficar quietinha e calada. 

− Mas como eu te amo muito vou lhe adiantar parte da surpresa: hoje é meu aniversário e eu vou 

lhe dar um dia num SPA. 

− Como assim? Como eu pude me esquecer do aniversário do homem da minha vida?! 

− Hum... Novidade. 

− Me perdoe, amor... Eu juro que lhe comprei um presente, mas eu não me lembrei... E, ele 

acabou ficando em casa. 

− Você é o meu presente, querida. 

− Lindo... Você é lindo demais. Mas, me diz que história é essa do aniversário ser seu e eu ganhar 

o presente? 

− Ah... O SPA? 

− Sim! 

− Bem... Na verdade eu vou jogar futebol enquanto você curte o SPA e a surpresa virá em 

seguida. 

− Que delícia! Amei. Posso te dar um beijo? 

 

Lis agarrou seu rosto e o encheu de beijos estalados ignorando o fato dele estar ao volante e ela, 

de olhos vendados sem saber no que mirava. 

 

− Posso tirar a venda? 

− Não! Olha o combinado. Tudo faz parte da surpresa – falou ele simulando uma reclamação. 

− Pronto! Chegamos. 

Ele a tirou do carro com todo o cuidado para que não caísse.  

 

− Agora vou lhe deixar em boas mãos e ir jogar o meu merecido futebolzinho. Te pego na saída, 

gata. 

 

Bibi segurou sua mão.  

− Ei... Eu conheço esse cheirinho. E a delicadeza dessa mãozinha. Bibi é você? 

− Sim, tia Lis. Eu faço parte da surpresa.  

− Ai meu Deus... O que esse moço dos olhos de mar andou aprontando? 

 

Bibi respondeu com uma gostosa gargalhada.  



 
 

A pequena cuidou de tudo. Primeiro, entrou com Lis na casa, ainda de olhos vendados, e a 

colocou no quarto de Richard para que ela não reconhecesse o restante do lugar. Em seguida tirou a 

venda da bailarina que tomou um banho de banheira de pétalas de rosas e com duas rodelas de 

pepino sobre os olhos. Matutava o que armaram para ela. 

 

− Bibi, venha aqui. 

− O que foi tia? 

− Me conta tudo. O que o tio Lucas preparou pra mim? 

− Tia... Lembra daqueles segredos que temos entre nós e que não podemos contar a ninguém?  

− Sim. 

− Então... Tio Lucas e eu temos os nossos. 

Bianca tinha resposta para tudo. Depois encaminhou Lis para a massagem corporal e saiu 

correndo para conferir se a decoração do campo de futebol já estava pronta.  

 

− Eu já volto. 

 

Quando retornou, Bibi escolheu a cor do esmalte, o penteado e direcionou a maquiagem. Havia 

três profissionais a cuidar da moça. 

 

− Isso. Tem de ser leve e com tons claros. E eu quero aquele gloss... O rosinha claro. Capriche no 

rímel, mas sem rouge. E nada de lápis de olho, pois ela vai chorar e não pode se borrar. Ah e pode 

fazer um olho de gatinha com o delineador. Eu gosto de olhos fortes! 

 

Lis usava um hobby branco.  

 

− Tia Lis... Sua lingerie é essa aqui oh. E fui eu que escolhi. 

− Show! Mas... O que eu uso por cima dela? 

− Calma! Tudo no seu tempo. 

 

A bailarina confiou e foi para a preparação do cabelo. 

 

− Moça... Eu quero o cabelo dela de lado, e nas pontas você pode enrolar um pouco. E coloque 

essas flores no caimento dele. Vai ficar discreto e muito charmoso. 

Lucas e Bianca haviam se esquecido de dois detalhes muito importantes: o buquê da noiva e os 

sapatos. Ela saiu correndo deixando Lis sozinha novamente.  

− Papai! 

 

Richard estava atônito. Parado a olhar a porta da casa. Estava criando coragem para se arrumar 

em um dos quartos de hóspedes onde sua solidão o esperava. Estaria no altar junto àquela menina em 

breve. Não no lugar que julgava ser o seu, mas como seu padrinho.  



 

 

− Papai! Você precisa me ajudar. Esquecemos do essencial. Esquecemos o buquê da noiva e os 

sapatos.  

 

Nada. Ela o cutucou. 

 

− Papai! Alowwwww. 

 

Ele voltou do transe no susto.  

 

− Pai, o senhor tá me ouvindo? 

− Sim, filha... Você falava do buquê. 

 

Richard deu a volta na chácara com a Bibi e entrou no orquidário. Pegou a flor mais rara da sua 

coleção. 

 

− Papai... O que você fez? Você nunca nos deixa chegar perto das suas orquídeas.  

 

− Lis se encantou por esta flor quando veio aqui pela primeira vez. Ela merece. Quando ela 

estiver pronta me avise. Quero eu mesmo dar a ela.  

 

 

 

 

 

  



 
 

Maldita seja a minha covardia. O que eu fiz? Como pude deixá-la sem a resposta que eu queria 

tanto lhe dar? Por que não fiz nada do que ela me ensinou? Por que não consigo me jogar? Por que 

não consigo assumir esse amor que me mata por dentro? O que há em mim que me impede? Será 

que eu penso demais nos outros e nunca em mim? Droga! Eu posso magoar uma mulher uma vez. 

Eu magoei o meu amor. Eu magoei a Lis. Logo ela que eu amo de verdade. Logo ela, por quem eu 

sofri os últimos anos sem saber o que fazer ou como agir.  

Morro de inveja do Lucas. Jovem. Cheio de vida. Ele a tem nas mãos. Ele sabe reconquistá-la 

todos os dias. Ele a ensinou a andar de skate e a surfar. Quantas vezes ela me pediu isso e eu nunca 

fiz? Quantas coisas eu neguei a ela no tempo em que estivemos juntos? Até a Bibi que eu relutei 

tanto para apresentá-la... Até a minha filha que eu tinha tanto medo que a rejeitasse, quer ser 

bailarina profissional como ela e a ama de forma genuína. 

Dizem que os verdadeiros amores são os incondicionais. Mas eu sempre impus condições a Lis.  

Condições de felicidade.  

Regras.  

Protocolos. 

Distanciamento. 

Tempo. 

Meu Deus... Eu mandei embora uma mulher intensa e não sou feliz com uma que é tão 

superficial. Que droga de escolhas eu fiz em minha vida?  

E ela só queria dançar pra mim. Ela só queria me amar e ser amada por mim. Ela só queria 

viajar e estar comigo. Ela só queria viver comigo. Ela só queria que eu fosse o seu pinguim.  

Merda! Ela me tatuou na pele, na alma, no coração e eu nem percebi. Era isso o que ela queria 

me dizer naquela noite durante o jantar e eu não permiti. E naquele dia... Ela me deu mais uma 

chance e eu a deixei ir embora... Para sempre. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Uma lembrança... 

 

− Essas são raras. Gosto de orquídeas porque são únicas e vivem no ar. Só os beija-flores mais 

corajosos as alcançam. São discretas em suas cores.  

− Quando eu me casar, meu buquê será de uma única flor. De uma única orquídea. E eu gostei 

dessa... Dá ela pra mim? 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

− E quanto aos sapatos... Esqueça-os. Lis gosta dos pés no chão... Para sentir a terra orvalhada. A 

grama molhada. O chão em sua forma natural. 

− Você conhece mesmo a tia Lis, hein papai! 

− Sim, minha querida. Eu a conheço melhor do que muitos outros.  

 

 

 

 

  



 

 

Lucas arrumava os últimos detalhes e recebia os convidados. Estava lindo. Com uma bermuda e 

uma bata quase transparente que realçavam a perfeição de seus músculos. Com aqueles olhos 

turquesa não precisava de mais nada. Também estava descalço. Queria acompanhar o seu amor. 

As cadeiras foram disponibilizadas no campo de futebol. Havia um longo tapete verde natural 

que terminava num altar. Nele, estavam as imagens de Nossa Senhora de Fátima e São Jorge. Eram 

dez da manhã e o sol tomaria, completamente, o local a uma da tarde, bem no final da cerimônia. Um 

padre a comandaria e Lis entraria protegida por seus dois irmãos e sua avó levaria as alianças. E para 

finalizar os preparativos, Bibi entraria na sua frente, conduzindo-a sobre pétalas de rosas jogadas ao 

chão.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Cabelo e maquiagem prontos.  

 

− Tia Lis, o tio Lucas quer falar com você lá fora. 

− Ele está suado do futebol? 

 

− Hum... Não sei − respondeu Bibi sorrindo, pois já sabia o que iria acontecer. 

 

Ela foi até ele. Na varanda.  

 

− "Quando um certo alguém, cruzou o seu caminho e mudou a direção... É melhor não resistir e 

se entregar... Me dê a mão..." 

− Eu já sou a sua estrela... 

 

Ele cantou assim que ela surgiu. Ajoelhou-se e tirou uma pequena caixa do bolso. 

 

− Minha princesa. Bela Flor que me encantou desde o primeiro olhar. Você faz de mim o ser 

humano mais abençoado do mundo toda vez que nada o seu balé com as tartarugas trazendo consigo 

dias eternamente perfeitos. Você tem planos pra hoje? 

− Não. Mas eu aceito o desconhecido. 

− Pois bem. Quer encará-lo comigo? Para sempre? 

− Olha que para sempre é muito tempo e você sabe que eu tenho TPM. 

− Eu não ligo. Eu saio para jogar futebol nos seus dias de TPM e volto com sorvete de menta. 

− Com chocolate? 

− Com chocolate, cafuné, colo e carinho. 

− O desconhecido inclui os dias de chuva também? 

− Também. E os dias chatos, e os dias de doença... E os dias de qualquer coisa ruim, pois nós 

dois juntos temos o poder de transformá-los em dias maravilhosos. E hoje é meu aniversário. Você 

me deve um presente! 

− Bobo! E até quando você vai suportar a ideia de eu me esquecer de nós dois no dia seguinte? 

− Eu te reconquisto quantas vezes forem necessárias. 

− Você segura minha mão e me enche de abraços cheios? 

− Sim... E não te deixo sozinha no escuro. Prometo. 

− E esse para sempre inclui eu ficar velhinha e você perder o tesão por mim? 

− Nós ainda teremos nossos beijos. E você cozinha bem. 

− Espertinho! 

 

Ela direcionou o olhar para baixo como se consultasse o próprio coração. Parou por alguns 

segundos. Em seguida levantou o rosto novamente e olhou para ele. Seu olhar dizia sim.  

 

− Isso foi um sim? 



 

 

− Sim! Eu aceito encarar o desconhecido com você para sempre.  

− Flor de Lis, você quer se casar comigo? 

 

Lucas abriu a pequena caixa mostrando-lhe uma aliança. Bibi espiava tudo pela janela e 

comentou com a maquiadora: 

 

− Eu não falei que ela ia chorar? 

− Casar? − ela gargalhou pegando na caixa.  

− Sim. Casamento, com festa, alianças e tudo o que você tem direito. 

− Mas eu vou me esquecer e você vai ficar bravo comigo. 

− Eu não permito que você esqueça nossa felicidade nunca. 

− Sim. Eu quero. Eu desejo. Eu amo. 

 

Ele se levantou e a abraçou forte rodando-a na varanda. Em seguida, tascou-lhe um beijo 

borrando o batom. 

 

− Droga! Vamos ter de repetir a maquiagem − comentou a profissional ao lado de Bianca. 

 

Lucas a colocou no chão e ordenou: 

 

− Então entre e coloque seu vestido. Seus irmãos estão a sua espera. Esse é o meu presente para 

nós dois. 

 

Maravilhada. Abençoada. Amada. Glorificada. É assim que estou me sentindo agora.  

 

Ela assentiu com a cabeça e entrou para cumprir o combinado do dia: o desconhecido. 

 

− Bibi, porque você não me contou que ele preparou uma festa de noivado surpresa para mim? 

− Noivado? Tia Lis, de que planeta você veio? Esse é o seu casamento! 

− Casamento? Não... Ele não faria isso. Impossível! Como ele não me deixaria planejar o meu 

próprio casamento? 

− Tia Lis, e desde quando você consegue planejar alguma coisa? Sempre se esquece de tudo! 

Imagina estar no comando de todos os preparativos e no dia seguinte esquecer, tendo de refazer os 

planos? Se dependêssemos de você este casamento não ia sair nunca! 

− Você tem razão!  

− E como você mesma diz: o inusitado é o melhor da vida. 

− Pois é... Já que eu nunca tenho escolha... Cadê meu vestido de noiva? Quero vê-lo! 

− É este aqui. 

− Nossa... Ele é... Ele é... Perfeito! Você acertou na mosca! 

− O tio Lucas acertou. 



 
 

− Ele me conhece bem mesmo... Como alguém pode me amar tanto assim? 

− Eu sabia que ele não ia te decepcionar. Agora, vista-o. Está quase na hora. E tudo tem de ser 

cronometrado por conta do sol. Hoje ele não vai brilhar mais que você. 

− Linda. 

 

Lis estava pronta. Ou melhor, quase.  

 

− Os sapatos? 

− Bem... Meu pai falou que você ia gostar de estar descalça, pois adora pisar na terra molhada. 

− Richard... 

 

Seu coração estalou ao pensar nele. No mesmo instante, Sônia entrou no local onde Lis se 

arrumava. Ela a abraçou quando a viu. Sônia pôs uma flor azul clara no cabelo daquela menina. 

 

− Uma coisa emprestada e azul. 

− O que isso quer dizer? 

− É um presente de casamento. 

 

A gratidão a Flor de Lis por todo o afeto dos últimos meses. E, a gratidão ao Universo pela 

garantia da fidelidade de Richard. 

 

− Obrigada – respondeu docemente a menina. 

− Vejo você lá fora. 

 

Sônia aceitou o agradecimento com um sorriso fraterno.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Lis se olhou no espelho. Pela primeira vez tinha de concordar com o Universo quando lhe diziam 

que era linda. Sim... Naquele momento, ela se achou a mulher mais deslumbrante do mundo. 

 

− Bibi, casar sem sapatos é apenas um detalhe. Mas sem o buquê não. 

− Calma, tia. Meu pai vai trazê-lo.  

− Ok, boneca. 

 

Por um momento a solitude alcançou o local.  

Lis foi até a varanda. Fechou os olhos e rezou. Agradeceu a Deus por sua felicidade. Fez um 

pedido: 

Que eu jamais esqueça este dia. Só este dia. 

 

Seu coração estalou novamente. Ela sentiu a presença de seu amor.  

 

Meu coração vai estalar pelo homem que amo e eu vou saber que é ele.  

 

− Lucas? 

 

 

 

 

 

  



 
 

Richard apareceu na varanda com sua flor rara, preparada especialmente para sua flor única: 

aquela menina que arrebatara seu coração desde o primeiro olhar. Aquela menina que lhe mostrou 

um mundo em apenas cinco meses. Mesmo depois de separados, ela ainda o ensinava a amar 

diariamente. A perda foi um caminho traçado por ele próprio e aquela menina não tinha culpa 

daquilo. Se ele experimentou tudo de forma dura e cruel, aquela menina não tinha culpa. Se a 

ausência dela rasgou-lhe a alma, aquela menina não tinha culpa. Se seu amor por outro lhe 

estrangulou o coração, aquela menina não tinha culpa. Se ele escolhera assim, aquela menina não 

tinha culpa. Se ele permitiu que a fábula do pinguim fosse quebrada, aquela menina não tinha culpa. 

Aquela menina só teve culpa em sua história quando jogou a corda da felicidade, aquela que ele não 

pegou... 

E ela também não tinha culpa sobre isso.   

 

 

 

 

 

  



 

 

É por mim que o coração dela bate. Eu sei. Tenho certeza. Eu vi em seus olhos naquela tarde. 

Mas sozinha e sem memória, ela não pode descobrir isso. É a minha chance.  

  

 

  

 

 

 

  



 
 

Ele apareceu na varanda atrás dela e a envolveu sem que ela o visse, colocando a sua frente uma 

orquídea.  

Lis abriu os olhos. Pegou a flor. Virou-se. 

 

− Richard? – questionou ela, surpresa. 

− Te assustei? 

− Não. Não... É que... Eu senti...  

− Sentiu o quê? 

− Nada. Não tem importância agora.  

− Meu presente para você. 

− Uma orquídea?  

 

 Como um milagre, ela se recordou de já ter estado na presença daquela flor.  

− Eu me lembro dela. Eu sabia que já tinha vindo aqui neste lugar. Eu a desejei e você... 

− É a Peristeria Elata. 

− A Orquídea do Espírito Santo.  

− Sim. E é sua. Como você tanto queria.  

− Richard... Eu... Eu não posso aceitá-la. Ela é rara. É da sua coleção. 

− Rara como você, minha princesa.  

 

O comentário ruborizou-lhe a face.   

 

− Você a merece, Lis. E de mais a mais, eu preparei um arranjo e ninguém vai perceber que ela 

está no xaxim. Você vai saber como cuidar dela depois. 

− Não, Richard... Por favor. 

 

Ela evitava o mimo como um motivo para afastá-lo. Seu dia estava perfeito demais para ele estar 

ali... Lindo... Estragando tudo. A presença dele lhe causava uma emoção assustadora e, como por 

milagre, lembranças iam surgindo...  

Ela encostada a seu coração...  

Aquele dia... Desejou que as coisas tivessem sido diferentes e fez de tudo para tal. Amou, se 

entregou. Ela sempre soube que era ele. Seu coração sempre estalava e quando leu o diário, foi atrás. 

Abraçou-lhe forte. Sentiu seu coração bater, seu maior argumento. Entretanto, foi tudo em vão. Ela 

foi rejeitada. Teve seu beijo negado. E agora ele estava ali, entregando-lhe uma flor rara. A sua mais 

amada orquídea.  

Inacreditável. 

Era tarde demais e ela não o queria mais por ali, olhando-a como se ela fosse a mais cobiçada de 

sua coleção.  

 



 

 

− Ela é sua, Lis. Já está decidido. Mesmo sem saber, você me ensinou a amar. Me ensinou a 

entender que eu não posso controlar tudo. Aliás, que não devo controlar nada. Que devo, na maioria 

das vezes, simplesmente permitir acontecer. Me entregar, pois só assim é que se consegue amar 

alguém. E não é a Sônia que eu amo... Você sabe disso. Você sempre soube.  

− Mesmo sem me lembrar. 

− Tenho certeza de que seu coração nunca me esqueceu. 

 

Uma lágrima caiu interrompendo o discurso. Ele a limpou do rosto da menina e continuou. 

 

− Você me ensinou que não devo criar expectativas sobre as pessoas e nem esperar delas a 

perfeição. E que ser lembrando o tempo todo não é o mesmo que ser amado. O amor... O amor é o 

mais importante. É a chave do desconhecido. O inusitado... Você me ensinou que o inusitado é bom. 

− Nossa... Impressionante. Eu não fazia ideia que eu mexia tanto assim com você. Mas me sinto 

lisonjeada em ter contribuído com a sua felicidade – falou ela, da boca para fora e de olhar baixo – 

obrigada pela Peristeria Elata. 

 

Ela virou as costas. Mas ele não permitiu que ela entrasse. Segurou-a pelo braço.  

 

− Você foi o maior presente que Deus poderia ter me dado. Minha joia rara. O solzinho que 

ilumina a minha vida. Mas eu joguei minha chance fora. Tive medo de ser esquecido para sempre. 

Nunca soube lidar com o seu distúrbio.  

− Eu sempre me esqueço de todos. Era só um muro. 

− E os muros devem ser escalados. 

− Não escalar um muro é pura covardia. 

− Sim, eu fui covarde.  

− Richard... Eu... Eu não entendo. Eu me recordo de algumas coisas, mas não de tudo e eu não sei 

porque você está aqui agora... Não faz sentido algum. Do que você está falando, afinal de contas? 

− Disso... De tudo o que você sempre se esquece. Eu tive medo de você se esquecer de mim 

como fez tantas vezes. Como fez agora. Tive medo de ter de recomeçar todos os dias. Tive medo de 

amar novamente e eu tinha acabado de me separar da mãe da Bianca. Tive medo dela não te aceitar, 

mas eu estava errado. Ela te ama. Até minha mãe te ama. Ela não para de falar de você desde o dia 

do meu noivado. Tive medo do inusitado e da sua maneira louca de viver a vida. E toda vez que eu 

olhava para você doía... Você não era mais minha... E quando isso acontecia, eu ia a uma loja e 

comprava um pinguim. 

− Então foi você? 

− Sim... Lembra que eu te prometi? Que não deixaria você esquecer o nosso amor? E que eu te 

mandaria um pinguim toda vez que você me esquecesse? Por isso eu mandei os pinguins. Mandei o 

primeiro... Quando fizemos dois meses de namoro... Foi na segunda ou terceira vez que você se 

esqueceu de mim... Mas, sei lá... Você nunca comentou sobre ele, e por isso achei que você não 

tivesse gostado. E o segundo... Eu vi quando fui comprar um presente para Bibi. Achei a sua cara e o 



 
 

enviei. E os outros em enviei porque fazer isso aliviava a minha dor. Era como se eu pudesse mudar 

as coisas e fazer você sentir que eu estava por perto... Protegendo você... Te amando. Eu ainda tinha 

esperanças de que você se lembraria de tudo o que vivemos.  

− Eu já namorava o Lucas... Você não deveria ter feito isso. 

− Eu sei... Eu sei. Mas, é que doía tanto, Lis. Você viajou sem data para voltar. Nos dois 

primeiros meses foi fácil. Sei lá. Depois ficou vazio. E eu precisava lhe contar. Eu precisava 

desabafar, mas não sabia como. E eu só o enviei porque eu sabia que você iria se esquecer... 

− Bem, eu... Eu não sei o que dizer. 

− Não se case com ele. Não é ele que você ama. Há um mês você veio até mim, lembra? Você me 

abraçou forte. Um abraço cheio como você gosta e eu senti seu coração. Ele pulsava por mim. Eu sei 

que pulsava. Eu sei que você me ama.  

− Richard... Eu não me lembro direito desse encontro com você. Mas se eu fui até você e abri 

meu coração, porque não estamos juntos hoje? 

− Porque... Porque... Porque eu fui covarde. Porque eu tinha a Sônia. Porque eu não podia.  

− Você ainda tem a Sônia, e porque pode agora? Que diferença fez? 

− Eu... Bem... Eu... Eu superei meus medos. Medo do futuro. Medo da felicidade. Medo do que 

as pessoas iriam falar. Medo de suas promessas não cumpridas. Medo das suas palavras. Medo de 

você se esquecer que eu te amo. 

− Medo? Do futuro? Da felicidade? Do que você está falando? Nada disso existe, Richard. Tudo 

na vida é uma incógnita. Esquecer que te amo? O amor não fica armazenado na memória. Ele está no 

corpo.  Na pele. No calor. Na alma.  Uma lembrança pode se apagar, mas o amor continua ali no 

coração. Tudo é incerto. Alguém com memória pode te amar hoje e não te amar mais amanhã. O que 

uma pessoa com memória é diferente de mim? – questionou ela enquanto caia uma lágrima pelo 

rosto. 

 

A reação do homem covarde foi baixar o olhar e não responder. Ela continuou: 

 

 – Até o previsível pode mudar de direção.  De opinião. Na natureza é assim. Porque que com o 

ser humano seria diferente? Palavras? O que são? Letras proferidas? E daí? Se o coração decidir 

diferente é o contrário que passa a ser e ponto. E eu nunca te prometi nada. Como eu iria fazer 

promessas que em seguida iria me esquecer?  Eu não sei o que vi no seu olhar no passado. Mas hoje, 

só enxergo medo. Não quero dividir a vida com alguém que só vê medo nas coisas. Que só enxerga 

medo em mim. O medo te cega para a vida. Você precisa de óculos!  

− Você já me deu um par.  

− E porque não os usa? Se não estamos juntos hoje tenho certeza que não foi culpa minha.  

− Eu só... Eu só queria uma vez mais você em meus braços.  

 

As palavras do jovem senhor soavam como uma súplica quase evaporando no ar de tanto 

arrependimento. 



 

 

− Se você já me teve em seus braços porque não me conquistou? Porque não fez jus ao meu 

amor? Porque me deixou ir embora? 

− Minha amada Flor... Eu... 

− Richard, eu sinto muito – falou ela, interrompendo-o e ignorando sua boa educação. 

− Não, Lis... Eu sei o que você sente... Você me ama, eu posso sentir. Eu te conheço melhor do 

que ninguém e não é com ele que você quer se casar... Não é essa a sua vontade.  

− Não, Richard. Você está errado. O que sinto agora é a vontade de me casar com o Lucas. Me 

desculpe por não lembrar de nada, nem do que senti por você. 

 

Ela não tinha certeza do que dizia. As palavras, simplesmente, saiam de sua boca e ela as 

pronunciava sem raciocinar. Minutos antes ela vira amor nos olhos de Lucas. Agora via covardia no 

discurso de Richard. Entre amor e covardia, ela preferiu o amor.  

 

− Lis, eu... Eu quero ver as estrelas com você. 

 

Apelou para a última tentativa. 

Ela parou e o fitou. Por um instante parecia que ele a havia tocado. Aquela era a frase que 

identificava uma pessoa importante, um amor verdadeiro. Só que não. Ela continuou firme em sua 

decisão. 

Ele desistiu, calando em si o amor e enterrando seu último ato de coragem.  

 

− Lis, eu não quero estragar sua vida. Desejo a você toda a felicidade do mundo ao lado do 

Lucas. Ele é um excelente rapaz e é completamente apaixonado por você. E como você mesma 

sempre diz: não importa quem ame você, desde que lhe faça sorrir todos os dias. E eu sei que ele é 

mais capaz disso do que eu.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Uma recordação da semana anterior veio à mente daquela menina: 

 

− Eu te amo. 

− Você me diverte, me faz sorrir todos os dias – ela respondia. 

− Você não me ama? 

 

O silêncio. 

 

− Já entendi – Lucas abaixou a cabeça. 

− Por favor. Não fique triste. Não me culpe por não saber o que é o amor. Você me diverte. É 

como se eu conseguisse facilmente passar a vida inteira com você. Não acha que isso é mais 

importante que ouvir um simples “eu te amo”? 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

− Richard, eu preciso lhe entregar uma coisa. 

 

Lis entrou rápido e pegou o diário do pinguim em sua bolsa.  

 

− Acho que este pertence a você. Isto explica porque você me evitava. Me ignorava. Talvez, 

saber o quanto alguém te amou possa amolecer o seu coração. Não vejo felicidade no olhar de Sônia. 

Ela acabou de sair daqui. Talvez você a trate melhor e valorize mais o seu dia a dia. Talvez a leitura 

destas páginas lhe faça viver sem planos ou expectativas. Talvez você aprenda a amar.  

− O diário por quem tantas vezes você me trocou. 

− Bem... Eu preciso ir.  

 

A falsa certeza daquela menina lhe cortou o coração como uma navalha. Mas, pela primeira vez 

ele não se arrependeu de expor seu coração. Bibi, escondida, ouvia toda a conversa, e assim que viu 

seu pai saindo da varando foi atrás dele e agarrou-lhe pelas pernas.  

− Eu te amo, papai, e não vou lhe deixar sozinho chorando.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Lis lamentou tudo aquilo, mas era fiel as suas vontades e Lucas a esperava do outro lado da 

chácara. Seus irmãos vieram buscá-la e de mãos dadas, os três entraram com o pé direito naquele 

tapete natural. Richard mandou tratar o gramado de forma especial para Lis. Ela entrou descalça, 

sentindo a terra. Um coral contratado iniciou a canção “Pra você guardei o amor”, do ruivinho que 

ela tanto amava, Nando Reis, enquanto ela caminhava em direção ao altar. E para completar, suas 

crianças especiais dançavam um balé coreografado por sua monitora adolescente. Orgulho! A mesma 

que estava a sua frente jogando pétalas de rosas brancas no chão. 

Todos estavam presentes. A cada passo que dava, Lis identificava um rosto. E a cada olhar 

trocado, ela se lembrava de algo. De um sorriso. De um beijo. Daquele amigo de infância com quem 

andava de mãos dadas dizendo que era seu namorado. Daquela pequena que lhe tirou a boneca e lhe 

fez chorar. As brincadeiras de pique com os amigos do irmão caçula. O primeiro sorvete de menta na 

porta da escola.   

Como um milagre, várias lembranças lhe vieram à mente. Lágrimas desceram-lhe a face devagar 

como nos movimentos singelos do balé das tartarugas. Viu sua mãe e sorriu. Remeteu-lhe à cena da 

primeira palmada, que, em seguida, a fez correr para as pernas do pai que gargalhava ignorando a 

seriedade da bronca. Seu pai. Olhou a todos os cantos, mas ele não estava. Fitou os homens que a 

acompanhavam. Os sorrisos de seus irmãos lhe apagaram a tristeza que surgiu momentânea. Tios. 

Tias. Seu padrinho que lhe embalava as cambalhotas na infância. Primos com quem pulava das 

árvores.  As memórias surgiam como flashes, abrilhantando seu coração de uma escuridão que 

estava ficando para trás.  

 

Richard.  

 

Ele estava no altar fitando-a como se nada mais existisse ao redor. Os olhares se cruzaram. Ela se 

lembrou da primeira troca de palavras naquela cobertura do réveillon, de uma vez quando ele a 

espiava no estúdio e do beijo rejeitado no momento do último abraço cheio. E ela olhou para 

tatuagem: pinguim. Ele era o seu pinguim.     

 

Tarde demais. Seu amor por ele chegou ao fim.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Durante a cerimônia, cada sorriso feliz dos dois ao altar era como um soco na boca do estômago 

de Richard. E naquele dia ele não conseguiu esconder seu sentimento... Nem de Sônia, nem de 

ninguém. Não era inveja, o que sentia. Era lamento, por si mesmo... Tristeza... Por ter sido tão 

covarde e egoísta. Principalmente com o próprio coração. Com o seu amor. 

O amor é adolescente e não se importa com o passado. Pula de um coração a outro sem hesitar. 

Mas ele não fora adolescente. Tampouco teve a humildade de permitir-se voltar a ser um. Ele se 

limitou a ser um pai recém separado, traumatizado por uma ex-esposa bipolar que sumiu do mapa e, 

assim, estagnou-se. Parou no tempo e colocou seu coração como uma estátua auto avaliada em 

milhões e protegida por um forte sistema de segurança. Lis o tocou, mas os alarmes soaram 

afastando-a para sempre. Ela não tinha pressa e esperaria o tempo que fosse, mas ele optou por 

condenar a si mesmo ao esquecimento eterno. Como eu já escrevi anteriormente, a culpa não era 

daquela menina. Nem de longe. Nem agora.  

Em vez de flores, ele lhe trazia brigas. Em vez de sorrisos, o silêncio seco, que a castigava. Em 

vez da doçura de sua vontade, uma razão impenetrável. E agora ele jazia ali... Com o sim daquele 

amor... Lentamente... Vendo-a com outro que foi adolescente como ele nunca quis ser. Que se 

permitiu como ele não fez. Que teve a paciência que ele negou. Com aquele a quem jogou nos braços 

de sua amada.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Porque você vive no limite? 

 

Não era essa a pergunta que ele queria ter feito no último encontro.  

 

Você e seus convites inusitados... 

Estou ocupado agora planejando o dia de amanha, não está vendo?! 

Não quero lhe criar falsas expectativas. Eu não posso viver desse jeito agora.  

Esse final de semana é da Bibi e eu ainda não posso lhe apresentar a ela.  

Surgiu uma emergência e teremos de adiar nosso encontro. 

Eu não posso dormir com você esta noite. 

Você não se lembra de mim? É a décima vez... Eu não vou suportar conviver com isso. 

 

Não eram esses os comentários e frases que queria ter feito e dito... Mas foram com eles que 

Richard afastou seu grande amor.  

Naquele dia... Dia da celebração do amor de Lis e Lucas... Ele assumiu para si todo o seu 

egoísmo. Todo o seu ódio pelo Universo, que se transpôs na maldade de desejar com toda a força de 

seu coração: 

 

Eu quero que esse amor morra. 

 

A cerimônia acabou e o público se voltou para os cumprimentos aos noivos. Richard, não 

conseguiu conter seu choro. Ele pegou o carro e deixou a chácara. Não ficou para a festa. Não 

suportava mais vê-la com Lucas. E a invejou por conseguir se esquecer das coisas tão facilmente. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sim.  

Estou feliz.  

Sim.  

Eu amo o Lucas. 

 

Lis se afastou por cinco minutos da festa. Precisava escrever antes de se esquecer.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

O dia perfeito chegara ao fim. Eram oito da noite e as vans, lotadas, voltavam para a cidade. 

Sônia não soube explicar o sumiço de Richard e tampouco isso importunou o novo casal. Não lhe 

restava outra escolha a não ser passar a noite na chácara com Bibi, e assim, a paciente futura esposa 

perfeita, o fez. 

Os pés de Lis estavam negros demais. Lucas a pegou no colo e a levou ao córrego da cachoeira. 

 

− Minha bela dama... Precisamos ir, mas você com estes pés, não vai entrar no meu carro. 

− Olha quem fala. 

 

Ali tomaram o primeiro banho daquele amor embalados a risadas. Lis evitou ao máximo molhar 

o vestido imaculado, mas foi em vão. Ele a agarrou puxando-a para si, dentro d´água. 

 

− Eu te amo.  

− Finalmente eu pude ouvir isso. 

− Chato! 

− Eu te amo. Muito. Mais do que a minha própria vida. 

− Fica comigo pra sempre? 

− Enquanto durar minha memória. 

− Afinal de contas, alguém tem de ter uma, né?! 

 

Voltaram à realidade. Agradeceram a atenção de Sônia e o empenho de Bianca.  

 

− Precisamos ir. 

− Tia Lis... Posso te pedir uma coisa? 

− Claro, querida. 

− Não se esquece desse dia não? Nem de mim, nem do amor que eu sinto por você.  

− Minha linda... As maiores lembranças ficam guardadas aqui oh – ela agachou-se e tocou no 

coração da quase adolescente. 

− Eu sei tia.  

− E de mais a mais, você é a minha monitora. Estarei com você todos os dias. Tio Lucas e eu não 

vamos sair da companhia tão cedo. Não é Lucas? 

− Claro meu amor – respondeu ele.  

 

A preocupação da garota era que o pai pedisse demissão e a tirasse da companhia. Tirasse-a de 

sua bailarina profissional. 

Pegaram a estrada de volta... E, tal como a força do desejo pelo fim de um amor...  

Aconteceu... 

 

 

 



 

 

Com a leveza de uma pluma, aquela menina bailava como o despertar de Afrodite, como só ela 

sabia ser.  Rodopiava para alcançar os braços da felicidade. Finalizou seu espetáculo com um sorriso. 

Era sua forma de agradecer a hospitalidade de Flávia. Era a singela maneira de dizer “oi” a seus 

novos alunos especiais.  

 

Foram essas as lembranças que lhe vieram à mente de Flor de Lis naquele instante. 

 

 

 

 

 

  



 
 

Um acidente.  

 

O casal passava por um grande restaurante localizado no meio da estrada. Estava cheio e alguém 

se escondia ali. Lucas dirigia. Por mais que tivesse passado o dia todo em festa, ele não bebeu. 

Estava sóbrio, mas a embriaguez de seu amor por aquela menina o fez desconcentrar-se ao volante. 

Realizou uma ultrapassagem indevida e foi pego por um caminhão na mão oposta. O carro rodopiou 

no ar até capotar. Ficou de cabeça para baixo.  

A placa “just married” voou para longe. Vidros esmigalhados. Sangue por toda a parte. Lis usava 

um vestido branco e a cor já não existia mais. Ambos bateram com a cabeça. Ele estava inconsciente. 

Por um triz o carro não lhes partiu ao meio. Mas será que aquele amor se livraria da tragédia por 

inteiro?  

 

Um silêncio oco tomou o ambiente. 

 

Apenas o desconhecido existia naquele momento.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Muitos curiosos foram até o ocorrido, chamaram a emergência da estrada. O homem fugido 

deixou-se guiar pela multidão. Reconheceu o carro. Chegou mais perto. Gritou seu amor. 

 

− Lis! 

 

Sua reação foi socorrê-la. Não pôde. Ela estava presa ao cinto do carro destroçado. Só conseguiu 

segurar uma de suas mãos, pois a outra estava agarrada a uma orquídea. 

A cabeça daquela menina rodava. Cuspiu sangue. Abriu os olhos. Reconheceu o homem 

desesperado a sua frente, mas não conseguia ouvi-lo. Estava tudo muito confuso. Flashes 

embaralhavam sua mente. Ele suplicava por sua vida. 

 

− Não morra, por favor. Você é meu amor... Não morra, Lis. Não morra.  

 

Mais uma vez o Universo lhe obedeceu. 

Sobreviveram. Eles foram socorridos há tempo. Levados ao hospital da região. O noivo estava 

com fratura exposta em ambas as pernas e com suspeita de hemorragia interna. Estava desacordado. 

Foi induzido ao coma e operado no mesmo local. A noiva teve um pouco mais de sorte. Uma 

pequena torção no braço e alguns cortes na cabeça. Naquele momento passava por exames que 

pudessem detalhar algum trauma craniano. Nada. Mesmo assim o médico lhe recomendara uma 

semana internada para observação. 

 

Graças a Deus. 

 

O homem fugido avisou a família. Em seguida arrependeu-se amargamente de seu desejo quando 

os viu juntos pela última vez.  

Sentou-se do lado de fora do hospital. Chorou como nunca antes. Mais do que no dia anterior. Ele 

abriria mão de ter o seu amor, em prol de vê-la viva. E, mais uma vez suplicou aos Céus. 

 

Por favor, meu Senhor... Mais uma vez lhe imploro pela vida da minha menina... Ah... E pela 

vida de Lucas também.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Foram transferidos para o hospital da cidade grande. Lis se recuperou rápido e sua família foi 

buscá-la. Sua mãe lhe contou tudo o que acontecera e lhe entregou dois diários. Ela passou as 

semanas seguintes na casa da avó. Leu os diários. Lucas passou três meses em coma. Ela passou o 

Natal e a virada do ano ao seu lado. Era o seu amor. Não podia castigá-lo com a solidão. Ela repetia 

diariamente: 

 

− Há dois momentos no ano em que você pode mudar o rumo da sua vida: na virada e no seu 

aniversário. Você precisa reagir, meu príncipe de olhos turquesa. 

 

Ele recuperou a consciência, na primeira semana do ano, mas acordou sem memória. Os médicos 

não sabiam dizer quanto tempo aquilo duraria. Lis continuou sua rotina diária de visitas. O primeiro 

dia foi assustador, pois ele não a reconheceu. Papéis invertidos e agora ela sabia o quanto aquela 

sensação era amarga. Segurou em sua mão. Não lhe veio amor. Não lhe veio paixão. Não lhe veio 

sorrisos. Não sentia nada, além do lamento pelo estado dele.  

Ela continuou indo lá. Insistindo. Passava a mão em seu rosto que lhe fitava de forma estranha. 

Aqueles olhos azul turquesa não tinham a mesma vida. Não tinham brilho e ela se contentava apenas 

em olhá-los. Trocaram as primeiras palavras. 

 

− Oi.  

− Oi.  

− Amanhã você já poderá ir pra casa. 

− É... O médico já me falou. 

− Somos casados. 

− Eu sei. Minha mãe me contou. 

− É estranho. 

− Eu não sinto nada. 

− Eu também não. 

− Fico curioso para saber como foi a nossa história. 

− Foi linda. 

− Você se lembra? 

− Não. Eu nunca tive memória. Esqueceu? 

− Me perdoe. Mas eu não tenho lembranças de nada, sequer de nós dois. 

− Está tudo escrito. Ou melhor... Quase tudo... O que eu sentia está escrito. 

− E o que você sentia? 

− Amor. 

− Éramos felizes? 

− Muito. 

− É horrível... 

− Olhar para trás e não enxergar nada? 

− Sim. 



 

 

− Eu sou assim diariamente. 

− Nossa... Como você consegue? 

− Eu tinha o seu amor. Você me ajudava, me conquistava de formas diferentes todos os dias.  

− E agora? 

− Eu tenho alguns diários que contam tudo isso. Mas o que importa? Você sente amor por mim? 

Você sente agora? 

− Hum... Não se entristeça comigo, mas eu não me lembro de nada com relação a você.  

 

O amor é um sentimento que não fica guardado na memória e sim no coração. Você não tem 

certeza da existência dele, mas o sente... Lá... Em algum lugar... E no momento certo, ele aparece.  

Eles combinaram de tentar. Ela faria de tudo para ajudá-lo a se lembrar. Deles. Do amor que 

sentiam um pelo outro. Ela não se desfizera de seu apartamento, mas se mudou de vez para o dele. 

Preencheu as duas portas do guarda roupas. Voltaram as suas rotinas na companhia. Iam pra casa 

juntos. Dormiam juntos, mas nunca se tocavam. Não trocavam mais piadas e nem guerreavam 

travesseiros. Ele não acompanhava mais suas aulas com as crianças especiais no palácio. Não 

assistiam mais ao pôr do sol e ele não cantava mais Lulu Santos ou Nando Reis para ela. As fotos do 

casamento ficaram prontas, mas sob o olhar dele não significavam nada. E evitavam ao máximo ficar 

sozinhos, em casa, na presença um do outro. A nudez foi abolida entre os dois. Amor? Nunca mais! 

No seu último amanhecer juntos... Ela acordou antes. Mas, não se levantou para preparar o café. 

Era sábado, um dia sem horários. Decidiu ficar ali. Paradinha. Olhando-o. Esperando-o despertar. E 

assim aconteceu. 

 

− Bom dia, meu lindo. 

− Bom dia, leoa. 

− Até quando vamos nos enganar? 

− Não está dando certo, né? 

 

Silêncio.  

 

− A culpa é toda minha, porque não consigo me lembrar de nada. 

− A culpa não é de ninguém.  

− Você quer ir embora? 

− Quero. 

− Me perdoe por tudo. 

− Não há que se pedir perdão.  

− Eu daria tudo para recuperar o amor que eu sentia. Você é muito especial.  

− É recíproco. Eu só não entendo porque não sinto mais. 

− Bem... Você mesma disse que eu te reconquistava todos os dias. E agora... Eu não faço mais 

isso. 

− Verdade... Talvez não fosse amor, né?! 



 
 

− Eu prefiro acreditar que foi amor sim... Mas de um jeito diferente do que é agora. Vai entender 

a vontade do Universo, pois não?! 

− É o desconhecido agindo. 

− Sim. O desconhecido que temos de encarar todos os dias. 

− E agora encararemos separados. 

− Boa sorte para nós.  

 

Finalizaram o término com um sorriso. Não foram necessárias mais palavras. Os corações já 

diziam tudo por eles. Não havia mais vestígio de sentimento. De rotina. De felicidade. 

Um dia houve. Algo forte. Sincero. Incondicional. Mas se fosse o amor que nos é destinado à 

vida toda, escalaria o muro da memória. Estaria ali, guardadinho em ambos os corações. Lis bem que 

tentou reconquistá-lo, mas não sabia como. Sua alma não a guiava para o amor de Lucas. Ela queria 

ficar sozinha. Ela estava sozinha.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Richard não suportou a culpa. Não suportou a dor. Não suportou a tristeza. Não suportou a falta 

da sua bailarina Flor de Lis.  

Ele terminou com Sônia. Bibi foi uma grande companheira nos últimos meses e o levou à 

reflexão. Ele se deu conta de que jamais seria feliz convivendo com a solidão. Era melhor, de fato, 

permanecer sozinho.  

Ele estava em sua sala, na pequena daquele enorme casarão. Alguém bateu à porta.  

 

− Entre.  

 

Era aquela menina. Aquela que ele amava, mas que decidira ficar longe para sempre. Ele não a 

espiava mais, tampouco a seguia pelos quarteirões do bairro. E evitava os corredores da companhia 

para não correr qualquer risco de vê-la. Nove andares foram mais que suficientes para eles não se 

esbarrarem por cinco, indescritíveis, longos meses.  

 

− Lis. 

− Oi Richard. 

− Você... Você se lembra de mim? 

− Bem... Mais ou menos... É que a sua filha, a Bibi... Ela... 

− Ai meu Deus... Ela aprontou alguma coisa. 

− Não. Nada disso. 

− Então o que foi? Você veio saber do Lucas? Eu lamento muito, mas, quando eu voltei de férias, 

soube que ele tinha pedido demissão... Parece que surgiu uma oportunidade boa numa multinacional. 

− Não... Eu falo com o Lucas quase que diariamente. 

− Ah... Claro... Vocês são casados. Óbvio. 

− Não... Nos separamos... Pouco tempo depois que ele acordou. 

− Eu... Eu... Lamento tanto... 

− Relaxa... As coisas não acontecem à toa. O que tinha entre nós era uma grande amizade. Se 

fosse amor teria resistido à falta de memória.  

− Então...  

− Pois é... Eu vim aqui porque a Bibi falou que você tinha algo para mim. 

− Ah? 

 

Ela passou o olho na sala e avistou uma flor. Branca. Linda. Em cima da mesa. 

 

− Uma orquídea... Do Espírito Santo. 

− Sim... Ela é rara. Estava lá em casa se recuperando de um acidente e eu a trouxe hoje porque... 

− Porque ela é minha. 

− Sim, Lis... Ela é sua.  

 

Ela abriu um largo sorriso.  



 
 

 

− Eu te dei no dia do seu casamento com o Lucas. Substituiu o buquê que ele e a Bibi 

esqueceram de comprar. 

− É... Ela me contou. 

− Então... Você tem planos pra hoje? 

− Sim... Vou ficar em casa.  

− Ótimo... Já sabe como cuidar dela? 

− Não. Na verdade vou lhe pedir um favor. A Bibi falou que vocês vão para a chácara amanhã de 

manhã... 

− Sim... Você se lembra de lá? Quer ir conosco? 

− Não... Não acho que seja uma boa ideia, Richard. Eu vou lhe pedir que a leve com você. Ela é 

linda demais para viver sozinha ao meu lado. Não ando sendo uma boa companhia. Prometo visitá-la 

quando puder. 

− Sim. Claro. 

 

Ele a obedeceu. Sentiu vontade de tomá-la nos braços e trazer-lhe de volta à felicidade, aos 

sorrisos, ao amor. Mas... Como mandava a sua covardia, recuou. 

Bibi o convenceu a fazer terapia para tirar de seu coração a culpa que sentia por ter desejado a 

morte daquele amor. A culpa que sentia por ter magoado Sônia. A culpa que sentia por ter perdido 

sua rara flor. A culpa que sentia por existir.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Um ano se passou desde o último outubro. Desde o casamento de Lis. Desde seu acidente. Desde 

o fim daquele amor. Richard ainda permanecia longe daquela menina. A professora especial, da 

turma especial. A mulher especial, que lhe amava de forma especial. 

A orquídea do Espírito Santo estava de volta à Chácara dos Milagres. Mas aquele livro comprado 

anos antes, para o aniversário da bailarina, permanecera ali. Em cima daquela mesa. Desde o dia em 

que foi comprado. A foto do beijo e o texto, também estavam lá.  

Lis voltou à rotina e estava ocupadíssima com os ensaios para a apresentação de final de ano das 

turmas. Richard estava à procura de um novo funcionário que o ajudasse com as contas do final do 

mês e do planejamento financeiro, administrativo e de marketing para o início do novo ano que 

entraria em breve. Flávia estava atolada com tudo isso e mais com a festa de réveillon em sua 

cobertura. E Bibi... Bem... Ela estava empenhadíssima em se tornar uma bailarina profissional. Mas, 

não era só com isso que ela se ocupava.  

 

 

.  

 

 

 

  



 
 

As apresentações foram um sucesso como sempre e, Flávia promoveu a tradicional festa de final 

de ano para os professores. O brinde merecido ao início das férias.  

 

− Richard. 

− Oi Lis. 

− A Bibi falou que você queria me entregar um presente. É de Natal? 

− Não – ele sorriu. 

− Então? 

− Eu sei que você não vai se lembrar, mas... Foi você quem me ensinou a escrever. Dizia que 

seus melhores amigos eram seus diários onde desabafava tudo, chorava e abria o seu coração. 

− Pois é. A Bibi me contou que eu lhe ensinei muitas outras coisas também. Hoje em dia eu já 

não escrevo tanto. Ela está sempre comigo me lembrando das coisas. 

− Posso lhe dar um abraço cheio? 

 

Ela assentiu com o olhar e o abraçou. Ficaram ali, num canto da festa, quase que imperceptíveis. 

Agarrados. Por minutos. O coração dela estalou. Ele estava com saudades do calor daquela menina. 

Soltou-a. 

Richard lhe entregou o próprio diário. Esse era o seu presente. Ele queria que ela soubesse que 

usou os óculos. Finalmente. Queria que ela lesse tudo o que sentiu nos anos desde que a conheceu. 

Toda sua história. Seus medos. A falta que ela lhe fazia. Sua covardia. E o seu desejo da morte 

daquele amor. A recuperação dela. Sua própria recuperação. A coragem construída dentro do peito. 

Tudo. Tudo o que se passou com ele, naqueles quatro anos.  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Era final de semana e ela foi para o seu lugar especial... Passou o dia mergulhando com o tio e o 

primo e depois foi para a praia. Sozinha. No final da tarde junto à despedida do imponente, ela 

começou a ler o diário de Richard. Ao terminar, uma lágrima escorreu-lhe pelo canto do olho. Ela foi 

pra casa. Dormiu. 

Acordou no dia seguinte. Pegou o telefone e discou o número dele.  

 

− Oi. 

− Lis? Eu achei que você nunca mais quisesse falar comigo. 

− O inusitado é o melhor da vida. Você tem planos pra hoje?  

− Sim. O desconhecido. 

− Estou voltando pra casa. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Deixe-a vendar seus olhos menino. 

Olhos fechados 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. 

 

Deixe-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: calor. 

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

 

Deixe-a vendar seus olhos menino. 

A cama é grande e nela cabe 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 de se amar. 

 

Deixe-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. 

Deixe-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 de dormir. 

 

Deixe-a vendar seus olhos menino. 

Permita que essa menina coloque-te 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 esquecer-se de medos. Não se limite a anseios. Deixa-

a vendar seus olhos menino.  

Deixa-a amar-te. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Finalmente a coragem lhe dominou o peito.  

Marcou um encontro com ela. Finalmente. Chegou mais cedo e ficou aguardando. Seus 

pensamentos tentavam ludibriar sua ansiedade, mas em tudo o que pensava se voltava 

inevitavelmente a ela, como caminhos incertos num labirinto que sempre chega ao mesmo lugar, e, 

apesar disso, permanecia lá. Sem final.  

Começou a divagar sobre o sentimento que havia dentro dele para com ela. O que era aquilo? 

Nunca saberia ao certo. Aliás, da certeza de qualquer coisa, somente lhe restavam dúvidas. Era um 

sentimento doloroso que o fazia bem. Sentia que era algo tão incontrolável que pedia perdão a Deus 

por gostar tanto assim de alguém, talvez até mais do que Dele. Mas achava graça em seus 

pensamentos, afinal, seu Deus era perfeito, e nunca sentiria inveja, mas orgulho em saber que um 

humano é capaz de amar com tamanha intensidade. Na verdade, esse amor era Deus, essa coisa sem 

explicação que sentimos sem razão. Essa choradeira diante da eternidade, e todo esse emaranhado de 

percepções e sensações eram Deus presente em sua vida. E não mais se desculpou com Deus, mas 

agradeceu afetuosamente por ser apto a tais divagações. 

Observava as pessoas vagando sem rumo de um lado para outro, como em busca de algo em que 

ele iria conseguir parado esperando que o ponteiro chegasse ao número oito. Passou um casal de 

mãos dadas e o rapaz estava com fones nos ouvidos. Ele achou um absurdo. Certamente porque era 

mesmo à moda antiga. Lembrou de sua primeira namorada que sumiu faz cinco anos, que deixou 

marcas invisíveis e um presente: Bianca. Depois, um noivado e um quase casamento com fotos 

nunca reveladas e promessas nunca cumpridas. E por último, aquele medo de amar que o deixou 

longe dela por tanto tempo. 

Mas aquela menina... Parecia que todas as experiências anteriores foram trevas que o levaram até 

aquele dia a conseguir, depois de quatro anos, um novo encontro com ela.  

Faltam cinco minutos. O tempo para. Para quê?  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

As rodas de um taxi são desaceleradas lentamente, até que o veículo ficou inerte diante dele. A 

porta traseira se abre e como por encanto, como se flutuasse, aquela menina deixa o carro, sorri e o 

abraça.  

Juntos, eles vão embora.  

Finalmente... 

Em direção ao desconhecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim 

  



 

 

Nota final  

 

 

 

Sim. Talvez eu seja aquela menina.  

Marianna Kiss 
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Sexo é essa deliciosa confusão mesmo. 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 
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