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Nota do autor: 
 
Esta é a estória de um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones... Led 
Zeppelin, Soundgarden e Stone Temple Pilots, e que um belo dia saiu de sua cidade – a 
dele, claro – para ir cursar o ITA, numa distante terra chamada São José dos Campos. 
 
E que, 5 anos mais tarde, num dia mais belo ainda, saiu desta distante terra de volta à sua 
amada cidade – a dele, claro – a fim de iniciar a sua carreira profissional – a dele, claro. 
 
Esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes de pessoas que realmente 
existam ou tenham existido ou fatos que tenham realmente ocorrido é pura coincidência. Eu 
repito, é tudo ficção. 
 
Toda quarta-feira, se não chover, tem mais um capítulo. 
 
Saudações Iteanas, 
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Prelúdio 
 
Estávamos finalizando nossa sessão matinal, fluindo sobre o verde cristal líquido. O dia 
estava ensolarado, mas o feriadão estava acabando e em poucas horas estaríamos voltando 
para casa. E no dia seguinte eu tinha trabalho... 
 

- O marzinho até que não tá mal – Neno comentou ao sairmos da água.  
- Ontem estava bem melhor – respondi, meio saudosista. 
- Pode crer... e a pranchinha, tá funcionando nas merrecas? 
- Tá, tu finalmente acertou a mão.  
- Finalmente uma porra! 
- Há-há... 

 
Neno estava super atarefado, cheio de encomendas, mas eu havia conseguido convencê-lo a 
passar uns dias em Pipa. Eu estava confiante de que ia rolar altas ondas, mas as condições 
estavam muito inconsistentes, num dia tava bom, no outro tava ruim... 
 
Mas não era somente a consistência das vibrações marítimas que estava oscilando. 
Praticamente todos os aspectos da minha doce vida estavam alternando altos e baixos. Mas 
eu estava de bom humor naquela manhã de domingo, pois finalmente havia testado o meu 
mais recente projeto hidrodinâmico – a minha prancha nova – e com resultados bastante 
satisfatórios, diga-se de passagem. 
 
Eu estava disposto a continuar a amigável discussão, simplesmente pela falta de algo 
melhor a fazer, mas minha atenção voltou-se para as 3 marias que desfilavam na areia. 
 
Elas estavam com cara de poucos amigos, e eu já sabia o motivo. E também sabia que iria 
começar uma outra discussão infrutífera em breve. Neno chegara à mesma conclusão, ao 
mesmo tempo, e logo saiu pela tangente: 
 

- Será que Drica e Leninha já estão prontas? Eu vou lá na pousada. 
 
Eu parei de andar e fiquei esperando que as beldades se aproximassem. Elas pararam a uns 
2 m de distância de onde eu estava e a do meio dirigiu-me a palavra: 
 

- Nós precisamos conversar, Celso. 
- Em público? 

 
Ela olhou para as amigas e decidiu que um pouco de privacidade seria mais adequado: 
 

- Eu encontro com vocês daqui a pouco, meninas. 
- A gente se vê na pousada – aceitou uma delas. 
- Olha a hora... – alertou a outra. 

 
Eu sorri cinicamente para as 2 víboras e dei um tchauzinho. Elas fizeram cara de nojo e 
saíram de cena. Eu aproveitei a pausa e coloquei a prancha entre as pernas para tirar o 
“rashguard”. Tirei o excesso de água dos cabelos e respirei fundo. Depois eu cheguei junto 



à dona braba e fiquei olhando seus cabelos negros – os dela, claro – dançando ao sabor do 
vento: 
 

- O que é que você queira falar comigo, Beatriz Cecília? 
- Você sabe muito bem do que se trata... e não me chame por esse nome! 
- Tá bom, Bia... eu vou precisar de mais um tempo. 
- Mais tempo?!! 
- É, Bia... você sabe que eu estou atravessando uma fase difícil. 
- Eu estou vendo sua fase difícil... passou 1 mês na Califórnia, sozinho com os 

amigos, só vive na noite, farreando com essas vagabundas que você acha por aí... 
quando não está na praia está trancado naquele estúdio, gravando esse disco que 
nunca fica pronto... não me liga mais, não responde minhas mensagens... 

- Bia, nós já tivemos essa conversa antes, você lembra? Eu estava com a impressão 
de que você havia concordado... 

- Isso foi no Natal, Celso, já faz 6 meses!! 
 
6 meses... aquele ano estava mesmo voando. Minha vida estava voando! E eu não tinha a 
mínima certeza se estava ou não fazendo bom proveito do valioso tempo que escoava pelas 
minhas mãos, e pelas suas – as dela, claro. 
 
Eu segurava a prancha como se estivesse abraçando alguém, Beatriz estava dominada pela 
fúria. O que eu disse em seguida não amenizou em nada a situação: 
 

- São tuas amigas, né? Colocando minhoca na tua cabeça? 
- Não, Celso, se eu fosse dar ouvidos ao que elas dizem eu não teria nem vindo pra 

cá. 
- Zaqueiras... 

 
Beatriz finalmente esboçou um sorriso. Eu aproveitei a deixa e segurei a sua mão – a dela, 
claro: 
 

- Você está trabalhando muito, não é? – perguntei, tentando desviar do assunto que 
estava me incomodando. 

- Estou. 
- Legal... o trabalho dignifica a mulher. 
- Você nem me falou nada sobre a fábrica... 
- Só problema... as coisas não estão nada fáceis por lá. 
- O que foi dessa vez? 
- O de sempre, outra das intermináveis cagadas do nosso presidente... 
- Por que você não larga logo esse emprego, Celso, e arruma algo melhor pra fazer 

com o seu tempo? 
- Eu estou pensando seriamente neste assunto, Bia... sair dessa bosta dessa empresa, 

tirar umas férias por tempo indeterminado, viajar, surfar, aproveitar esses últimos 
meses de vida. 

- Celso... não foi isso que eu quis dizer. 
- Eu sei... Bia, você sabe que eu gosto de você, muito mesmo, mas o que você está 

me pedindo eu não posso fazer... pelo menos agora. 



Ela fitou-me extremamente séria, no fundo dos meus olhos. Eu tremi todinho, por pouco 
não larguei a prancha. Estranho como ela ainda conseguia ter aquele tipo de efeito sobre 
mim, depois de tantos anos. Eletromagnetismo?? 
 

- Você lembra que foi aqui que nós fizemos amor pela 1ª vez? – ela perguntou, ainda 
séria. 

- Lembro sim, há mais de 6 anos... nós éramos estudantes, de férias, meus amigos 
ainda estavam todos vivos – eu sorri novamente – e pela última vez também... 
ontem. 

- Você lembra do que me disse naquele dia que a gente foi embora? 
- Lembro de cada palavra. 
- Eu nunca tentei esquecer nada do que aconteceu com a gente, Celso... 

 
Beatriz delicadamente tomou a prancha das minhas mãos, colocou-a na areia, passou a mão 
no meu rosto e soltou o verbo: 
 

- Eu sei que você ainda gosta de mim, Celso. Você não precisa me dizer isso, está 
escrito nos seus olhos. Você precisa deixar de pensar que não me faz feliz. Você 
sempre me fez feliz. Eu te amei naquele dia, e eu te amo ainda mais hoje. 

- Mas...? 
- Mas você sabe que eu não posso mais aceitar essa situação... eu não tenho mais 20 

anos, Celso. 
 
Eu tentei ler seus pensamentos – os dela, claro. Pela 1ª vez eu parecia não saber o que ela ia 
fazer, se iria finalizar o nosso complicado romance naquele momento, se iria me 
acochambrar mais outra vez. 
 
Ela continuava me olhando nos olhos. Colocou os braços em torno do meu pescoço, 
apertou seu corpo – o dela, claro – contra o meu e aproximou seus lábios – os dela, claro – 
dos meus: 
 

- E então, Celso? O que é que você vai querer que aconteça com a gente? 
 
Eu fiquei pensando no que ela acabara de falar, no que eu havia falado. E pensei na 
pecualiar sequência de eventos que havia-me levado até aquele momento. A maioria deles 
inteiramente dependentes da minha vontade. Alguns, no entanto, totalmente fora do meu 
controle... 
 
 
 
 
 
 
6’0” por 20” por 2” ½, “wing swallow”, fundo reverso, 5 FCS… 
 
 
 



O Chamado 
 
Eu estava saindo da minha sala, era uma quinta-feira, a 1ª do mês. Eu estava exausto, 
frustrado e atrasado. O calor ainda estava suportável, mas a fraca brisa que vinha do sudeste 
me ajudava a recuperar minhas forças. Quando cheguei ao portão principal meu celular 
começou a vibrar. Minha reação foi imediata e (quase) controlada: 
 

- Puta merda! Será que deu pau de novo nesta caceta desta fábrica?! 
 
Eu segurei o aparelho, olhei o visor e suspirei aliviado. Eram apenas as 4 novas mensagens. 
Resolvi checá-las enquanto dirigia-me ao estacionamento. A 1ª foi bastante cândida: 
 

- Celso, Leila. São 8:15 e você ainda não apareceu na aula. O trânsito deve estar 
ruim... não vai farrapar, viu? Beijo. 

 
Leila, minha melhor amiga, companheira de farras e colega de sala. A única mulher fora do 
ambiente de trabalho que tinha acesso ao meu celular... além da mama, é claro. 
 
A 2ª mensagem foi um pouco mais energética: 
 

- Celso, Leila. Já são 9:10, tá todo mundo aqui no Restaurante do Espanhol, todo 
mundo perguntando por você... chegar atrasado na aula tudo bem, mas se atrasar 
pra gréia é imperdoável. 

 
Altamente imperdoável, eu diria, mas o dever falava mais alto. A 3ª mensagem foi o alerta 
final: 
 

- Celso, Leila. Eu tô ligando do banheiro do restaurante... não, eu não estou 
vomitando, são... 9:38, eu liguei pra tua casa e tua mãe disse que tu ainda tás 
trabalhando... lamentável! Mirela não pára de perguntar por tu, e ela não pára de 
olhar pro relógio também... se você ainda tem alguma esperança de que vai rolar 
algo hoje venha correndo pra cá, meu velho. Beijo. 

 
Mirela, minha mais recente (e ainda platônica) obsessão, dona de um belo par de coxas... 
Ela havia mudado para a nossa turma no início daquele semestre, e eu estava seriamente 
considerando a possibilidade de dar uns apertinhos nela desde o 1º dia de aula. Ela era 
muito reservada, quase tímida, mas nós havíamos desenvolvido uma certa confiança mútua, 
que aos poucos havia se transformado em atração mútua, e que naturalmente provocou o 
aparecimento de uma agradável tensão emocional entre nós. 
 
Tensão essa que havia gerado as primeiras faíscas naquela mesma semana, logo após a aula 
da terça. Eu havia acabado de sair da escola e estava caminhando em direção ao meu 
veículo predileto, quando notei que um outro parava junto à calçada. Girei lentamente 
minha cabeça e recebi um irrecusável convite: 
 

- Quer uma carona? 
 



Eu sorri, abri a porta, coloquei o cinto: 
 

- Meu carro está logo depois da esquina, Mirela. 
- Eu sei, mas eu tenho que retribuir a gentileza que você me fez na semana passada. 

 
Eu olhei para frente e fiquei sorrindo para mim mesmo. Ela percebeu, me olhou de lado e 
mordeu levemente o lábio inferior. Ligou o som... “Cornflake Girl”... aquela música fazia-
me lembrar dos tempos do ITA, quando ficávamos assistindo vídeos no 323 nas noites de 
sexta-feira. Mas naquele delicado instante a última coisa que eu queria ter na cabeça era 
uma recordação do H8, por melhor que fosse. 
 
Mirela engatou a primeira, acelerou lentamente, passou a segunda e desacelerou logo em 
seguida, ao mesmo tempo em que manobrava seu carro – o dela, claro – de modo a 
estacioná-lo defronte ao meu. Sua mão – a dela, claro – ficou repousando sobre a marcha, 
seus olhar – o dela, claro – levemente preocupado fitando um dy abaixo da linha do 
horizonte. Seu coração – o dela, claro – batia tão forte que eu sentia as ondas de choque se 
propagarem no carregado recinto. 
 
Eu notei que ela não iria mover nem mais um dedo sequer. Tirei o cinto, coloquei minha 
mão sobre a dela, a fim de dissipar um pouco da carga que havia se acumulado no recinto e 
dei-lhe um leve beijo no rosto: 
 

- Valeu a caroninha, Mirela, a gente se vê na quinta-feira. 
 
Ela permaneceu com aquele olhar indefinido, e eu resolvi investigar: 
 

- O que foi, Mirela? Algo errado? 
- Não... Celso, me diz uma coisa... você tem alguma coisa com Leila? 
- Leila?! Não... Leila é minha melhor amiga, Mirela. 
- Vocês nunca ficaram? 
- Ficamos, umas 3 ou 4 vezes... mas já faz muito tempo. 
- 3 ou 4? Ela me disse que vocês ficaram 2 vezes, no semestre passado. 
- Se você já sabia por que está me perguntando? 
- Eu queria saber a sua versão dos fatos, claro, que pelo visto difere um pouco da 

realidade. 
- Sei... você queria interrogar todas as testemunhas... 
- Isso... 
- E então, estou absolvido? 
- Está... por enquanto. 

 
O olhar inquisidor finalmente se dissipou... “massa”. 
 

- Você vem na quinta...? 
- Claro!! Você acha que eu ia perder uma festa, Mirela?! 

 
Não foi só a festa que eu perdi naquela quinta-feira... 
 



A 4ª mensagem era dum número não reconhecido, mas pela quantidade de algarismos 
significativos eu vi que era interurbano. De São Paulo. Eu fiquei injuriado: 
 

- Puta merda! Será que aqueles viados da comercial deram meu telefone pra cliente 
de novo?! 

 
Eu resolvi checar o assunto. Eu gelei quando reconheci a voz, pois pertencia à última 
pessoa com quem eu gostaria de falar naquele momento: 
 

- Celso, sou eu, Cristina. Por favor me ligue assim que receber esta mensagem. 
 
Eu fiquei me questionando como ela havia conseguido o meu número. Entrei no carro, 
coloquei o cinto, olhei pro telefone e resolvi ligar de volta. 
 

- Celso, porra... tu já saiu do trabalho? 
- Entrei no carro agora, Leila. Como é que está a “paranda”? 
- “Todavía está buena, pero si no llegas luego...” 
- Mirela ainda está por aí? 
- Acabou de sair... 
- “Kátzu!”  
- O que foi que houve, velho? 
- Deu pau nessa caceta... de novo. 
- Porra, velho, tu não é o chefe dessa bodega? Por que tu não mandou teus 

cupinchas resolverem o problema? 
- Às vezes o líder tem que arregaçar as mangas e apagar incêndios, minha cara. 
- Falou... bom, ainda estamos por aqui, tu vens ou não? 
- Daqui a meia hora eu chego aí. 

 
Assim que eu larguei o telefone o danado começou a vibrar novamente. 
 

- Caralho! O que foi agora? 
 
Aquela minha pernóstica mania de falar sozinho estava ficando incontrolável. Como se não 
bastasse o fato de eu estar escutando vozes na minha cabeça... e não eram 2 vozes, como 
qualquer pessoa normal, e sim 3! Mas na hora eu nem me toquei. Peguei o telefone 
novamente e vi que o aparelho estava detectando uma anormal quantidade de e-mails para 
uma noite de quinta-feira: 15, 27, 38, 59...75! E o pior era que todos os emitentes possuíam 
algo em comum: eram todos da minha turma do ITA. Eu comecei a ficar assustado depois 
que percebi que todas as mensagens tinham o mesmo título: “lamento informar”... 
 

- Tem algo errado!! 
 
Procurei o telefone da minha distante amiga e disquei rapidamente. 
 

- Alô?! 
 
Sua voz – a dela, claro – não soou nada bem. Meu coração disparou: 



- Cristina, o que é que está acontecendo?? 
- Celso... aconteceu uma coisa horrível... 

 
Ela começou a soluçar do outro lado, o que me fez tremer todinho. Minhas mãos gelaram: 
 

- O que foi, Tina? 
- O Alex... teve um acidente horrível... foi fatal, Celso. 

 
Ela não conseguiu dizer mais nada. Aquela foi 1ª vez que eu vi Cristina chorar. Quer dizer, 
ver mesmo eu não estava vendo, estava apenas ouvindo, mas mesmo assim foi bastante 
doloroso. Eu resolvi desligar: 
 

- Tina, eu te ligo amanhã. 
 
Talvez Chico tivesse informações a respeito, e estivesse em melhores condições de me 
passá-las. Tentei o número de casa, do trabalho, do celular, mas foi em vão, não consegui 
contactá-lo. Tentei Nélio, os Sávios, Nilo, Rosele, Vic, Adriano, Manoel, Jaula, D2, Gú, 
Espetinho, Esqueleto… os resultados foram semelhantes. Eu ainda estava querendo 
acreditar que se eu falasse com outra pessoa a realidade iria modificar-se, mas quando meu 
telefone vibrou novamente eu me convenci de que aquilo seria impossível: 
 

- Chico, é verdade?!? 
- Infelizmente é, Celso. 
- Puta merda… você sabe quando foi, como foi…? 
- Foi ontem, ele estava voando e teve um acidente. Eu conversei com um monte de 

gente, li todas as mensagens da turma, mas parece que ninguém sabe exatamente o 
que aconteceu. Foi Adriano quem espalhou a triste novidade. 

- Que merda… eu acabei de ligar pra Cristina, mas ela não conseguiu nem falar 
direito. 

- O enterro é amanhã de manhã, eu acho que Nélio e Vic ficaram de representar a 
turma… eu ainda estou chocado, Celso. 

- Eu também estou, Chico… um cara cheio de vida feito Alex, morrer antes dos 30. 
- Fez-me lembrar do Múcio... 

 
Eu senti a adrenalina jorrar no meu vazio estômago quando o meu entristecido amigo 
acabou aquela frase. Meu coração acelerou, eu comecei a suar frio. 
 

- Celso? Tá me ouvindo? 
- Chico… alguém já falou com Valéria? 
- Rosele falou com ela, parece que ela ficou um pouco… paranóica. 
- … 
- Celso? Tá me ouvindo? 
- ... 
- Celso? 
- Será que eu vou ser o próximo, Chico?! 
- Foi exatamente isso que a Valéria falou. 
- É uma sequência, tá vendo? Todo mundo que namorou com Valéria tá morrendo. 



- Não, Celso, não é. O Bestevão ainda está vivo, não vem com esse papo de 
maldição... 

- Caralho, que bizuleu da porra! – voz número 1, visivelmente impressionada. 
- Eu não quero morrer também!! – voz número 2, idem. 
- Calma, minha gente, muita calma – voz número 3, idem idem – Pode ser que 

estejamos diante de um desconhecido fenômeno, desconhecido para nós, claro, e 
merecedor de cuidadosa investigação. 

- Cuidadosa investigação o caralho, eu quero mais é distância dessa porra desse 
fenômeno! – voz número 1, ainda visivelmente impressionada. 

- Eu tenho que desligar agora, tchau. 
- Celso?! Não vai ficar paranóico, não tem nada… 

 
Tarde demais para tentar me fazer mudar de idéia. Eu estava convencido de que seria o 
próximo da lista, o próximo a morrer antes dos 30... naturalmente que eu estava errado, em 
poucos meses ficaria demonstrado que eu não seria mesmo o próximo, mas naquele 
desesperado momento foi tudo que me passou pela atormentada cabeça. 
 
Liguei o Celsomóvel e dirigi em direção a BR 101. O trânsito estava tranquilo, e eu 
instintivamente afundei o pé. Eu me senti como se estivesse sendo perseguido. Durante 
todo o trajeto eu não pensei na morte de Alex, e nem fiquei recordando as trocentas coisas 
que nós havíamos feito juntos. Só 1 pensamento ocupava a minha preocupada mente: “Eu 
vou ser o próximo”. 
 
Quando cheguei no Restaurante do Espanhol a maioria do pessoal já havia ido embora, 
apenas Leila e Alberto ainda estavam lá. A calorosa saudação dos amigos trouxe-me de 
volta à realidade: 
 

- “¿Como estás, hombre?” 
- “¡Don Celso, que buena sorpresa! Sienta-te, Detonado, vamos tomar unas copas.” 

 
Leila me serviu e eu virei o copo de uma só vez. Eles continuaram a conversa que estavam 
tendo antes e logo depois Alberto resolveu se mandar: 
 

- Amanhã eu tenho que dar aula logo cedo. Até terça, crianças. 
 
Eu já havia terminado o 3º copo, Leila pediu outra bira e encheu meu copo novamente. Ela 
estava um tanto quanto alegrinha, mas percebeu que o cansaço não era a única coisa que 
estava me incomodando: 
 

- O que foi que houve, Celso? Tás com uma cara... 
- Eu acabei de receber uma notícia bastante desagradável, Leila. Um amigo meu 

morreu ontem num acidente. 
- Ai que merda... alguém que eu conheço? Não me diga que foi Danilo! 
- Não, foi um cara da minha turma do ITA, Alex, lá de São Paulo. 
- Vocês eram muito amigos? 
- Hum-hum... a gente se falava quase toda semana, ele me ligou na semana passada. 
- Que coisa chata, né? 



- É... a gente até namorou com a mesma menina. Não ao mesmo tempo, é claro. 
- Ainda bem... 

 
Eu entornei o copo, ela despejou mais um tanto do líquido dourado... 
 

- Essa mesma menina também namorou com um outro amigo nosso... que também 
faleceu num acidente... há quase 2 anos... 

- Ai, Celso! 
- Hum-hum... eu estou com a incômoda sensação de que vou ser o próximo, Leila. 
- Pára com isso, menino! 
- Sério... 
- Que besteira! 
- É uma sequência, Leila, eu só tenho mais 2 anos de vida... no máximo. 
- Bom, se você acredita mesmo nisso vamos beber enquanto é tempo. 

 
Leila tinha aula no dia seguinte, mas fez questão de ouvir uma tuia de estórias do Alex. 
Nossas insuspeitas aventuras na Europa, em São José, Sampa, Caraguá... 
 
Eu não consegui dormir muito, nem direito, e na manhã seguinte estava visivelmente 
abatido quando fui tomar café com meus pais. 
 

- Ressaca de novo, Celso? – meu pai indagou. 
- Mais ou menos... 
- Aquela menina do curso de Espanhol, Leila, ligou ontem – minha mãe não gostava 

muito de comentar sobre as minhas farrinhas e suas danosas consequências, o que 
decididamente não era o caso naquela triste manhã de sexta-feira. 

- Eu falei com ela... 
- E aquela sua amiga do ITA ligou ontem... Cristina... ela me pareceu muito 

preocupada, meio aflita, e eu dei o número do seu celular para ela. 
- Sei... – “resolvido um dos mistérios” – eu falei com ela também. 
- Eu sei que você disse que não era pra dar o número pra ninguém, que é telefone do 

trabalho, mas ela disse que precisava muito falar com você, meu filho que era um 
assunto muito importante. 

- Tem problema não, mãe. 
- Ela está grávida também, Celso? 
- Hum?! 
- É, feito aquela outra, como é mesmo o nome dela, Clarisse? 
- Maria Luiza... eu adoro aquela menina, Celso, um amor de pessoa. 
- Não... quer dizer, sei lá, se estiver eu não tenho nada a ver com isso... mas ela ligou 

porque um amigo nosso sofreu um acidente... fatal... 
- Foi alguém que a gente conhece? 
- Foi... Alex... 
- Alex?! Aquele menino que teve aqui quando vocês estavam no 1º ano do ITA? 
- Foi. 
- Que pena, meu filho, vocês eram tão amigos. Ele sempre ligava pra cá... 
- Ele foi naquele encontro do mês passado, lá no CTA, Celso? 
- Foi sim, pai... 



- Que coisa terrível, um menino tão novo, coitados dos pais dele. 
 
Naquele triste momento meus colegas de trabalho buzinaram, estava na hora de encarar 
mais um dia de labuta: 
 

- Tchau... 
- Até mais tarde, meu filho. 

 
Eu não conversei muito durante o trajeto, mas comentei sobre o triste ocorrido. Meus 
amigos foram solidários com o drama em pauta, e o nosso usual bostejo foi substituído por 
relatos de similares acontecimentos, de gente que morreu antes dos 30... “por que que a 
gente morre... ou como já dizia Lepe-Lepe, por que que a gente vive?”. 
 
Eu passei boa parte daquela sexta-feira ligando para meus colegas de turma e checando 
mensagens sobre o falecido amigo. Fui informado de que Sávio B. havia sido convidado 
para investigar o ocorrido, afinal de contas era parte do trabalho dele fazer análise de 
acidentes com aeronaves leves, mas ele declinou, alegando que seus laços de amizade com 
a vítima poderiam desvirtuar a objetividade da complicada tarefa. 
 
Chico me ligou 5 vezes para tentar me convencer de que não havia motivos para eu ficar 
paranóico. O que não deixou de ser irônico, visto que normalmente eu é que falava aquele 
tipo de coisa para ele, que afinal de contas Chico sempre foi o rei da nóia. 
 
No final da tarde eu me preparei para conversar com as 2 pessoas que provavelmente 
estavam tendo maiores dificuldades em lidar com aquela situação: Cristina e Valéria. Eu 
resolvi começar pela mais fácil: 
 

- Tina? Celso. Como é que você está? 
- Arrasada, Celso... eu passei o dia chorando. Nem fui trabalhar, disse que estava 

doente... 
- Eu também estou assim... eu acho que todo mundo ficou desse jeito. 
- Eu fiquei pensando tanto no que a gente conversou no Sábado das Origens... eu 

falei tanta besteira pra você, Celso...  
- Cristina, deixa pra lá. Não é momento da gente falar sobre isso. 
- Eu sei, mas... eu fiquei pensando se tivesse sido você, Celso – sua voz tremulou por 

uns instantes, a dela, claro – eu nunca iria conseguir me perdoar se aquelas 
tivessem sido as últimas palavras que eu tivesse falado pra voc... 

- Cristina... 
- ... 
- Eu ligo pra você amanhã, tá bom? 
- Tá... 
- Beijo. 
- Outro... 

 
Pelo visto ela ainda precisava chorar mais um pouco antes que pudesse manter uma 
conversação estável por mais de 40 s. Mas aquilo foi tempo suficiente para acrescentar uns 
15% ao meu nível de paranóia. 



Estava na hora de encarar a mais difícil. De falar com uma pessoa que eu não havia visto, 
nem conversado, por quase 4 anos. Eu respirei fundo e disquei seu número – o dela, claro. 
 

- Alô! 
- Valéria?! 
- Sim... Celso?! 
- Oi, Valéria... 
- Quanto tempo... como é que você está? 
- Triste e paranóico. 
- Idem idem... 
- Eu passei o dia olhando praquela foto que a gente tirou no dia da formatura. 
- Eu também, tá aqui na minha frente. 
- Que coisa, né? 
- Horrível! 
- ... 
- ... 
- Você está muito ocupada agora? Eu ligo outra hora... 
- Não, não... já falou com a Cristina? 
- Acabei de ligar pra ela, mas ela ainda não está em condições de falar muito. 
- Eu sei... ela me pareceu bastante arrasada. 
- Você tem visto Bestevão? 
- Não, mas ele sempre liga no meu aniversário, e no Natal... ele está no Rio, vai 

casar no ano que vem.. 
- Alex me ligou na semana passada, a gente ficou conversando sobre trabalho... ele 

me disse que finalmente estava satisfeito com o que estava fazendo. 
- Eu falei com ele no aniversário da Rosele, a gente fez uma festinha pra ela... ele 

tava tão alegre, Celso... eu passei o dia chorando, deu uma saudade dele, da nossa 
turma, dos tempos do ITA... 

- É uma merda mesmo... 
- Você tem falado com a Maria Luiza? 
- A gente se fala todo mês... por que você não apareceu no SDO? 
- Eu tinha uns trabalhos para entregar na faculdade... Cristina me contou que vocês 

discutiram um bocado... 
- Foi... 
- Celso, você acha que eu atrapalhei...? 
- Não, Valéria... ela falou isso pra você? 
- Claro que não, ela nunca ia falar uma coisa dessas... eu acho que ela ainda gosta 

de você, Celso. 
- Não foi essa a impressão que eu tive... 
- Você está com alguém? 
- Mais ou menos... 
- É alguém que eu conheço, não é? 
- Como estão seus pais, seu irmão? 
- Eu te conheço, Celso... estão todos bem. E sua família? 
- Tudo em paz. 
- Seu irmão ainda está namorando aquela menina? 
- Não, eles casaram no ano passado... putz, já faz quase 1 ano. 



- Por que é que você nunca me ligou, Celso? 
- Você disse que ia me ligar no meu aniversário... eu fiquei esperando, e nada... 
- Eu estava fora do país. 
- Não mandou nem uma mensagem... 
- Você não me mandou as fotos da viagem... 
- Canoa Furada... aquela viagem foi uma onda... 
- A gente brigou tanto, não foi? 
- Foi, mas foi divertido. 
- Foi... Celso, você acha que a gente vai morrer cedo? 
- Eu espero que não, Valéria, eu ainda não estou preparado pra isso. 
- Nem eu... me liga da próxima vez que você vier por esses lados, a gente pode se 

encontrar pra conversar mais. 
- Tá bom. Valéria, eu queria te dizer uma coisa. 
- Fala. 
- Eu nunca me arrependi de ter ficado com você... na verdade eu adorei aquele tempo 

que a gente namorou. 
- Eu também, Celso, eu também. 

 
No dia seguinte Maria Luiza me ligou, queria saber como eu estava me sentindo... 
 

- Eu estou achando que vou ser o próximo, Lú. 
- A Valéria falou a mesma coisa... que besteira, Celso. 
- Eu não sei... eu ainda estou arrasado, Lú, como é possível uma coisa dessa 

acontecer com um cara cheio de vida como Alex? 
- Isso acontece com todo mundo, Celso, quando chega a hora, claro. 
- Sei... e como é que está a mamãe do meu garoto? 
- Tá tudo bem, agora que passou a fase do enjôo. 
- E o Zé Geraldo? 
- Tá bem... tá mandando um abraço... e dizendo que o menino vai se chamar Celso 

Jr. 
- Manda outro pra ele... você já fez o ultra-som? É menino mesmo? 
- Eu fiz, mas a gente não quis saber se vai ser menino ou menina. 
- Mas tá tudo bem, né? 
- Tá tudo bem... você já falou com a Cristina? Eu liguei pra ela ontem, mas a coitada 

não parava de chorar. 
- Foi ela quem me deu a notícia, na quinta... eu liguei ontem mas eu também não 

consegui falar muita coisa com ela... pelo menos ela não está paranóica, feito eu e 
Valéria... 

- Lembra do Roberto, da minha turma, teu vizinho do 229? 
- Lembro sim, gente boa. 
- Quando ele morreu eu fiquei arrasada, mas não fiquei paranóica. 
- Quando Múcio morreu eu fiquei assim também, até o dia em que eu sonhei com ele. 
- E como foi o sonho? 
- A gente tava num avião, sobrevoando o litoral daqui... eu mostrava pra ele as praias 

em que eu surfava... 
- E ele? 
- Não falava nada, ficava só olhando... 



- Vai ver que foi uma mensagem do espírito dele... pra você não ficar com medo do 
mar por causa do acidente dele, Celso. 

- Lá vem você com esses papos de espírito... foi só um sonho, Lú. 
- É, vai ver que foi... daqui a pouco você vai sonhar com o Alex também. 
- Será?! Putz, Lú, lembra daquela vez que a gente tava conversando sobre a bandeira 

coreana, aquele lance dos elementos? Eu ainda tava no 1º ano... 
- Nossa, Celso?! Eu fiquei toda arrepiada! 
- Cacilda! Você tá pensando o que eu estou pensando? 
- Ai, Celso... não vai ficar mais paranóico do que você já está! 
- Como não? Você está vendo agora? É lógico... 
- Pára com isso, Celso! 
- Como é que eu não percebi isso antes? Múcio foi na água, Alex foi no ar... 
- Pára, Celso!! 

 
Eu achei melhor mudar de assunto, ela poderia ficar agitada, e não ficava bem contrariar 
uma mulher grávida de 5 meses. Depois eu tentei ligar para Cristina novamente, mas a sua 
irmã – a dela, claro – disse que ela estava deitada e eu falei que ligaria no dia seguinte. 
 
Eu passei aquele fim de semana em casa, vendo televisão, lendo, ouvindo música. Leila me 
ligou no sábado à noite, chamando pra sair, mas eu falei que não estava a fim. No domingo 
de tarde Beatriz ligou para melar o nosso encontro no feriado, o que me deixou ainda mais 
frustrado. Ela ainda não estava sabendo do triste acontecido, e também ficou arrasada 
quando eu contei. Ela nem fazia idéia de quanto aquilo ia mexer com as nossas vidas... 
 
Eu também não, mas tive a 1ª amostra naquela mesma noite, quando Cristina me ligou de 
volta: 
 

- Celso, eu acabei de voltar da missa, eu tava rezando pelo Alex. 
 
Logo que ouvi sua voz – a dela, claro – percebi que ela estava bem mais calma, controlada, 
o que de imediato me deixou aliviado: 
 

- Que bom, Cristina... 
 
O que ela me falou em seguida me deixou preocupado, muito preocupado: 
 

- Celso, eu preciso ver você. 
- O quê?! 
- Eu preciso reparar o erro que nós, que eu cometi. 
- Cristina... eu não sei... 
- Eu preciso ver você, Celso, eu preciso olhar pra você, tocar você, beijar você... eu 

ainda gosto de você, Celso. 
 
Eu senti que aquela conversa ia ficar complicada, muito complicada. E pensar que ela havia 
dito exatamente o oposto há menos de 1 mês... 
 
 



Tanto Tempo 
 
Beatriz estava radiante, aquele final de semana havia sido mesmo especial para ela. E para 
mim também, obviamente, sua visita – a dela, claro – fôra uma grata surpresa, 
extremamente agradável. Ela estava com um brilho especial no olhar, e eu estava 
convencido de que ela estava convencida de que eu estava convencido de que ela era 
mesmo a candidata ideal para ocupar o desocupado cargo de namorada. E naquele inspirado 
instante era tudo o que importava para mim. Ou quase tudo. 
 
Nós caminhávamos de mãos dadas, lentamente, em silêncio, tentando prolongar aqueles 
últimos instantes que passaríamos juntos antes que ela entrasse naquela máquina voadora e 
voltasse para sua distante casa – a dela, claro. 
 
Paramos perto do portão de embarque, abraçamo-nos e trocamos uns beijos. Eu ainda não 
estava muito acostumado com aquela situação, mas de um certo modo eu achava que no 
fim tudo iria dar certo. Ela parecia estar menos incomodada com o fato de que iríamos 
passar mais algumas semanas bem distantes um do outro: 
 

- Você vai mesmo? 
- Vou, Bia. Eu tenho que ir a São Paulo de qualquer jeito naquela semana... 
- Tá bom. 
- Você não vai mesmo? 
- Não, esse ano não vai dar – ela segurou minhas mãos novamente – eu tive que 

escolher entre ir pro SDO e passar este fim de semana contigo, não ia dar pra fazer 
as 2 coisas. 

- Eu diria que você fez a escolha certa, Bia. 
- Eu também – ela me deu outro beijinho de leve – mande minhas lembranças pra sua 

amiguinha do 102. 
- Bia, eu já te falei 1.000 vezes que não aconteceu nada naquele fim de semana, e que 

eu não tive nada a ver com a gravidez de Lú. 
- Eu sei, eu não estou falando da Maria Luiza, Celso – ela me deu mais um último 

beijinho – a gente se vê no feriadão... 
 
Ela foi embora com um sorriso nos lábios, e eu fiquei pensando se haveria mesmo uma 
possibilidade, por menor que fosse, de que eu conseguisse estragar a felicidade que ela 
estava saboreando naquele momento. 
 
E 2 s depois eu me convenci de que não haveria coisa alguma no mundo que pudesse me 
fazer pisar na bola com Beatriz... bem, talvez as pernas de Mirela pudessem causar algum 
abalo estrutural em nosso promissor relacionamento, mas nada devastador, eu supus. 
 
Mas o que Bia havia sutilmente questionado era estatisticamente insignificante, era 
praticamente impossível que fosse rolar alguma atividade remotamente periclitante entre a 
minha ex-proto-namorada e eu durante o final de semana do SDO que se aproximava. 
 
Em verdade eu praticamente não estava nem mais falando com ela direito, as mensagens 
que ela colocava no site da turma eram completamente impessoais e eu nem havia tido 



muito tempo, e muito menos saco, para lê-las durante os meses anteriores. Meu trabalho e 
minhas atividades esportivas e culturais estavam tomando todo o meu valioso tempo. Eu 
estava bastante afastado do pessoal da minha turma e praticamente não falava mais com 
ninguém. Exceto Alex, com quem eu conversava quase toda semana pelo telefone, e 
Bebetelho, que eu encontrava nas reuniões mensais da Regional da AEITA quando ele 
estava suficientemente sóbrio para frequentá-las, naturalmente. 
 
Mas foi justamente a distância dos amigos que me fez decidir ir ao encontro no ITA. Eu 
não pudera comparecer na vez anterior, pois estava numa intensa correria para finalizar um 
importante projeto, e nem quisera ir também, a bem da verdade. Mas naquele ano eu iria, e 
estava decidido a não deixar me incomodar com a presença da minha (ex-)cara (ex-)colega 
e ex-proto-namorada Cristina. 
 
Eu voltei para casa pensando em como as coisas haviam degringolado entre Cristina e eu, 
em como nos últimos 4 anos ela havia metamoforseado de melhor amiga para amiga 
distante para proto-namorada para... um conceito abstrato. Eu não odiava Cristina, eu não 
gostava dela, a sua existência – a dela, claro – não mudava em nada o meu universo. Mas o 
simples fato de Beatriz ter feito uma ligeira referência à sua pessoa – a dela, claro – tinha 
sido o suficiente para me fazer lembrar de que ela existia, e de que em breve estaríamos 
frente a frente: 
 

- Mas isso não vai mudar nada – eu disse para mim mesmo após estacionar o carro na 
garagem. 

 
O importante era que eu havia aprendido algumas valiosas lições depois do nosso breve e 
desastroso envolvimento afetivo, e que de modo algum eu iria cometer os mesmos erros 
com Beatriz. Iria acometer outros erros diferentes, claro, mas isso é outra estória. 
 
As semanas seguintes passaram rapidamente, os novos donos da nossa amada empresa 
haviam finalizado os “ajustes na estrutura” e as coisas estavam andando razoavelmente bem 
no trabalho, só pra variar. Literalmente. E numa bela quarta-feira de manhã eu me mandei 
pra Sampameu a fim de visitar alguns clientes e discutir alguns projetos com o pessoal da 
comercial. 
 
Eles como sempre estavam procurando uns 10 novos produtos que reunissem umas 15 
características únicas, e eu estava, a pedido do meu cauteloso chefe, tentando convencê-los 
de que “nada é impossível, mas tudo tem um preço”. No final das contas concordamos que 
os recursos estavam deveras limitados para concretizar todas as propostas e que iríamos 
fazer a devida priorização durante as sessões de planejamento estratégico no mês seguinte. 
As quais, diga-se de passagem, fatalmente iriam beirar a total inutilidade, mas isso também 
é outra estória, igualmente infeliz. 
 
Na sexta à tarde eu fui para São José, e a 1ª coisa que eu fiz na minha ex-cidade foi 
encontrar-me com a minha saudosa amiga Márcia Regina, a qual, diga-se de passagem, eu 
não via desde o SDO do ano retrasado... 
 

- 2 anos, Celso! 



- É mesmo... – trocamos um apertado abraço e sentamos para tomarmos um saboroso 
café, coisa que eu raramente fazia, diga-se de passagem. 

- E aí, muitas expectativas em relação ao encontro no ITA? 
- Muitas mesmo não, Márcia, rever alguns amigos e professores, lembrar de algumas 

boas estórias, esquecer de outras... 
- Há-há, e a tua ex-proto-namorada, vem? 
- Creio que sim... eu espero que consigamos esquecer algumas coisas levemente 

desagradáveis e que voltemos a ser amigos. 
- Não necessariamente bons amigos. 
- Isso, apenas amigos já seria de bom tamanho. E você, como está? Já faz um 

tempinho que a gente não se fala, eu nem lembro mais quando foi que a gente 
trocou mensagens. 

- Mais de 6 meses... continuo trabalhando muito, ainda bem, com o mesmo 
namorado, idem. 

- E o casório, quando sai? 
- Daqui a uns 2 anos, se tudo der certo. 
- Massa... 
- E o trabalho? 
- A gente tá numa fase de incerteza, por um lado os novos donos estão dando sinais 

de que querem investir em inovação, por outro lado eles continuam a dar sinais de 
que venderiam o negócio hoje mesmo, se aparecesse uma boa proposta. 

- Complicado, né, ficar nessa incerteza? 
- Bastante, a gente fica desconfiado o tempo todo, sem saber se o que está 

acontecendo num determinado momento significa que a gente vai expandir ou 
mudar de mãos novamente... não é bolinho não. 

- E a tua atual proto-namorada, como vai? 
- A gente tá se entendendo muito bem, pelo menos até agora. 
- Acostumaram com esse proto-namoro via satélite. 
- Isso, há-há-há. 
- E isso não foi exatamente o mesmo motivo do fracasso do teu proto-namoro 

anterior, Celso? 
- 1 dos, houve uns outros motivos um pouquinho mais graves... mas eu não vou 

cometer os mesmos erros dessa vez. Vou cometer erros diferentes, claro. 
- Tá bom, quando o castelo cair de novo me liga pra dizer o que deu errado dessa vez. 
- Tu ainda não entendeu mesmo o que eu já te expliquei 3 vezes, né? 
- Ainda não, Celso, deve ser fraqueza mental minha. 
- Deixa eu tentar uma abordagem diferente... imagine que o teu namorado decide se 

mudar pra Aracaju, pra estudar, ou trabalhar, não importa o motivo, e que morar em 
Aracaju seja uma coisa que você não faria de jeito nenhum. 

- De jeito nenhum? 
- Isso, o melhor namorado que você já teve na vida foi pra Aracaju e não volta mais, 

e você não iria pra lá de jeito nenhum. 
- O namoro acabaria, claro. 
- Claro... e você ficaria pelo menos um pouquinho abalada, que afinal de contas era a 

pessoa com quem você imaginava que iria se casar daqui a 2 anos. 
- Mais que um pouquinho, Celso, bem mais que um pouquinho... 
- Isso... 



- Então? 
- Então, agora imagine que uns 6 meses depois uma outra pessoa com quem você 

teve um breve relacionamento amoroso, e que perfeitamente satisfaz todos os 
requisitos para ser considerada uma pessoa alto nível... 

- Todos mesmos? 
- Todos, inclusive esse que você está pensando agora. 
- Há-há... você, por exemplo. 
- Por exemplo... e obrigado pela parte que me toca, Márcia. 
- De nada, Celso. 
- Então, essa outra pessoa aparece aqui em São José... 
- Você aparece aqui, vamos personalizar a coisa. 
- Tá bom, imagine que eu apareço aqui em São José para o casamento de um amigo 

em comum, Diogo, por exemplo, eu ligo pra você dizendo que tou vindo pra cá, que 
a gente vai se encontrar no casamento de Diogo, você fica toda animada, eu idem, a 
gente se encontra, conversa sobre os velhos tempos, rola um clima, que a princípio a 
gente acha que é apenas nostalgia, mas tudo bem, a gente fica assim mesmo, rola 
um jaba-jaba esperto... 

- Há-há, fazia tempo que eu não ouvia essa expressão... 
- Pois se a gente tivesse namorando você ia ouvir todo dia, Márcia. 
- Só ouvir mesmo, né? 
- Há-há-há... então, o detalhe é que essa pessoa, eu, por exemplo, mora em Floripa. 
- Hum, Floripa não é tão longe feito Aracaju. 
- Isso, e tem mais, essa pessoa, eu, por exemplo, eu falo que se a coisa evoluir mesmo 

e a gente decidir morar junto, ou casar, pra mim tanto faz morar em Floripa ou aqui 
em São José, e você diz a mesma coisa, que afinal de contas você gosta de Floripa. 

- Eu gosto mesmo. 
- E quem não gosta? 
- Então a pergunta é se eu ficaria proto-namorando contigo na esperança de que 

algum dia você seria tão alto nível quanto o meu ex-namorado. 
- Coisa que, diga-se de passagem, e somente aqui entre nós, eu não sou mesmo. 
- Ou ainda não é, na minha tola cabecinha, mas que um dia poderia vir a ser. 
- Exato. 
- E não haveria nenhuma outra pessoa interessante aqui em São José? 
- Não que você conheça, ou acha que virá a conhecer a curto prazo. 
- Tem certeza, Celso? 
- Bom, a rigor mesmo tem 2 pessoas, quer dizer, teria 2 pessoas... 
- Eu sabia que tinha mais história nessa estória... 
- Bom, 1 delas tem uma certa história mesmo, mas suponha que ela não somente não 

mora mais aqui como também jamais viria morar aqui em São José novamente, e 
que ela mora numa cidade longe pracas, feito Recife, ou Fortaleza. 

- Ou seja, ainda mais longe que Aracaju. 
- Isso. 
- E que além disso essa pessoa atualmente namora com uma amiga tua, feito a Dré. 
- Agora complicou, Celso, quem é essa menina? 
- Há-há-há, é uma situação hipotética, Márcia, eu nem vou encontrar com ela e o 

namorado amanhã lá no CTA. 
- Há-há, tá bom. E a outra? 



- A outra não tem história nenhuma, a não ser platônica, claro, que afinal de contas 
ela namorava com um grande amigo meu. 

- Namorava, não namora mais? 
- Isso. 
- Mas você conhece a menina, sabe onde ela mora, tem o telefone dela etc. 
- Sim, mas não vejo desde o começo do ano, ela sumiu do mapa. 
- Bom, o meu conselho de amiga é o seguinte: liga pra essa menina, diz que está com 

saudades dela, chama pra sair, essas coisas, e vê o que acontece. 
- Sei... – se eu tivesse mesmo seguido esse sábio conselho essa modesta obra acabaria 

na página seguinte – então você preferiria que eu não fosse o teu proto-namorado, 
Márcia. 

- Há-há, não foi isso o que eu disse, Celso, eu disse pra você ligar pra ela e ver o que 
acontece, mas eu acho mesmo que o teu proto-namoro atual está mesmo fadado a 
ter o mesmo resultado que o anterior. 

- Hum... – “hum, será?”. 
 
Cheguei ao ITA ainda em tempo de ter uma ligeira conversa com o meu Conselheiro, e 
depois encontrei alguns colegas de turma no saudoso auditório, os quais, diga-se de 
passagem, imediato me sacanearam: 
 

- Conselheiro, Celso? E como estão as tuas notas? 
- Será que vai dar pra passar em Quimex? 

 
Ricardan sempre aparecia naquelas reuniões, e lá pelas 7:00 ele deu as caras. Nós passamos 
um bom tempo botando o papo em dia, e depois que as atividades programadas acabaram 
nós fomos ao H8-B visitar o “nosso” apê, o qual, diga-se de passagem, encontrava-se em 
lamentável estado físico, cheio de infiltrações, o reboco cheio de discontinuidades... 
lamentável mesmo. 
 
Os habitantes do 228 estavam no 5º ano, e ainda lembravam de mim. Nós trocamos 
algumas idéias e depois Ricardo e eu fomos à sala de música, checar o ambiente. 
 
Quando lá chegamos deparamo-nos com um sujeito tocando piano. Ele executava a Sonata 
Número 4 de Bach, e nós ficamos apreciando em silêncio. Interessante como aquela escola 
conseguia atrair grandes talentos musicais... e pequenos também. 
 
Assim que ele acabou a peça a sala foi invadida por um grupo de rapazes que portavam 
alguns instrumentos de cordas e uma certa atitude que não foi despercebida pelo meu astuto 
amigo Ricardo: 
 

- Vai rolar rock, Celsão. 
- Só! 

 
Nossa presença foi praticamente ignorada por eles, que logo assumiram suas posições e 
começaram a tocar “Strange Brew”. Ricardo não se conteve e comentou baixinho: 
 

- O bixaral toca bem, hein, Celsão? 



- Nada mal, Ricardo, nada mal mesmo. 
 
Aquele lugar me trazia doces lembranças: os incontáveis ensaios, as sessões informais dos 
finais de semana, os amigos, JF, Shimano, Bruno, Renata, CIB, Medeiros, Patão, Grego, 
Beto, Lídia... eu fechei os olhos por uns instantes, na tentativa de melhor apreciar aquela 
doce nostalgia que invadia o meu ser, mas logo fui interrompido por uma ainda mais doce 
voz amiga, que acabava de gritar o nome do meu ser: 
 

- Celso!! Você veio, eu não acredito, meu!! 
- Lídia!! 
- Grande Lídia, eu tava com saudades dessa menina – voz número 1. 
- Eu idem– voz número 3. 
- Eu idem idem – voz número 2 – no bom sentido, claro. 
- Em todos os sentidos, claro– voz número 3. 

 
Abraçamo-nos fortemente por quase 1 min, e depois trocamos algumas pertinentes idéias: 
 

- Você lembra de Ricardo, né, Lídia? 
- Claro, tudo bem, Ricardo? 
- Tudo bem. Como você está bonitona, Lídia, a-há! Tá linda, não tá, Celsão? 
- Sempre foi... Beto está por aí? 
- Tá vindo com a Carla, deixa eu ver... – ela saiu da sala aos gritos – Beto, vem cá, 

logo! 
- Que foi? – o saudoso amigo respondeu, de longe. 
- O Celso tá aqui! 

 
Os caras que estavam tocando interromperam a sonzeira e falaram com ela. Eu saí e fui 
falar com o meu outro ex-companheiro de apê: 
 

- Quanto tempo, hein, Beto? 
- 2 anos, Celsius – ele me deu um forte abraço – e aí, vamos levar um som com a 

moçada? 
- Eu tô meio enferrujado. Oi, Carla, tudo bem? 
- Tudo bem, Celso. 

 
Nós voltamos para a sala de música e Beto fez as apresentações. Nós tocamos umas 4 ou 5 
músicas juntos e depois ficamos conversando potoca. Ricardo tinha um encontro com 
alguns colegas da turma dele, e teve que se ausentar do recinto: 
 

- Celsão, vai dormir aonde? 
- Provavelmente na casa de K-Zé, ele ficou de passar aqui lá pelas 9:00. 
- Já são 9:30... Caracas! 

 
Ricardo tomou um susto quando viu a menina que acabava de chegar ao amigável recinto. 
 

- O que foi, velho? 
- Essa menina é a cara da Lídia! 



- É minha irmã, Ricardo, ela tá no 4º ano. Vera, esse é o Ricardo, outro ex-morador 
do 228. 

- Oi, Ricardo, tudo bem? 
- Tudo ótimo, tá cheio de mulher bonita por aqui, a-há! 
- Muito obrigada. E você, Celso, como vai? 
- A vida não está fácil para quem é honesto, Vera. 
- Celsão, se o K-Zé furar me liga que eu te passo as coordenadas da casa do Miranda. 
- Massa, Ricardo, passa mesmo que eu esqueci onde ele mora. Té mais. 
- Tchau, qualquer coisa me liga. 
- Tá legal. 

 
O pessoal foi guardar os instrumentos. K-Zé não apareceu, eu liguei e deixei um recado, o 
qual ficou sem resposta por um bom tempo, diga-se de passagem... eu comecei a ficar 
preocupado sobre o que fazer nas horas seguintes, mas meus amigos neutralizaram minhas 
tolas inquietações com uma interessante e decentíssima proposta: 
 

- Celso, o Beto vai fazer uma lasanha pra nós lá em casa, você quer ir com a gente? 
- Claro, Lídia, pelo que eu lembro as lasanhas dele eram deliciosas. 
- Ainda são, e se você quiser pode dormir lá no apê. 
- Obrigado, Carla, mas eu não quero incomodar muito, só um pouquinho. 
- Não é incômodo algum, imagina... 

 
K-Zé finalmente me ligou dizendo que ainda tava enroscado no trabalho, e que só iria poder 
me encontrar depois das 10:00. Mas eu livrei-o do compromisso, obviamente. 
 
Vera e mais 2 dos colegas que estavam tocando na Sala de Música, Minhoca e Munheca, 
também foram conosco, e logo depois que chegamos ao apartamento de Carla contamos 
com a presença de mais um amigo do ITA, PP, e a namorada, uma simpática joseense. Ele 
continuava bastante espirituoso, como nos velhos tempos, e foi logo tocando no assunto 
que todos estavam querendo evitar: 
 

- Celso, eu ouvi falar que você é o pai do filho da Maria Luiza. O que é que você tem 
a declarar a respeito? 

- Eu não tive nada a ver com isso, velho, é tudo lenda. 
- Então cê vai negar tudo, meu? 
- Claro, eu não tive nada a ver com esse acontecimento. 

 
Todos sorriram, e Carla sutilmente mudou de assunto, me perguntando se eu gostaria de 
refrescar-me, trocar de roupas. Aceitei de bom grado a sua sugestão – a dela, claro – e 
enquanto eles começavam o preparo da lasanha eu fui tomar um revitalizante banho. 
 
Quando saí fui surpreendido pelo delicioso aroma que ocupava o amigável ambiente. E 
também pelas gargalhadas que ressoavam sem parar, e que quase abafavam o agradável 
som que estava rolando no recinto. Eu peguei um pouco de vinho e juntei-me ao grupo: 
 

- Hum, que cheirinho bom. Estou percebendo que Beto não perdeu mesmo os dotes 
culinários. Qual é o motivo de tanta alegria? 



- A gente tava lembrando dumas estórias do Tango, Celso. 
- Grande figura, PP... e como é que ele está, Lídia? 
- Eu acho que ele está bem, Celso, pelo menos foi o que pareceu da última vez que 

nós conversamos, uns 3 meses atrás. 
- Vocês não estão mais juntos? 
- Não, a gente acabou no começo do ano passado, você não sabia? 
- Não... que pena. Ele é muito gente boa. 
- Demais, mas ele não consegue levar nada a sério. 
- E a Lídia queria transformar o rapaz, Celso, vê se pode! 
- Não era isso, Beto. Eu só queria que ele não marcasse encontro e me deixasse 

esperando por horas antes de me dizer que não ia poder aparecer, ou que tinha que 
viajar. Eu queria que ele lembrasse do meu aniversário, essas coisas. 

- Sei... 
- E o Julius, Lídia? O que foi que deu errado? 
- Julio era sério demais, PP. Você lembra do Julio, Celso? Ele morava no 229. 
- Lembro, ele gostava de ir ver novela lá no apê, ficava aquele monte de gente no 

quarto de Chico... eu também não sabia que vocês estavam juntos – na verdade eu 
sabia pouca coisa a respeito dos meus distantes amigos, ou quase nada. 

- Pois é, a gente começou a namorar no final do ano passado, antes da formatura, mas 
depois de um tempo ele começou a falar em casamento... 

- Casamento!? – eu ficava arrepiado quando ouvia aquela perigosa palavra. 
- Imagina... 
- E foi aí que a Lídia decidiu que tava na hora de largar o cara. 
- E o Pradus, Vera, ele vem? 
- Não, ele teve que ir pra Floripa, amanhã é o aniversário da mãe dele, eu tenho até 

que ligar pra ela. 
- Dar uma bajulada na sogra. 
- Só. 
- Flops, altas ondas... – “tenho que planejar uma “surfing trip” a Floripa”. 
- E você, Celso, está com alguém? 
- Sim, mais ou menos. Lídia... 
- Sim, mais ou menos? Como é que é isso? 
- De vez em quando eu me encontro com essa figura... ela mora em outra cidade, a 

gente só se vê 1 vez por mês, às vezes nem isso. 
- Feito eu e o Beto, mas pelo menos a gente se vê todo final de semana. 
- Isso, Carlinha... 
- E já faz tempo que vocês estão sim mais ou menos, Celso? 
- Uns 5 ou 6 meses... – “putz, já faz um tempão mesmo”. 
- Nossa, tudo isso? Então é sério! 
- Não tanto, ainda não, mas a gente está se entendendo bem. Muito bem, eu diria, se 

melhorar estraga, é um proto-namoro, se continuar bom do jeito que tá a gente passa 
pro estágio seguinte. E você, Mércia? Como é que uma gracinha como você foi se 
envolver com esse animal? 

- O PP não é sempre assim, não é, bem? 
- Não, eu sou um amor de pessoa, há-há. 
- A gente se conheceu num show do ITA, Celso. 
- Ela é amiga da Nina, Celso. 



- Tô ligado, PP... – “pense numa mulherzinha cabulosa, a tal da Nina” – e como está 
a nossa amiga Nina, Mércia? 

- Ela vai casar com o Breno no final do ano. 
- Breno da minha turma? Eles ainda estão juntos? 
- Apaixonadíssimos, eu diria. Você ficou com ela, não foi, Celso? 
- Foi... – “uma das muitas coisas que eu não devia ter feito na vida”. 
- Eu não acredito, Celso, você ficou com aquela menina? Eu sei que ela é tua amiga, 

Mércia, mas ela é muito metida. 
- É verdade, Carla, mas foi muito breve... – “afinal de contas ela era muito chata” – 

gente boníssima, mande minhas caras lembranças pra Nina, Mércia. 
- Pode deixar, Celso. 
- Gente boníssima, Celsius? Tu vivias dizendo que a Nina era uma chata de galocha. 
- Que exagero, Betus, ela apenas tinha um persistente jeito de ser... – “vulgo 

pentelha” – mas Nina é uma ótima pessoa, assim a nível de ser humano, entende? 
- Há-há-há, o Celsius é muito comédia mesmo... 
- Você nunca me contou nada disso, Beto. 
- É claro que não, Carla, esse bizuleico assunto era extremamente confidencial lá no 

228. 
- Eu fico imaginando a quantidade de assuntos extremamente confidenciais que esses 

meninos tinham naquele apartamento, Carlinha. 
- Nem me fale, Lídia. 
- Você era um dos assuntos prediletos lá do apê, Carla. 
- Eu?! 
- Agora fudeu, Celso vai me entregar. 
- Hum-hum, antes de vocês começarem a namorar Beto chegava do jantar, todo 

animadinho, falando que você era o máximo... lembra, Betus? 
- Lembro, vocês ficavam me sacaneando, dizendo que eu era devagar... o nome de 

Lídia também era bastante falado lá no 228, gentem. 
- Meu nome?? Que estória é essa, Celso? 
- Eu não lembro disso não, Betus tá inventando... 
- Beto! Conta a verdade... 
- Chico vivia dizendo que vocês tinham algo, Lídia, e Celso vivia negando. 
- Eu sempre falei a verdade, a gente nunca teve nada, não foi, Lídia? 
- Não, nunca... se bem que, já que estamos entre amigos, e falando a verdade, pra 

variar, eu confesso que teve uma época que eu pensei a respeito, gentem. 
- Eu idem – voz número 1, ligeiramente animada – com muito carinho, diga-se de 

passagem. 
- Eu idem idem – voz número 2, idem – no bom sentido, claro. 
- Eu idem idem idem – voz número 3, idem idem – em todos os sentidos, claro. 

Shruiu! 
- Eita nostalgia, gentem – “putz, e agora?”. 
- A hora da verdade! É hoje, vai rolar! 
- Larga de ser bobo, PP. 
- Mércia, você não está vendo que a nossa amiga Lídia está se declarando para o 

nosso amigo Celsius, aqui, agora, em público, na frente de todo mundo? 
- Lídia, você está me deixando encabulado – eu obviamente tentei sair do centro da 

roda, obviamente sem sucesso. 



- É a verdade, Celso, e eu acho que você também estava pensando no assunto, fala a 
verdade. 

- Hú-hú! – PP começou a bater na mesa – é hoje! 
- Fala, Celso – Carla aumentou a pressão. 
- Libera logo, Celso. 
- Eu vou precisar de mais vinho pra poder lembrar direito dessa estória – Carla me 

serviu, eu tomei um gole e continuei – eu tenho que admitir que houve uma época 
em que eu estava seriamente pensando a este respeito, gentem. 

- Libera tudo, Celso. 
- Foi quando eu estava no 3º ano, a gente tava ensaiando pro Show do Ponto Médio 

da minha turma... eu achava Lídia a maior gata. Ainda acho, diga-se de passagem. 
- Muito obrigada... 
- Na verdade a coisa começou quando vocês tocaram “Violet”, no show do Bicho, ela 

estava tão sexy, tocando guitarra, aqueles olhinhos puxados... 
- O amor é lindo... 
- Pára, PP, deixa o rapaz continuar. 
- Fala mais, Celso, eu tô me sentindo a mulher mais importante do mundo – Lídia 

parecia estar se divertindo com meu singelo relato, ou então estava muito carente 
mesmo, precisando de uma massageada no ego. 

- Um dia a gente tava na Sala de Música, ensaiando, depois que Betus saiu rolou um 
climazinho... 

- Eu lembro desse dia – Lídia sorriu – eu achei que ia acontecer algo. 
- Shruiu! 
- E ia mesmo, se uma certa pessoa não tivesse aparecido na hora H. 
- E quem foi que deu uma de beque, Lídia? 
- Maria Luiza... a mãe do filho do Celso, há-há. 
- Tá bom, gente, chega dessas estórias do remoto passado, vamos comer – Beto falou 

a coisa certa na hora certa. 
- Bora – “chega mesmo de nostalgia, vixe”. 
- Ôba, rango! 
- Deixa de ser animal, PP! 
- Deixa de regular o garoto, Mércia... 

 
A lasanha estava deliciosa, e a companhia dos amigos, novos e antigos, tornava aquela 
noite ainda mais especial. Depois da refeição nós conversamos sobre trabalho, o que cada 
um estava fazendo. Pelo tem de voz que eles usavam ficava fácil perceber a inocente 
empolgação do início de carreira, ainda despida das primeiras decepções com a vida 
profissional. Eu achei melhor não contaminá-los com as minhas desagradáveis experiências 
no mundo corporativo e limitei-me a somente comentar os positivos a respeito do meu 
trabalho. 
 
Lá pelas 1:00 o grupo decidiu que estava na hora de encerrar a noitada. PP saiu com a 
namorada e Vera voltou para o CTA com Minhoca e Munheca. Beto, Carla, Lídia e eu 
fomos arrumar a casa e depois que acabamos ainda conversamos mais um pouco sobre 
música. Carla, no entanto, já estava bastante sonolenta, e logo se recolheu aos seus 
aposentos – os dela, claro: 
 



- Gente, eu vou dormir, tem colchões, lençóis e travesseiros no outro quarto, se 
alguém quiser dormir no sofá da sala ele abre... fiquem à vontade. 

- Eu também vou dormir, gente, até amanhã. 
- Té amanhã, Beto, boa noite, Carla. 
- Betus, se eu não acordar cedo amanhã tu me chamas, tá bom? 
- Falou, Celsius. 

 
Nós ficamos em silêncio por uns instantes, saboreando o tinto. Lídia levantou-se, trocou o 
disco e abaixou o volume do som. Eu esbocei um leve sorriso quando reconheci a 
introdução de “What Would Happen”. Ela sentou-se novamente, dobrou as pernas e 
colocou os pés sobre o sofá. O que ela falou em seguida me deixou levemente apreensivo: 
 

- E a Cristina, Celso? O que foi que aconteceu? 
- Cristina... aconteceu uma série de coisas que não devia ter acontecido, Lídia. 
- Foi feio assim? 
- Foi... infelizmente. 

 
Eu fiz uma expressão 50% triste, e 100% transparente. Ela abaixou os olhos e depois me 
olhou novamente, bem no fundo dos meus olhos. Eu não sabia o que ela estava procurando, 
mas tive certeza de que ela havia achado, pois seu olhar – o dela, claro – adquiriu um brilho 
todo especial. Eu fiquei absorvendo aquela empolgante energia até o momento em que ela 
falou novamente: 
 

- Fala o que aconteceu, Celso, libera. 
- Sabe aquelas coisas que você imagina que tem um enorme potencial de ser massa, 

mas que quando você vivencia a coisa você pouco a pouco descobre que a relação 
infelicidade/felicidade>>1, vive ansioso o tempo todo, com aquela constante e 
estranha sensação de que algo realmente bizuleico está prestes a acontecer e só fica 
feliz mesmo quando a coisa acaba? 

- Sei, feito o ITA? 
- Isso, há-há-há. 
- Sim, mas, e os detalhes? 
- Isso já foi há tanto tempo... e é uma longa estória, Lídia. 
- Eu não estou com pressa... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sampa 
 
Eu havia acabado de finalizar o meu relatório diário, e estava me preparando para ir 
embora. Eu precisava dormir, a noite não havia sido fácil, e eu só queria aproveitar os meus 
4 dias de folga para descansar. 
 
Mas antes que eu pudesse sair da sala de controle meu chefe ligou e disse que queria 
conversar comigo naquele momento. Eu olhei pro meu comparsa Josimar, que estava me 
esperando na porta, e fiz sinal de que ia ter que ficar no trabalho mais um pouco. Ele sorriu 
com aquela cara de “sifu” e foi embora. Eu salvei o arquivo, me levantei e fui lavar o rosto. 
Depois subi à sala do chefe para saber qual era o assunto tão importante que não podia 
esperar uns míseros 5 dias. 
 
Ele parecia estar de bom humor, o que não deixava de ser uma surpresa, visto o sofrível 
andamento da produção dos dias anteriores. Eu sentei e fiquei brincando com o meu crachá. 
 

- Celso, eu tenho uma boa notícia para você. 2, aliás. 
- Estou ouvindo... 
- A 1ª é que nós decidimos que está na hora de encerrar esta missão especial com as 

equipes operacionais. A partir da semana que vem você e os outros engenheiros de 
turno retornam ao horário administrativo. 

 
Eu fiz uma expressão não muito receptiva, à qual ele reagiu de imediato: 
 

- Não gostou da notícia?! 
- Não, não é isso... é que eu já estou acostumado com esse ritmo, agora vou ter que 

mudar meus horários, meus hábitos adquiridos nos últimos 14 meses. 
- Eu sei, mas as necessidades mudaram, Celso. 
- Eu entendo, Márcio, não tem problema nenhum. 
- Ótimo. A 2ª notícia, e eu tenho certeza de que dessa você vai gostar, é que 

apareceram 2 oportunidades interessantes aqui na empresa, e você foi indicado para 
as 2. Naturalmente que você terá que escolher apenas 1 delas. 

- Você poderia me dar mais detalhes a respeito destas oportunidades interessantes? 
- Claro! Todas 2 ainda são confidenciais, não precisa comentar com ninguém. A 1ª é 

aqui na fábrica. Nós estamos enviando Frederico para uma missão na unidade 
americana, o que também ainda é confidencial... ele vai ficar uns 2 ou 3 anos por lá, 
e por causa disso nós vamos ter que fazer algumas mudanças na estrutura e 
gostaríamos que você assumisse a liderança da produção. Gostou? 

- Gostei, é realmente interessante... obrigado pela consideração. 
- De nada, Celso, nós temos observado o seu desempenho nestes 2 anos e pouco que 

você está aqui conosco, e temos a certeza de que você fará um bom papel nesta 
nova função... se você aceitá-la, é claro. 

- E a outra oportunidade, qual seria? 
- A outra é na área de desenvolvimento de aplicações, em São Paulo. Eles estão 

precisando de ajuda, e nós decidimos fazer um recrutamento interno antes de buscar 
alguém no mercado. 

- Hum... desenvolvimento de aplicações... interessante. 



- É, muito interessante. 
- Algo que eu realmente gostaria de fazer... 
- Para você que já morou fora daqui a adaptação provavelmente seria mais fácil... 

além de você ser altamente qualificado para a posição. 
- Obrigado, chefe... eu vou ter que pensar a respeito. 
- Claro, claro, você não precisa decidir agora. Você gostaria de ir a São Paulo para 

conversar com o pessoal? Eu posso marcar pra semana que vem. 
- Boa idéia. 
- Vou pedir pra Virgínia providenciar tudo, você passa uns 2 ou 3 dias por lá e 

quando voltar a gente conversa de novo. Agora vai pra casa dormir, Celso. 
- Beleza... obrigado por tudo, Márcio. 
- A gente se vê sábado, no casamento de Adalberto. 

 
Enquanto eu caminhava para o estacionamento eu refleti sobre a importante decisão que 
teria que tomar em breve. Mas logo lembrei que tinha um problema mais urgente a ser 
resolvido, e parei de pensar naquele outro assunto. Eu havia esquecido completamente do 
casamento do meu nobre colega de trabalho, e não só precisava providenciar um adequado 
presente, como também uma apropriada companhia para o suntuoso evento. 
 
Depois de quase 1 min inteiro de árdua reflexão eu concluí que estava completamente sem 
opções, e que eu teria que apelar mais outra vez para a ajuda do meu quase sempre 
cooperativo amigo Danilo. Rapidamente liguei para ele, mas ele não foi nada receptivo à 
minha indecente proposta: 
 

- De jeito nenhum, Celso, chega dessa estória de pegar minha namorada emprestada 
pra ir pra casamento. 

- Mas Danilo, eu tenho que levar alguém, velho, senão o povo do trabalho vai ficar 
querendo me jogar pra cima das encalhadas de plantão. 

- Problema teu, velho, das outras 2 vezes eu até que quebrei o teu galho, mas agora 
não vai dar. 

- Por que não, Danilo? Fernanda adora esses programas. 
- É por isso mesmo, ela volta com umas conversas que o casamento foi lindo, e que o 

nosso também vai ser... eu estou querendo evitar esse tipo de discussão, Celso, me 
poupe. Por que tu não chama a irmã dela? 

- Tu sabe porque, né, velho? Vilma vai ficar pensando que eu quero alguma coisa 
com ela... alguma coisa séria. 

- Hé-hé... então chama Patrícia, ela tá de folga no sábado. 
- Eu não posso chamar Patrícia, né, Danilo? Ela vai ficar pensando que eu quero 

alguma coisa com ela... alguma coisa séria. 
- Vai nada, Celso, eu acho que ela não está com a menor expectativa. 
- Eu não sei, velho... 
- Liga pra ela e fala que tu estás precisando de uma companhia, ela vai entender. 
- Espero que sim... 
- Ou então vai com Drica, ou Leninha. 
- E tu acha que Drica ou Leninha iriam encarar uma roubada dessa, Damilo? 
- Provavelmente não. Tás fudido, hé-hé, o povo do trabalho vai te jogar pra cima das 

encalhadas de plantão. 



Eu fui pra casa dormir. Quando acordei fui ao shopping conversar com Patrícia. Eu 
confesso que estava um pouco receoso com a (potencialmente) absurda idéia proposta pelo 
meu maroto amigo Danilo, mas as outras opções não me pareceram muito atraentes, e eu 
estava realmente esperando que Patrícia entendesse o que eu estava querendo. Pra minha 
grata surpresa ela não somente entendeu como também pareceu-me bastante disposta a me 
ajudar naquela duvidosa empreitada: 
 

- Deixa eu ver se eu entendi direito, Celso: você quer que eu vá com você para este 
casamento deste seu amigo do trabalho somente porque você não gosta de ir 
sozinho para este tipo de evento. 

- Exato, não tem armação nenhuma, eu prometo. 
- Sei... Vai ter bolo? Eu adoro bolo de casamento! 
- Como é?! 
- Bolo de ameixa, eu adoro. 
- Eu acho que vai, né, Patrícia? Vai ser na igreja e tudo mais. 
- Tô nessa. 
- Beleza... vou ficar te devendo uma. 
- Que nada... me diz uma coisa, Celso. 
- O que é? 
- Eu vou precisar fingir que sou tua namorada? 
- Não! Claro que não, imagina... é um casamento, Patrícia, a gente não vai precisar, 

como é que se diz... 
- Ficar se agarrando? 
- É. 
- Eu sei, mas se você quiser eu posso ficar assim, de mãozinha dada, com carinha de 

apaixonada... 
- Você tá me sacaneando, né? 
- Não, eu tô falando sério, há-há-há. 
- Tá bom, se você quiser... 
- E beijar na boca, pode? 
- Patrícia, na frente de todo mundo?! 
- Que besteira, Celso, a gente já deu beijo em público... de língua, ainda mais. 
- Eu sei, mas... é um casamento, Patrícia, vai tar o pessoal do trabalho, meu chefe, 

ninguém vai ficar se beijando não, mulher, deixa de ser besta. 
- Tu acha que não? Mulher sempre fica romântica em casamento. 
- É verdade... – “e a fim de dar, também, shruiu!” – tem outra coisa, eu preciso que 

você compre um presente para o casal. Eu te pago depois. 
- Pode deixar. Que horas você me pega? 
- 7:30 tá bom? – “me pega?! Shruiu-iu-iu!” 
- Estarei pronta... e linda! 

 
Eu fiquei satisfeito, o meu problema urgente estava resolvido, só faltava resolver o 
problema importante. Voltei para casa e liguei para Cristina, eu iria precisar da sua ajuda – 
a dela, claro. 
 

- Oi, Celso, não vai trabalhar hoje à noite? 
- Não, estou de folga. 



- Vai farrear, então. 
- Não, hoje não. Tina, aconteceu uma coisa interessante... eu acho que você vai gostar 

de saber... 
 
Eu relatei o que havia se passado naquela manhã, e ela ficou contentíssima: 
 

- Celso, eu nem acredito! Eu rezei tanto por isso... 
- Suas preces foram ouvidas. 
- E quando é que você se muda pra cá? 
- Eu não sei ainda, semana que vem eu vou conversar com o pessoal aí em Sampa e 

depois que eu voltar eu acerto os detalhes. 
- Ai, Celso, eu estou tão feliz... 
- Eu idem... 

 
Eu também estava... interessante que ela não havia nem perguntado se eu estava cogitando 
a outra possibilidade, a de permanecer na fábrica. Nós conversamos mais um tempão, 
fizemos (= ela fez) 1.000 planos, e naquela noite eu tive a (aparente) certeza de que o meu 
destino estava traçado: eu iria morar em Sampa, ia ficar junto da minha proto-namorada, e 
talvez até desenvolvêssemos um duradouro projeto a 2. Talvez sim, talvez não, talvez 
talvez. 
 
A idéia era um pouco assustadora, bastante assustadora, mas parecia ser inevitável, apesar 
de prorrogável. Mas na hora eu achei que a coisa não devia ser tão ruim assim, senão 
ninguém namorava com ninguém. O negócio ia ser aproveitar os últimos dias de liberdade 
e cair na farra. 
 
Eu comi algo e fui para o curso de Francês. Aquele negócio de estudar língua morta já 
estava enchendo o meu saquinho, mas quando eu lembrava que havia 10 mulheres na sala e 
apenas 1 outro homem eu criava coragem e ia pra aula. 
 
Eu gostava de chegar cedo para ficar sacando o movimento, as gatinhas das outras turmas. 
Mas eu estava muito pensativo naquela noite, e nem aproveitei a oportunidade. E também 
nem percebi quando a minha prezada amiga Érica chegou e começou a conversar comigo, 
ela teve que me dar um beliscão para trazer-me de volta à realidade: 
 

- Tá surdo, homem? 
- Não... 
- Ou tava paquerando alguém? 
- Não, eu tava aqui na minha... tudo bem? 
- Hoje eu estou arrasada, passei o dia na faculdade. 
- Que maravilha, Érica. 
- Eu que o diga... pense numa mulher atarefada, essa tua amiga. 
- Reclama de tudo... 
- Rodolfo me contou a novidade, Celso. 
- Que novidade? 
- Vocês vão sair daquela vida de peão. 
- É verdade... eu já saí, minha última noite foi ontem. 



- Eu adorei, agora vou poder ter uma vida normal novamente. 
- Eu não sei mais o que é normal... já estava acostumado com o ritmo. 
- Vais sair amanhã com os meninos? 
- Claro, não é todo dia que nós temos a chance de comemorar o enforcamento, quer 

dizer, casamento, de um colega nosso. 
- Para onde vocês vão? 
- Não sei, Rodolfo é quem está organizando a gréia. Ele não te contou? 
- Não, ele só disse que não ia ter rapariga. E é claro que eu não acreditei, pois 

despedida de solteiro sem rapariga é impossível, né? 
- “Ça c’est vrai, ma chèrie”. 
- Eu só espero que ele consiga se controlar, senão vai levar porrada. 
- Não se preocupe que eu estarei lá pra tomar conta dele. 
- Esse é o meu maior receio... vamos nessa que a professora já está chamando. 

 
Rodolfo havia adquirido uma certa experiência com organização de eventos daquela 
natureza. O irmão mais velho dele havia casado no mês anterior, e o primo dele havia 
casado no começo do ano, de modo que não faltaram as tradicionais performances de 
moças de baixo grau de timidez. 
 
Adalberto encheu a lata, Rodolfo idem, eu e os outros não exageramos muito. Ainda bem 
que o noivo e o padrinho teriam a sexta-feira inteirinha para recuperar-se... 
 
No sábado eu fui surfar com Danilo, Drica, Leninha, Leo, Neno e Tasso, o mar estava 
irado, e eu tive o 1º momento de dúvida sobre mudar de ares quando lembrei que São Paulo 
não tinha praia. A simples recordação dos infindáveis 5 anos no ITA, longe do mar, foi o 
bastante para fazer-me concluir que aquela decisão profisisonal que eu precisaria tomar em 
breve não iria ser nada fácil, nada fácil mesmo. 
 
O 2º momento de dúvida me aconteceu às 7:40 daquela noite, quando eu cheguei ao prédio 
de Patrícia e quase não reconheci a pessoa que estava animadamente conversando com o 
porteiro. Ela também mal conseguia disfarçar uma leve ansiedade. 
 
Eu não pude deixar passar em branco aquele momento. Olhei para ela de alto a baixo, fiz 
uma expressão de reprovação e comentei, sério, ou tão sério quanto consegui ficar na hora: 
 

- Patrícia, você vai ter que trocar de roupa. 
- Por que, você não gostou?? – ela tomou um ligeiro susto. 
- Você não sabia que é uma tremenda indelicadeza ficar mais bonita que a noiva? 

 
Ela sorriu aliviada, o que a fez ainda mais bela. Eu segurei-lhe a destra e encostei seus 
dedos – os dela, claro – em meus lábios. Abri a porta do carro, ela entrou, sentou-se e 
esperou que eu fechasse a porta. Eu percebi que ela deu uma ligeira checada no decote do 
vestido enquanto eu me dirigia ao meu lugar. Eu sentei e fiquei olhando para ela. 
 

- O que foi agora, Celso? 
- Nada... você está linda, Patrícia. 
- Obrigada, você também está lindo. 



- Obrigado, vamos? 
 
Eu senti que havia uma certa tensão se acumulando dentro daquele veículo, e eu sabia 
muito bem que só havia 3 coisas que poderiam baixar a energia daquele sistema: sexo, 
drogas ou rock ‘n’ roll. Ela com certeza não ia querer estragar a maquiagem naquele 
instante, e o bolo de ameixa com champagne ainda não estava disponível. Só me restava 
acessar rapidamente o meu “player” e escolher um som apropriado para a ocasião. Eu achei 
que “Ride” seria uma boa pedida, e mandei ver. Ou melhor, ouvir. 
 
Patrícia ficou balançando a cabeça, como se estivesse dançando, e quando ela cantou o 
refrão, me olhando de lado, eu concluí que aquela noite ia ser mesmo muito divertida... 
apesar de alguns poucos protestos de algumas poucas vozes na minha cabeça: 
 

- Eu acho que hoje essa menina finalmente libera – voz número 1. 
- Pronto, já começou a pensar besteira – voz número 2 – Cristina não vai gostar nem 

um pouquinho quando ficar sabendo desta estória. 
- Se e somente se ela ficar sabendo desta estória, né? Vamos encarar essa menina 

sim, que já nos deve uma conferida faz um tempinho – voz número 1. 
- Eu não sei não, minha gente, essa menina tem todos os trejeitos de quem é uma 

tremenda roubada – voz número 3 – gostosinha, mas nem por isso deixa de ser uma 
roubada. 

- Hum, tu agora me deixou desconfiado... – voz número 1 – e se a gente desse apenas 
uma conferidazinha de leve, assim como quem não quer nada? 

- Eu não sei não, minha gente, eu continuo achando que essa menina é uma tremenda 
roubada – voz número 3. 

- Eu também acho – voz número 2 – e além disso Cristina não vai gostar nem um 
pouquinho quando ficar sabendo desta estória. 

 
Nós chegamos às 8:00 em ponto, e apesar de sabermos que a noiva não seria pontual foi 
com surpresa que notamos que todos os convidados já estavam sentados. Os melhores 
lugares, no fundão, já estavam todos ocupados, e nós tivemos que andar calmamente em 
direção ao meio da nave, procurando achar um banco disponível. 
 
Adalberto e Rodolfo já estavam a postos no altar, e me sorriram de longe, de um certo jeito 
peculiar, e foi naquele delicado momento que eu me dei conta de que estava no meio de 
uma igreja, de mãos dadas com uma atraente mulher, e sendo observado por 3 centenas de 
pessoas. Putz... 
 
Patrícia não parecia estar nem um pouco incomodada, parecia que estava desfilando numa 
passarela, coisa que ela já havia feito algumas dezenas de vezes, e com certeza estava 
gostando de ser o centro das atenções. Minha temporária inquietação foi eliminada quando 
notei que o meu indiscreto amigo Lula e sua amável esposa – a dele, claro – me acenavam 
discretamente. Sentamo-nos junto deles, que logo nos cumprimentaram alegremente: 
 

- Pensei que tu não vinhas mais, Celso. 
- Tu achas que eu ia perder uma B.L. dessas, Lula? Boa noite, Tereza. 
- Boa noite, Celso, você está um charme de terno e gravata. 



- Muito obrigado, Tereza. 
- E quem é esta moça tão bonita? 
- Essa é Patrícia... Tereza, Lula. 
- Oi, Patrícia, tudo bem? 
- Tudo bem, Tereza, e você? 
- Tudo. Eu pensei que vocês é que iam se casar hoje, estavam tão bonitinhos entrando 

na igreja, não foi, bem? 
- Ela estava linda, Celso não, que isso é um macho feio arretado, hé-hé-hé. 
- Eu não acho, Lula, Celso é muito bonitinho. 
- O amor é cego mesmo, hé-hé-hé... 
- Vai te lascar, baitola... 

 
Nossa animada conversa foi interrompida por um burburinho geral, que logo foi seguido 
por um ligeiro silêncio, que por sua vez foi quebrado por um excelente arranjo de “Dear 
Prudence”, executado com maestria pelo quarteto de cordas estrategicamente posicionado 
no alto da igreja, enquanto a noiva era guiada por seu genitor – o dela, claro – em direção 
ao futuro esposo. Eu senti que aquela cerimônia ia ser alto nível. 
 
E foi breve também, em menos de 45 min o casal saía do celebratório recinto ao som de 
“As Tears Go By”. Eles sorriam sem parar, e a alegria deles era contagiante. 
 
O cerimonial prosseguiu seu programado rumo – o dele, claro – e logo dirigimo-nos ao 
lugar reservado para a recepção. Cumprimentamos os noivos e familiares e depois ficamos 
conversando com Lula e Tereza. Aos poucos outros colegas de trabalho juntaram-se ao 
nosso grupo, e todos queriam conhecer Patrícia... coisa que, diga-se de passagem, a 
princípio não me causou nenhuma preocupação, mas eu estava desconfiado de que mais 
cedo ou mais tarde alguém iria fazer um comentário desnecessário, ou uma pergunta 
indiscreta. Ou as 2 coisas, e foi exatamente isso que a esposa do meu amado chefe fez: 
 

- Celso, essa tua namorada nova é tão simpática, tão diferente daquela outra do 
casamento do Rubens, no ano passado... como foi que vocês se conheceram? 

 
Interessante como a mulher do chefe geralmente tem o poder de paralisar todas as 
conversas da roda e focar a atenção de todos num inesperado alvo. Eu, no caso. Patrícia 
sorriu e logo me cochichou uma apropriada gracinha: 
 

- Namorada?! Fui promovida! 
 
Eu achei que não era bem a hora certa de falar que eu havia conhecido Patrícia na época em 
que ela estava tendo uns rolos com o meu extrovertido amigo Danilo. E também achei que 
seria arriscado demais inventar uma estória, pois alguém poderia ter feito a mesma pergunta 
para ela naquela noite e não havia jeito nem maneira de eu adivinhar o que ela poderia ter 
falado. Resolvi passar a bola adiante: 
 

- Essa eu vou deixar Patrícia contar. 
 
Ela ficou ligeiramente surpresa, mas desenrolou legal a inesperada parada: 



- Foi numa festa, no final do ano passado. Celso e eu temos um amigo em comum, 
que nos apresentou na festa... nós conversamos um bocado, mas não aconteceu 
nada. Eu dei meu telefone pra ele, mas ele não me ligou... 

- Esse babaca – Lula nunca perdia uma chance para me sacanear. 
- Exato – Patrícia também não – e um belo dia nos encontramos na praia. 
- Tá melhorando – Rodolfo aproveitou a deixa. 
- Isso, meu amigo, foi o que eu pensei na hora, mas o seu amigo aqui nem me deu a 

mínima, só ficou me esnobando, disse que ia passar as férias na Europa...  
- Que chique, Celso. 
- A gente fazemos o que podemos, Érica. 
- ... e eu fiquei na areia, encalhada que nem uma baleia – ela fez uma breve pausa – 

até que um belo dia, depois do Carnaval, ele me ligou, dizendo que ia ter uma 
festinha na mansão de um amigo dele, um certo roedor, e me perguntou se eu 
gostaria de ir com ele. 

- Festa numa mansão, olha só como isso tá. 
- A gente fazemos o que podemos, Tereza.  
- E desde então nós estamos juntos. 

 
Patrícia me abraçou, e enquanto as dondocas de plantão ficaram suspirando e fazendo 
comentários açucarados ela falou num volume que somente eu pude ouvir: 
 

- Foi mais ou menos assim, não foi, Celso? 
- Eu diria que você fez uma aproximação bastante razoável da realidade. 
- E eu diria que agora seria um bom momento para você me dar um beijo na boca. 
- Com ou sem língua? 
- Com, mas sem demorar, senão eu vou ficar excitada aqui na frente de todo mundo. 

 
O resto do evento correu sem maiores surpresas, e lá pelas 10:00 nós resolvemos esticar a 
noite com Rodolfo, Érica, Lula e Tereza. Depois de 2 rodadas de picanha nossos amigos 
resolveram dar a noitada por encerrada, mas eu senti que Patrícia ainda não estava 
querendo voltar para casa. Despedimos-nos do pessoal e ficamos na mesa, tomando 
guaraná. Eu acariciei os seus cabelos lentamente – os dela, claro – suavemente passei a mão 
no seu alegre rosto – o dela, claro: 
 

- O que é que você quer fazer agora, querida? 
- Eu tava aqui pensando pra onde e que a gente podia ir assim tão arrumado, Celso. 
- Eu tenho uma idéia... 

 
Ela me olhou meio de lado, ficou séria por um instante, depois baixou os olhos e sorriu, 
fingindo estar encabulada: 
 

- Eu ainda não estou psicologicamente preparada pra isso, Celso. 
- Pense numa mulherzinha regulona da muléstia – voz número 1, visivelmente 

desapontada. 
- Se bem que, tecnicamente, tal evento não seria mesmo muito desejável não, poderia 

causar desnecessários atritos com Cristina – voz número 2, lembrando de um 
importante detalhe. 



- Se bem que, tecnicamente, a desejada ocorrência do tal evento em nada conflitaria 
com a cc acordada com Cristina, meu caro – voz número 3, idem. 

- Eu entendo... – “putz, não vai ser hoje mesmo” – que tal a gente dar uma passada lá 
no bar de Marcelo? 

 
A coisa que eu mais gostava daquele barzinho era o fato de eu ter 2 banquinhos reservados, 
independente do dia ou da hora. A 2ª coisa que eu mais gostava era que aqueles banquinhos 
eram completamente surdos, mudos e cegos. Minha indiscreta amiga Fábia, no entanto, não 
era nada disso. Ela estava servindo naquela noite, e não perdeu a chance de me sacanear, 
quer dizer, fazer um elogio: 
 

- Celsinho, como você está bonitão. Foi fazer exame de fezes ou morreu alguém? 
- Um amigo lá da fábrica casou hoje... você lembra de Patrícia, né? 
- Lembro... vocês vão tomar o quê? 
- Um martini com cereja para a dama e uma caipiroska para mim, por favor. 

 
Fábia foi providenciar as biritas, e Patrícia aproveitou a sua ausência – a dela, claro – para 
ganhar mais alguns pontos: 
 

- Gostei do pessoal, Celso. 
- Só podia, né? Todo mundo ficou te bajulando. 
- Eu não te disse que eu sou completamente adaptável? 
- É verdade... não tem tempo ruim pra você, não é mesmo?  
- Sua amiga Érica nos convidou para sair na sexta. 
- Sexta não vai dar, eu estarei em São Paulo. 
- Vai chegar tarde aqui? 
- Não é isso, é que eu só volto no domingo, Patrícia. 
- Sei... vai passar o fim de semana com... 
- Meus amigos...!? 
- Claro... não tem problema, eu ligo para Érica e digo que fica pra próxima.  
- Ótimo. 

 
Patrícia foi ao toalete fazer não sei o que, e Fábia aproveitou a sua ausência – a dela, claro – 
para destilar um pouco de veneno: 
 

- Você ainda tá saindo com essa adolescente, Celsinho? 
- O amor não tem idade, Fábia. 
- Quantos anos ela tem mesmo? 
- Mais de 14... eu espero. 
- Menino! 
- Tou brincando, aruá. Ela tá no 3º semestre da faculdade, deve ter uns 18 +/- 1, né? 
- Tá comendo? 
- Que pergunta é essa, Fábia? Bota “Girlfriend” pra tocar, por favor. 
- Não, né? Tá investindo, ainda... há-há-há. 
- Cadê Marcelo? 
- Tá em casa, daqui a pouco chega. Celsinho papa anjo... 
- Aprendi com você... 



- Como é? 
- E aí, Fábia, como está essa vida de trintona? 
- Filho da truta! Vai apelar, é? 
- E pensar que outro dia você tinha 18 aninhos, vivia correndo atrás dos meninos de 

15... 
- Foi só 1... e foi só 1 vez, Celso. 
- E por quê? Foi tão ruim assim? 
- Não, eu já te disse isso umas 1.000 vezes, foi ótimo, mas a gente era amigo, 

Celsinho, e com amigo a gente transa só 1 vez, pra ver como é... sshhh, lá vem a... 
- Vocês estavam falando de mim, é? 
- Claro que sim, meu amor – eu dei um beijinho no seu rosto, o dela, claro – o seu 

remédio está pronto. 
- Massa! 

 
Nós brindamos, ela tomou um gole e ficou me olhando de frente. Fábia foi atender outros 
clientes, e eu aproveitei a deixa para romancear um pouco. Patrícia estava querendo curtir 
aquela noite até o último momento, e naquele momento eu pensei que aquela noite muito 
provavelmente seria a última que passaríamos juntos. Eu lhe dei um breve beijo, mas 
quando tentei afastar o rosto ela me puxou de volta e prolongou a ação por uns 3 min. 
Quando abri os olhos novamente eu percebi uma certa mudança no seu olhar – o dela, 
claro. Outro momento que eu não pude deixar passar em branco: 
 

- Eu pensei que você não quisesse ficar excitada na frente de todo mundo. 
- Aqui não tem problema – ela levantou-se e me abraçou – espero que você também 

não esteja preocupado com isso... 
 
Nem que eu estivesse ia fazer alguma diferença. Depois de 1 h de intensa atividade 
hormonal eu perguntei se o preparo psicológico dela havia mudado de estado. 
 

- Ai, Celso, eu estou morrendo de vontade... mas eu estou com medo. 
- Medo de quê? Eu não mordo, quer dizer, mordo, mas não dói nada. 
- O nosso lance está tão bom, Celso, sem compromisso, sem cobrança... 
- Pode crer – “isso é verdade mesmo, essa menina nem pega muito no meu pé”. 
- Eu não quero complicar as coisas, e nem quero estragar nada. 
- Não vai estragar nada, Patrícia... essa noite está tão perfeita, tudo vai continuar na 

mesma, eu prometo... você sabe que com amiga a gente transa só 1 vez, pra ver 
como é. 

- Que estória é essa de transar só 1 vez pra ver como é que é, Celso!? Isso não existe! 
Quem foi que falou essa merda pra você?? 

- Uma amiga minha... 
- Celso... 
- Fala, mulher... 
- Eu estou com medo de me apaixonar por você. Pronto, é isso. 
- Sei... e você acha que se isto acontecesse ia ser ruim? 
- Eu acho que ia ser ruim se não acontecesse o mesmo com você. 
- Sei... e você acha que não seria possível que acontecesse o mesmo comigo? 
- Eu acho difícil... 



- Difícil por quê? 
- Você vive idolatrando aquelas meninas do ITA... Valéria, Cristina... o jeito que 

você fala delas... eu não posso competir com isso, Celso. 
- Isso é verdade mesmo, Cristina é bem mais decidida que você – voz número 1, 

lembrando de um importante detalhe. 
- Valéria idem – voz número 3, idem. 
- E nem precisa, Patrícia. 
- Não?! Você tem certeza? Com quem foi que você passou 2 semanas na Europa, 

Celso? Foi comigo, por acaso? 
- Isso já faz um tempão, Patrícia, eu não vejo Cristina há mais de 1 mês. 
- E quando foi a última vez que você ligou pra ela? 
- Ontem... 
- E você não vai se encontrar com ela na semana que vem? 
- Vou... 

 
Ela respirou fundo, tomou um gole do remédio, quer dizer, do martini, colocou metade da 
cereja na minha boca e mordeu o resto. Depois sorriu e me abraçou novamente: 
 

- Você está me entendendo agora? Não faz nem 6 horas que a gente está namorando e 
já está rolando a maior confusão. 

- É verdade... êpa, a gente tá namorando? 
- Só hoje, amanhã eu volto para a minha vida de gata borralheira. 
- Tá bom, então vamos aproveitar mais um pouco. 
- Com certeza... – ela me deu outro longo beijinho – e o teu amigo que morreu, Celso, 

sonhou com ele de novo? 
- Múcio? Não... eu comentei com alguns amigos do ITA e todo mundo me disse que 

também sonhou com ele. Menos Bico. 
- Que coisa esquisita, né? 
- Bota esquisito nisso... 

 
Na semana seguinte eu viajei pra Sampameu. Ainda não estava muito frio, mas deu para 
sentir a diferença de temperatura quando saí do aeroporto. A lembrança dos longos 
invernos joseenses foi imediata, e desagradável. 
 
Mas o pior ainda estava por vir. Eu iria passar 2 horas dentro dum veículo que se deslocava 
mais lentamente que uma abelha, observando a caetaneana feia fumaça que cobria até o sol, 
e tomando susto atrás de susto por causa da extrema falta de intimidade com o conceito de 
direção defensiva que os motoristas locais faziam questão de exibir a todo momento. Não 
que eu nunca tivesse observado nada daquilo antes, mas naquela cinzenta manhã de quinta-
feira minha visão crítica estava aguçada, e eu estava tentando descobrir se realmente teria 
coragem de viver naquela esquisita cidade. 
 
O motorista do táxi rapidamente identificou o meu sotaque, e logicamente mostrou-se 
solidário: 
 

- Eu sou de Caruaru. 
- A Capital do Forró! Terra muito boa... 



- É... mas aqui e melhor pra trabalhar, viu? 
- É mesmo? E faz quanto tempo que o senhor está vivendo aqui, seu... – rapidamente 

chequei o nome na carteirinha de identificação da viatura – Amaro? 
- Já faz mais de 30 anos... 
- 30 anos?! 

 
3 décadas encarando aquele trânsito de corno todo dia, pense num drama... e enquanto ele 
narrava sua trajetória quase surrealista – a dele, claro – eu me convencia mais uma vez de 
que era extremamente afortunado por fazer parte de uma reduzidíssima fração da população 
brasileira: a das pessoas que tinham opções. 
 
Seu Amaro, no entanto, parecia estar feliz, e finalizou a prosopopeica prosa com uma 
pertinente observação que me deixou deveras pensativo: 
 

- Estou terminando de quitar a minha casinha, tenho um emprego fixo, meus 2 filhos 
têm trabalho, minha caçula está na faculdade... eu não teria nada disso se tivesse 
ficado no norte, viu? Tudo o que eu tenho e sou hoje eu devo a esta cidade. 

- Sei... 
 
Aquela sem dúvida foi a mais proveitosa conversa que eu tive naquela viagem inteira. 
 
Meus colegas de trabalho passaram 2 dias tentando me convencer de que eu iria adorar a 
área de desenvolvimento de aplicações: 
 

- É uma maravilha, Celso. Quando o chefe começa a encher a gente diz que vai 
visitar uns cliente e vamo no shopping tomar um chops, meu – colega A. 

- Sem falar nas viagens, a gente fica nos melhores hotéis, tudo do bom e do melhor – 
colega B. 

- E de quebra a gente tem a oportunidade de se entrosar com o mercado, os clientes... 
fazer um “networking”, entendeu, Celso? A gente nunca sabe o que vai acontecer 
no dia de amanhã – colega C. 

- Como não?! Eu sei, meu. Amanhã eu vou sair com aquela vendedora gostosa – 
colega A. 

- De novo, meu? – colega B, aparentemente surpreso. 
 
Realmente, na fábrica não tinha nenhum daqueles interessantes benefícios que eles estavam 
descrevendo tão detalhadamente. Eu decidi consultar as opiniões dos meus amigos Iteanos 
e agregados sobre a minha provável mudança para a capital paulista: 
 

- Cê tá brincando, né, meu? Se você vier pra cá eu vou me candidatar à vaga que cê 
vai deixar lá na beira mar – João Yamasaki, colega de turma, paulistano chegado a 
sol e praia. 

- Vai ser massa, Celsão, eu estou precisando de ajuda pra dar conta dessa mulherada 
toda, porque a coisa aqui não tá fácil pra quem é honesto, tá ligado? – Alfredelho, 
conterrâneo loroteiro, 4 anos em São Paulo. 

- Tu vai se dar bem que só, Celsan, essas paulistas adoram um cabra da peste – Lulu, 
conterrâneo, 2 anos em São Paulo. 



- Você sabe que eu odeio essa cidade, Celso, eu só moro aqui por causa do meu 
trabalho... e do Zé Geraldo – Maria Luiza, santista, 4 anos em São Paulo. 

- Você sabe que eu odeio essa cidade, Celso, eu só moro aqui por causa do meu 
trabalho... e da Maria Luiza – Zé Geraldo, namorado de Maria Luiza, mineiro, 10 
anos em São Paulo. 

- Celsão, essa cidade tá cheia de puta, há-há – Paulan Espertan, colega do 228, 
carioca esperto, 3 anos em São Paulo. 

- São Paulo tem a melhor pizza do mundo, meu... e minha irmã tá procurando marido 
– D2, colega de turma, paulista traumatizado do ABC. 

- Vai ganhar quanto?? – Myrna, irmã de D2, paulista iludida do ABC. 
- Celsão, aqui rola cada show do caralho, tu vai se amarrar. U2, Pearl Jam, Oasis... só 

rola por aqui, nem no Rio os caras vão mais – Fabio, colega do 228, carioca 
adaptado, 3 anos em São Paulo. 

- Ah, eu já ia esquecendo, essa cidade tá cheia de puta – Fabio, após lembrar de um 
importante detalhe. 

- Aqui tudo é caro que só a porra, Celso, quer rachar o apê comigo? – Moreira, 
conterrâneo, 1 ano em São Paulo. 

- Nem fudendo, meu. Essa cidade já está cheia de retirante, não precisamos de mais 1 
– Yamamoto, colega de turma, paulistano complexado. 

- Pra quem gosta de uma Nice isso aqui é uma maravilha, se tu quiseres eu te 
apresento a minha cunhada, ou então a irmã do Yamamoto, que é uma gracinha – 
Vic Vicius, colega de turma, retirante chegado a uma Neusinha, 2 anos em São 
Paulo. 

- Celsão, São Paulo é o centro econômico do país, em algum ponto da tua carreira tu 
vai ter que vir pra cá, pelo menos por uns 2 ou 3 anos. Eu me adaptei bem, minha 
mulher não vê a hora de voltar pro Rio, ela vive dizendo que esta cidade tá cheia de 
puta – Ricardan Espertan, colega do 228, carioca esperto, casado com uma carioca 
ainda mais esperta. 

- Que bom, Celso, a Cristina já tá sabendo? – Rosele, colega de turma, paulistana, 
fingindo que ainda não sabia de nada. 

 
No sábado eu almocei com Cristina, mas logo que nos encontramos eu notei que a 
empolgação que ela havia demonstrado na semana anterior havia sofrido uma redução não 
desprezível de intensidade. Pra começar ela nem me deu um beijo decente, foi aquela coisa 
rápida, sem adrenalina. E depois ficou tentando desviar do assunto principal: 
 

- Muita farra, Celso? Teus olhos estão vermelhos. 
- Não, eu sempre fico assim quando eu venho pra cá, eu acho que é o ar daqui. 
- E como foi o casamento do teu amigo? 
- Foi massa, a noiva entrou ao som dos Beatles e saiu ao som dos Rolling Stones. 

Esse casamento tem tudo pra dar certo... 
 
Nós passamos mais de 1 h naquela conversa mole até que ela finalmente quis saber como 
havia sido a minha conversa com o pessoal do trabalho: 
 

- Eles estão mesmo querendo que eu venha para cá, Cristina. 
- É mesmo? 



- Hum-hum, me levaram para visitar 2 clientes, um laboratório de pesquisa... eu acho 
que vai ser legal. 

- Então você já decidiu? 
- Não, eu falei para eles que ainda ia ter que pensar mais um pouco. Na verdade eu 

queria conversar com você antes de decidir qualquer coisa, Tina. 
- Você está querendo que eu decida por você? 
- Não, claro que não... – “pense numa mulherzinha grossa” – aconteceu alguma coisa, 

Cristina? Você estava tão animada... 
- Não, não aconteceu nada, Celso. Eu estou feliz por você, estou mesmo. 
- Não estou sentindo muita firmeza, não. 
- Eu estou feliz por você, Celso, pelas oportunidades que você está tendo. 
- As coisas não estão bem no trabalho? 
- Não muito... ontem eles anunciaram que todos os aumentos e promoções estarão 

congelados até o final do ano... já está todo mundo falando que também não vai ter 
bônus... 

- Que merda... é por isso que você está assim tão fria? 
- Eu não estou fria, Celso. 
- Não?! 
- Celso, eu não quero que você venha pra cá por minha causa. Se você vier que seja 

porque você acha que vai ser bom pra você, profissionalmente. 
- Eu acho que vai ser bom, Tina, mas profissionalmente seria melhor eu aceitar a 

outra posição, pois é uma promoção. 
- E esta não é? 
- Não exatamente, é mais um deslocamento horizontal. 
- Mas você vai ganhar mais, não vai? 
- Claro, mais do que se eu ficar por lá... 
- Mas...? 
- Mas a vida aqui é bem mais cara, e financeiramente também não seria vantajoso. 

Isso pra não falar que a minha qualidade de vida aqui seria bem pior: trânsito, 
poluição, violência, falta de praia... aqui o pessoal vai trabalhar todo engomadinho, 
de camisa social, de manga comprida, calça bacana, tem gente até que usa terno e 
gravata, coisa de viado, diga-se de passagem... na fábrica eu trabalho de jeans e 
camiseta... 

- Então me parece que a escolha é óbvia, não é? 
- Não, Tina, não é. Eu acho que vir pra cá seria legal, apesar de tudo, ia ficar mais 

perto de você, que afinal de contas você é a mulher mais alto nível que eu conheço. 
- Sou mesmo, Celso? 
- Claro que é... não era isso que você tava querendo desde que a gente voltou da 

Europa, que a gente morasse na mesma cidade, pra ver se esse nosso proto-namoro 
tem futuro mesmo? 

- Era... 
- E então? 
- Eu não sei se eu faria o mesmo por você, Celso. 
- Não?! 
- Não... eu não sei mais... é por isso que eu não acho que você deve tomar esta 

decisão baseado no que possa ou não acontecer com a gente. 
- Cristina... – “que porra é essa, Cacilda?” – eu não estou entendendo mais nada... 



Ela basicamente murchou a minha delicada bolinha com aquela indelicada conversa, depois 
falou que ia ter que fazer algo e se mandou: 
 

- Eu ligo de noite pra gente jantar junto, Celso. 
 
Não me deu nem um beijinho de despedida. Eu fiquei imaginando se ela estaria sob os 
poderosos efeitos da T.P.M., e fiquei assustado ao pensar que aquele mau humor do cacete 
poderia um dia vir a ser uma rotina mensal na minha vida. Quer dizer, ficamos assustados: 
 

- Puta merda, eu é que não vou aguentar essas viradas de lua dessa menina, mas nem 
fudendo – voz número 1, visivelmente irritada. 

- A coitada está apenas atravessando alguns momentos delicados, e precisa do nosso 
apoio, gente – voz número 2, visivelmente compreensiva – Cristina é uma boa 
pessoa, trabalhadora, honesta... 

- E maluca! Eu acho melhor a gente aproveitar a deixa e dispensar essa guria, tá 
ligado? – voz número 1, ainda irritada. 

- Eu não sei não, minha gente, essa menina é boazinha de chinfra, muito boazinha de 
chinfra – voz número 3, lembrando de um importante detalhe – eu acho que ela 
merece um pouquinho de paciência. 

- Eu também acho – voz número 2, ainda compreensiva. 
- Hum... 

 
Eu aproveitei a tarde livre e fui passear na Avenida Paulista, dar uma olhada nas lojas de 
disco, sacar o movimento das estudantes... Depois voltei para o apartamento de Lulu e 
Alfredelho para trocar umas idéias com os amigos, mas mesmo depois de horas de bostejo 
eu ainda estava inquieto com a atitude de Cristina. 
 
Ela me ligou por volta das 9:00, dizendo que já estava a caminho. Tomei um rápido banho 
e desci para encontrá-la. Ela parecia estar de volta ao normal, e eu fiquei mais aliviado. 
 
Fomos a uma cantina italiana, a comida estava ótima, e a conversa foi agradável, pois eu 
tomei a salutar precaução de evitar o crítico assunto da hora. Aos poucos ela começou a 
ficar mais carinhosa, insinuante, e eu me convenci de que o pior já havia passado. 
 
Ledo engano, o tempo iria fechar em breve, mas pelo menos aquela noite terminou sem 
maiores incidentes. Na manhã seguinte eu desconfiei que algo estava muito errado, pois 
acordei com o telefone tocando. O dela. Cristina levantou e foi atender no banheiro. Eu 
achei aquilo esquisito, muito esquisito, mas logo pensei que fosse a sua mãe – a dela, claro 
– ou a irmã, e não esquentei mais. Principalmente porque ela voltou rapidinho, ainda sem 
roupa, e deitou-se novamente. E me abraçou: 
 

- Bom dia, Celso. 
- Bom dia, Cristina. 
- Natália mandou lembranças. 
- E o que é que minha proto-cunhada predileta queria tão cedo? 
- Saber se eu ia pra missa das 10:00. 
- Hum... – eu conferi o que dizia o relógio dela – ainda tá em tempo... 



- É verdade, e eu estou precisando rezar mesmo, e muito, principalmente depois de 
uma noite inteira de pecado. Que ir comigo? 

- Obrigado, mas eu vou ter que melar essa... por outro lado, se você pecar mais um 
pouco agora vai ter motivo pra rezar muito mais, na missa das 6:00. 

- E vou passar mais tempo me confessando, também. 
- Exato, e no final das contas você vai permanecer mais tempo na igreja, o que sem 

dúvida vai ser mais benéfico para a sua alma. 
- Eu espero que sim... 
- Se é que tu tens alma mesmo, né? 
- Eu tenho alma mesmo, Celso, se você tem mesmo é outra estória. 
- Há-há-há... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Solução 
 
Na segunda-feira eu fui conversar com o meu chefe, pegar uns bizus a fim de melhor 
analisar todos os prós e contras das diferentes opções. Ele estava tentando ser imparcial, 
mas ao final da reveladora conversa ele finalmente abriu o jogo: 
 

- Celso, eu vou ser sincero com você. Eu gostaria que você ficasse aqui, nós vamos 
passar por uma fase muito difícil em breve e eu vou precisar da sua ajuda. Mas não 
deixe minha opinião influenciar a sua decisão. 

- Márcio, eu tenho receio de que se eu deixar passar esta oportunidade eu não terei 
outra chance mais tarde. 

- Quanto a isso não se preocupe, o fato de você declinar um convite agora não 
significa que outros convites não serão feitos no futuro. Eles sempre tão querendo 
levar gente da fábrica pra São Paulo, pra ficar mais perto dos maiores clientes, e 
esse tipo de trabalho de desenvolvimento sempre vai existir. 

- Eu vou ter que pensar mais um pouco... – “bem mais” – quando é que você precisa 
da minha resposta? 

- Nesta sexta, pela manhã, sem falta. 
 
Eu teria mais 4 dias para ruminar o delicado assunto. E foi o que eu fiz. Naquela mesma 
noite, ao voltar da aula de Francês, eu peguei Patrícia no trabalho e fomos tomar água de 
côco no calçadão. Havia chovido de tarde, a temperatura estava mais baixa que o normal, 
mas 25 ºC não é exatamente o que se pode classificar como frio. Principalmente quando a 
costumeira brisa atlântica estava ausente. 
 
Sentamos e ficamos olhando para as ondas que quebravam à nossa frente. O lugar estava 
cheio de gente, como sempre, andando, correndo, jogando bola, conversando. Patrícia 
estava falando pelos cotovelos, pra variar, e nem notou que o meu distante olhar só estava 
concentrado naquelas belas ondas que insistiam em quebrar à nossa frente. E foi naquele 
exato momento que eu tomei a decisão sobre qual caminho seguir, o que aconteceu durante 
o resto daquela decisiva semana apenas confirmou que eu havia feito a escolha certa. 
 

- Tu não estás ouvindo nada do que eu estou falando, Celso. 
- Hum? 
- Tás com essa cara de babaca olhando essas ondas... se pelo menos tu estivesse 

olhando as bundas das meninas eu ia entender, mas me trocar por... 
- Eu não estou lhe trocando por nada... eu ouvi tudo o que você disse. 
- Sim... vai, me conta como foi em São Paulo. 
- Normal... 
- E a nossa amiga Cristina? 
- Nós conversamos um bocado... 
- Conversaram... sei... 
- Bom, eu já estava meio no atraso, sabe como é. 
- Atraso estou eu! 
- Shruiu, é hoje! – voz número 1, visivelmente animada – é hoje que essa regulona 

libera essa mixaria. 
- Eu duvido muito – voz número 2, visivelmente desanimada. 



- Eu idem, essa menina é que nem carro velho, meus caros – voz número 3, idem – só 
tem arranque. 

- Porque quer... a-há. 
- Bom saber disso... 
- Disso o quê? 
- De que quando eu decidir, digamos, sair do atraso, vai ter alguém disposto a me 

ajudar. 
- Eu não creio que você tenha este tipo de problema, Patrícia. Deve ter um tuia de 

cara correndo atrás de você. 
- Você acha mesmo? 
- Eu tenho certeza que sim. 
- Faz quanto tempo que a gente se conhece, Celso? 
- Uns 6 meses...?! 
- Pois neste tempo todo eu não fiquei com ninguém... 
- Ninguém? 
- Exceto Danilo, e você. 
- Hum... 
- É verdade... 
- E a que se deve essa abstinência? 
- Eu passei uma fase bem galinha depois que o meu ex-namorado deu um chute na 

minha bunda. 
- Foi mesmo? 
- Foi, eu me agarrei com tudo que é homem nesta cidade... 
- Que pena que a gente não se conheceu nesta fase... 
- Engraçadinho... e depois eu me aquietei até conhecer Danilo... que eu sabia que 

tinha namorada firme e que não ia largá-la pra ficar comigo... 
- Foi exatamente isso o que eu disse pra ele. 
- O quê? 
- Eu disse pra ele largar a chata da Fernanda e ficar com tu. 
- Eu não sabia disso não, Celso. 
- Agora sabe. 
- E ela não é tua amiga de infância, tua melhor amiga? 
- É sim, e foi por isso mesmo que eu falei pra ele dispensar ela, ora, eu conheço a 

peça. Adoro Fernanda, assim, a nível de amiga, mas que ela é chata pracas isso ela é 
mesmo. Ela deve ser muito boa de chinfra pra Danilo aturar as frescuras dela. 

- E você? 
- Eu o quê? 
- Com quantas meninas você ficou nos últimos 6 meses, Celso? 
- Deixa eu ver... teve aquela moreninha da festa... – “Andressa... nome massa... pero 

muito controladora pro meu refinado gosto”. 
- Que festa? 
- Daquela que a gente se conheceu. 
- Quando foi isso? Eu não vi nada. 
- Foi depois que você foi embora com Danilo... – “a gente foi conferir o movimento 

do bar de Marcelo... aquela menina até que tem um peitinho bonitinho... 2” – depois 
Alícia... eu saí com ela umas 3 ou 4 vezes entre o Natal e o Ano Novo... 

- Alícia... esse nome não me é estranho... 



- Cunhada de Tasso. 
- Ah, tô lembrada... vixe, o que é que tu viu naquela menina, Celso? Pense numa 

mulherzinha aguada da porra! 
- Ela é bonitinha, não fala muito, sabe tocar violão... e beija muito bem. 
- E eu sou exatamente o oposto, há-há. 
- Não, claro que não... você beija direitinho. 
- Tá me chamando de feia tagarela, é? 
- Você sabe que é bonitinha... de longe, a-há. 
- E quem mais? 
- Uma amiga que veio passar o final de ano aqui com os pais – “por falar nisso eu 

tenho que dar uma ligadinha pra Giselle... eu vou cultivar aquela menina”. 
- Giselle é a mulherzinha mais alto nível que eu conheço – voz número 1, 

visivelmente saudosa – e eu não estou apenas me referindo aos atributos estéticos da 
menina, claro. 

- Pode crer... – voz número 2, idem – eu trocaria essas meninas todas por ela, tá 
ligado? 

- Eu idem – voz número 3, idem idem – pena que ela mora em São José. 
- Mais alguma? 
- E teve uma menina que eu apertei na praia... eu acho que o nome dela era Mariana, 

ou Fabiana, ou Juliana... um desses nomes que termina com “ana”... turista, veio 
com um papo leso, me pedindo pra tirar uma foto com a minha prancha... essas 
paulistas pensam que a gente não conhece essas conversas. 

- Com certeza... o sub-total está em 3. 
- Depois teve Cristina, quando a gente viajou... e depois você. 
- E depois ela de novo, ontem. 
- Foi, e depois você de novo, hoje...? 
- Isso é uma pergunta ou uma afirmação? 
- Uma pergunta, é claro, que eu não sou tão pretensioso assim. 
- Sei... nem um pouquinho... 
- Taí uma coisa que eu não sou, você sabe disso! 
- Eu tou brincando, leso... Celso, me diz uma coisa... 
- Você não vai responder a minha pergunta? 
- Agora não. Vamos conversar mais. 
- Tá bom. 
- O que é que eu tava falando mesmo? 
- Você tava me pedindo para dizer uma coisa. 
- Ah, sim... o que é que tu viu em mim, Celso? 
- Eu não vi muita coisa, ainda... 
- É muito pretensioso mesmo... e nem vai ver, se continuar assim. 
- Eu tô brincando, mulher. 
- Eu sei... vai, diz. 
- Tu tá querendo uma inflada no ego, né? 
- Não, eu quero saber o que você acha de mim. 
- Deixa eu ver... eu acho que você é muito inteligente, apesar de não fazer questão de 

que as pessoas vejam este seu lado... – “um pouco insegura, beirando a 
neuroticidade... será que essa palavra existe mesmo?” – eu acho que você é uma boa 
amiga, que sempre está disposta a ajudar os outros... 



- Até aí tá bom, fala mais. 
- Você é trabalhadora, boa aluna... 
- “Pero no mucho”. 
- É bonita, de longe, há-há... 
- Olha... 
- Desconfiada, na maioria das vezes... mas carinhosa, quando quer... 
- Hum-hum... 
- Espontânea... tem um olhar muito sensual... 
- Está melhorando... 
- Consegue pensar nas mesmas coisas que eu... 
- Ao mesmo tempo... 
- Você acha que se eu falar da sua bunda vai estragar o momento? 
- Isso depende do que você vai dizer... se for falar mal... 
- Então é melhor deixar para outra hora. 
- Olha... 
- Tem um bom humor quase que inabalável. 
- Isso é verdade... mas não abuse. 
- Pronto. É isso que eu vi, ou vejo, em você, Patrícia. Gostou? 
- Gostei... vamos? 
- Vamos, no sentido de “vamos”? 
- Não! Vamos no sentido de “eu tenho aula amanhã cedo e preciso ir pra casa”. 
- Por um momento eu pensei que tu havia caído nesse meu papo leso e ia acabar o 

recesso sexual. 
- É muito besta mesmo... 
- Eu devia ter elogiado a tua bunda... 
- Celso, quando este momento mágico acontecer, ou melhor, se acontecer, eu não vou 

precisar falar nada, você vai sentir o peso do meu olhar. 
- Você falou quando... shruiu! É só uma questão de tempo, dias, talvez. 
- Eu falei se, se acontecer... e pode tirar o seu cavalinho da chuva que não vai ser nem 

tão cedo. 
- Não passa desta semana... quer apostar? 

 
Quando cheguei em casa minha mãe falou que Cristina havia ligado. Eu achei que já estava 
tarde para ligar de volta e fui dormir. No dia seguinte eu liguei para ela na hora do almoço. 
 

- Por que você não ligou ontem, Celso? 
- Eu cheguei tarde da aula... o que foi que houve? 
- Às vezes é tão difícil falar com você... por que você não me dá o número do seu 

celular? 
- Eu já te expliquei 1.000 vezes, Tina, o celular não é meu, é do trabalho, pra ser 

usado a trabalho. 
- Ai que besteira... enfim, eu queria te dizer uma coisa. 
- Diga... 
- Sabe aquela ligação que eu recebi no domingo de manhã? 
- Da tua irmã? 
- Não foi a Natália que me ligou, Celso, foi o André. 
- André, que André?! 



- Lembra aquele menino que eu namorei quando a gente tava no 3º ano? 
- Aquele André? E por que ele tava te ligando àquela hora? 
- Ele queria saber se eu ia pra missa das 10... essa parte era verdade. 
- Sei... e por que você não me disse isso na hora? 
- Eu não sei... eu achei que você ia achar esquisito... 
- Ia mesmo, mas agora estou achando mais esquisito ainda, pois você mentiu pra 

mim, Cristina! 
- ... 
- ... 
- Desculpa, Celso. 
- O que é que está acontecendo, Tina? 
- Não está acontecendo nada, Celso. 
- Você não me disse que esse cara tinha casado? 
- Casou, faz 2 anos... mas ele está se separando da mulher... 
- Ahh... já vi tudo... 
- Não é nada disso que você está pensando, Celso. 
- Não, Cristina?? Então por que esse mistério todo? 
- Ele só queria conversar comigo... 
- Claro... 
- Celso, não está acontecendo nada, eu apenas estou tentando ajudar um amigo que 

está passando por um momento difícil, imagina se fosse a Caroline, você não iria 
ajudá-la se ela estivesse em situação semelhante? 

- Carolina. 
- Isso, você estaria fazendo a mesma coisa que eu estou. 
- Com a diferença de que eu não teria mentido pra você. 
- Eu sei... desculpa, Celso. 
- E desde quando você está ajudando este sujeito? 
- Ele veio conversar comigo no domingo anterior, depois da missa, e me falou sobre 

a separação. 
- Cristina, essa estória está muito esquisita... eu vou ter que desligar agora, não é todo 

mundo que tem 2 horas de almoço. Tchau. 
- Tchau... 
- Eu não sei não, minha gente, essa estória tá meio esquisita – voz número 1, 

visivelmente desconfiada – muito esquisita. 
- Pode crer... – voz número 2, idem – apesar dela ter se retratado, tecnicamente ela 

descumpriu com a cc acordada. 
- Foi mesmo, gentem – voz número 3, idem idem – eu não sei não, essa estória ainda 

vai dar em merda. Das grandes. 
 
Minha distante proto-namorada me ligou de volta naquela noite, mas naturalmente que eu 
ainda estava p da vida com aquela esquisita estória, e a conversa não foi nada boa: 
 

- Celso, você tem que acreditar em mim, não está acontecendo nada. 
- Sei... 
- Eu apenas estou tentando ajudar o André. 
- E por que você não me disse isso antes? 
- Eu já te expliquei! 



- É por isso que você tava tão estranha no sábado, é por isso que você não quer que 
eu vá, não é? 

- Eu não disse isso, Celso, eu falei que eu não queria que você viesse pra cá por 
minha causa. 

- E agora eu estou entendendo o motivo. 
- Você já deu a resposta? 
- Não, vou dar na sexta de manhã. 
- Pense bem no que você quer fazer... 
- Eu estou pensando... 
- Pense muito bem, Celso. 
- Você por acaso está querendo me dizer que não quer mais continuar o nosso 

experimento social? 
- ... 
- Se for isso é melhor me dizer logo, Cristina. 
- Não, Celso, eu não estou querendo dizer nada disso. 
- Você tem certeza?? 
- Tenta imaginar que eu não existo... você viria pra cá de qualquer jeito? 
- Eu não consigo imaginar isso, Tina... 
- Eu vou ter que desligar agora... me liga amanhã. 

 
Aquilo decididamente não era um bom sinal, e eu comecei a acreditar que Cristina e eu 
estávamos mesmo entrando na fase de derivada negativa. Era só uma questão de tempo até 
ficar evidente que nosso (potencialmente) tórrido proto-romance iria esfriar rapidinho. Eu 
só não fazia a mínima idéia de que a coisa ia ficar muito mais desagradável antes de chegar 
ao fim. Na quinta-feira eu liguei para ela novamente. Ela estava bastante inquieta, e a 
conversa foi curta: 
 

- Celso, aconteceu uma coisa horrível hoje, meu chefe falou que nas próximas 
semanas vai haver uma redução de efetivo. 

- Putz... 
- E o critério vai ser tempo de casa... todo mundo que tiver menos de 5 anos na 

empresa estará potencialmente na lista. 
- Pode ser que você seja uma exceção à regra. 
- Eu sei que vou rodar, Celso, eles só estão esperando que o projeto que nós estamos 

trabalhando termine. 
- Porra... eu não sei nem o que dizer, Tina. 
- Talvez não seja mesmo um bom momento para nós... pensarmos no que possa 

acontecer com o nosso experimento social... 
- Você tem razão... 

 
Eu fiquei sinceramente triste por ela. Parecia até injusto que as portas abriam-se para mim 
ao mesmo tempo em que fechavam-se para ela, mas eu tinha certeza de que ela iria 
conseguir superar aquele desafio. O que eu não sabia naquele momento era que aquilo de 
certa forma ia ser outro ponto na rede de discórdia que iria nos encobrir nos meses 
seguintes. Eu fui dormir preocupado, mas acordei bem disposto. E a 1ª coisa que fiz quando 
cheguei ao trabalho foi ir à sala do chefe e comunicar-lhe a minha importante decisão 
profissional: 



- Márcio, se é para o bem de todos os acionistas e felicidade geral dos empregados 
estou pronto: diga ao povo que fico! 

- Ótimo, vou ligar para o meu chefe agora mesmo, e na segunda-feira faremos a 
comunicação geral. Eu peço para você manter este assunto em sigilo até lá. 

- Claro. 
 
E aquela decisiva semana finalmente chegou ao fim. E obviamente que, tratando-se de uma 
sexta-feira, eu estava deveras ansioso para a “sesh” da manhã seguinte... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We Used To Be Friends 
 
Naquela serena manhã de sábado eu fui acordado por uma distante voz que chamava meu 
nome: 
 

- Celso… 
- … 
- Celso! 

 
Eu tive uma ligeira dificuldade de lembrar-me onde estava, coisa que geralmente acontecia 
quando eu não dormia na minha cama, mas aquele lapso de memória desfez-se de imediato 
quando eu abri os olhos e reconheci a pessoa que estava deitada ao meu lado. Ela também 
havia acabado de acordar, e teve a mesma reação que eu: levantou as cobertas e olhou para 
baixo. Nós 2 sorrimos aliviados quando vimos que estávamos completamente vestidos, e 
ela tomou a iniciativa de responder ao chamado do nosso atencioso amigo: 
 

- Pode entrar, Beto. 
- Bom dia, gentem. Já são 11:30, vamos pro churrasco? 
- Vamos... 

 
Lídia fez sua rotina matinal – a dela, claro – eu fiz a minha, e depois sentamos para tomar 
um café. Eu só comi uma banana e tomei um suco de uva, o que provocou alguns 
espirituosos comentários: 
 

- Está de regime, Celso? 
- Ou de ressaca? 
- Não, gente, eu não como muito de manhã... e além disso estou guardando espaço 

pra daqui a pouco. 
- Lídia está tão calada... a coitada dormiu de calça jeans, Carla, com medo de ser 

atacada pelo Celsius. 
- Depois dessa estória da gravidez da Lú eu achei melhor me prevenir, há-há. 
- Vocês são fogo, viu... eu não tive nada a ver com este acontecimento... 
- Conta essa estória direito, Celso. 
- Chega de estória... – “e nostalgia”. 
- Vocês foram dormir muito tarde ontem, Lídia? 
- A gente ficou conversando até às 3:00 da manhã... 
- Sobre? 
- Celso e Cristina... 
- O Celso chorou muito? 
- Só um pouquinho, Betus, pra mostrar pra Lídia o quanto eu sou sensível. 
- Até parece... e a Lú, Celso? Conta logo o que aconteceu. 
- Vocês são fogo... eu tava em São Paulo, a trabalho, e como de costume liguei pra 

eles pra bater um papo. 
- Eles? 
- É, Lú e Zé Geraldo, o esposo dela, gente boníssima, da melhor qualidade, toda vez 

que eu estou em Sampa eu ligo pra eles, a gente sai pra jantar, curtir um som, ou vai 
ao teatro... essas coisas... 



- Isso ta me cheirando a “ménage”, gentem... 
- Você está dando uma conotação tão feia a uma palavra tão inocente, Carla... 
- Há-há... E? 
- Então, eu ia passar o final de semana com eles, coisa que eu já havia feito várias 

vezes, mas Zé falou que ia ter que ir para BH na sexta, resolver uns assuntos 
familiares, e que só voltava no domingo. 

- Shruiu! 
- Eu falei tudo bem... a gente faz algo na próxima vez que eu estiver por aqui... mas 

eles insistiram que eu ficasse lá conforme havíamos combinado anteriormente. 
- Tolinhos... 
- E aí, o que foi que aconteceu? 
- Maria Luiza e eu passamos um ótimo fim de semana juntos, saímos, conversamos 

praca. Foi massa, eu adoro conversar com ela. 
- E pouco tempo depois ela descobriu que tava grávida? 
- Eles já estavam tentando há alguns meses, e finalmente aconteceu, mas eu não tive 

nada a ver com a concepção. Mesmo. 
- Ela vai fazer o teste do DNA, Celso? 
- Que conversa é essa, Lídia? Todo mundo sabe que esse teste não prova nada. 
- Você quer que a gente acredite que vocês passaram um fim de semana sozinhos, 

dormindo sob o mesmo teto, e não aconteceu nada? 
- Pra começo que ela é uma mulher casada, e eu jamais faria uma coisa dessas, nem 

ela. E nós dormimos em quartos separados, e mesmo que fosse no mesmo quarto... 
ontem a gente dormiu no mesmo quarto, não foi, Lídia? Mas nem por isso 
aconteceu nada. 

- Porque a Lídia foi prevenida e dormiu de calça jeans... 
- É diferente, né, Celso? Vocês têm toda uma história, um Vo>>0. 
- Exato, é história mesmo, pré-história, aliás, pois já faz muito tempo. Vocês não vão 

acreditar, mas Maria Luiza hoje é como se fosse uma irmã pra mim. 
- Então você vai poder falar pra ela que finalmente nós dormimos juntos, Celso... 

literalmente, é claro. 
- Vou falar sim, Lídia, pode deixar. 
- Que conversa furada, Celsius. 
- Sério, Betus. A gente conversa toda semana. 
- Falou... e o maridão, que é que ele acha disso? Ele sabe da história de vocês? 
- Claro. Zé Geraldo é uma pessoa incrível... você chega perto dele e sente a paz 

interior que irradia do cara... 
- Que papo de viado, Celsius. 
- Sério, velho... ele olha pra você e sabe tudo que está acontecendo contigo. Eles são 

espíritas, os 2. 
- A Carla também é. 
- Eu não sabia, Carlinha... não que eu tenha alguma coisa contra, ou a favor... uma 

vez a gente tava conversando sobre esses lances, foi no começo do ano, eu tava na 
casa deles... ele falou que toda essa história minha com a Lú vinha de outras 
existências, que a gente se conhecia de longas datas... 

- Que papo furado, Celsius. 
- Beto não acredita nessas coisas. 
- Eu acho que é possível a gente ter outras vidas, gente. 



- Eu também acho, Lídia, apesar de completamente desconhecer a existência de 
evidências a respeito desta possibilidade, mas Zé Geraldo percebe essas coisas, ou 
pelo menos acredita que percebe... então, ele disse que eu e Lú já fomos muito 
ligados, casados, com filhos, e que a gente tem um vínculo muito forte, inabalável 
mesmo, mas que desta vez não era para a gente ficar junto, que nossas missões eram 
distintas, tá ligado? 

- Olha o papo do cara, só para afastar o Celso da parada. 
- Eu acredito nisso, Beto. 
- E que era por isso que a gente vivia naquele fica não fica, aquela coisa mal 

resolvida da porra, mas que com o tempo ia ficar mais nítido que o lance da gente 
era somente amizade mesmo. Papo cabeuça, tá ligado? 

- E tu acreditaste nessa conversa, Celsius. 
- Claro que não, que o meu cérebro não opera na lógica da crença, e a gente não deve 

mesmo acreditar em nada sem evidências, não é mesmo? Mas se supormos que isto 
seja realmente possível, supormos, considerando a remota possibilidade, pra mim 
faz o maior sentido, Betus... – “supondo que, claro” – o cara acha que vê o futuro, 
saca, disse que eu ia encontrar a minha “cara metade” em breve. Re-encontrar, aliás, 
ele disse que era alguém que eu já conhecia há vários anos, mas que estava afastado 
dela... coisa que eu passei a chamar de a profecia de Zé Geraldo. 

- Hum, será que és tu, Lídia? 
- Será, gentem, há-há, depois daquela nostalgia que rolou ontem? Pode ser a Cristina 

também, vocês vão se ver daqui a pouco. 
- Bom, eu não estou preocupado com isso... – “nem um pouquinho, diga-se de 

passagem” – mesmo porque eu nem acredito nessas crendices mesmo, muito menos 
nessas lorotas de profecias, e “cara metade”. 

- Vai ver que você não tem essas coisas, Celso. 
- Vai ver... – “e quem precisa de cara metade?”. 
- Gente, que tal um som pra gente entrar no clima? – Carla levantou-se, pegou o 

Welcome To The Monkey House e botou pra tocar. 
- Boa pedida... 

 
Nós arrumamos as coisas e fomos pro churrasco. Quando chegamos ao COCTA a festa já 
estava a todo vapor, ou melhor, a todo carvão... o Sábado das Origens, quando a ilustre 
Comunidade Iteana se reúne pra lembrar do glorioso passado, e tentar esquecer que o 
mesmo foi repleto de ingloriosos incidentes... 
 
Grupos e mais grupos de simpáticos jovens e senhores, na maioria nostalgicamente 
sorridentes, e com menos cabelo e mais barriga do que nos velhos tempos, visivelmente 
alegres por rever seus antigos mestres e colegas – os deles, claro – e orbitais... “essa é a 
última vez que eu venho pra SDO, chega de nostalgia”. 
 
Nós pegamos uns chopes e fomos procurar outros amigos. Logo encontramos um grupo do 
pessoal da minha turma: Alex, Adriano, D2, Juliano, Espetinho, Nélio e Vic, e depois dos 
entusiasmados cumprimentos iniciamos interessante conversação sobre nossas atividades 
profissionais. Mas pouco tempo depois eu notei que por um breve instante um poderoso 
silêncio tomava conta dos meus amigos, e eu senti um friozinho na barriga quando vi a 
causa daquele inesperado fenômeno. 



Ela estava com os cabelos curtos, à altura dos ombros, e trajava um vestido um pouquinho 
mais formal do que a ocasião demandava. Cumprimentou Beto, Carla e Lídia cordialmente, 
depois me olhou com uma certa expressão despretensiosa e dirigiu-me a palavra, mantendo 
uma cautelosa distância: 
 

- Oi, Celso, tudo bem? 
- Tudo bem, Cristina, e você? 
- Tudo bem... 

 
Meus amigos continuaram o papo agradável e em poucos minutos eu me convenci de que 
não haveria atritos. K-Zé juntou-se ao grupo, e nós colocamos o papo em dia enquanto 
fomos pegar mais chopes: 
 

- Como está meu sobrinho, K-Zé? 
- Está bem, morando com a mãe, em Salvador. 
- E a tua mulher, está aonde? 
- A minha loura está fazendo um pratinho pro marido aqui, é óbvio. 
- E como está essa vida de casado, novamente casado, no caso? 
- O 2º casamento é bem melhor que o 1º, Celso, a gente já vem com mais experiência 

no assunto. 
- Sei... conta mais que eu crio coragem pra casar, há-há-há. 
- Tá com namorada firme, Celsius? 
- Não exatamente... – “se bem que esse meu proto-namoro já faz uns 6 meses... mais 

firme que isso é quase impossível, não é mesmo?”. 
 
Beto, Carla e Lídia viram uns colegas da turma deles e foram cumprimentá-los: 
 

- A gente se encontra mais tarde, Celso. 
- Tá bom, Lídia. 

 
K-Zé achou que havia algo no ar e logo me fez relembrar da sua lendária discrição – a dele, 
claro: 
 

- Grande Celsius... tá rolando? 
- Que pergunta é essa, K-Zé? – eu rebati, de imediato. 
- Tô sabendo... e a nossa amiga Cristina? 
- Já fazia mais de 1 ano que eu não via, nem falava com. 
- “C’est la vie”... vocês já conversaram hoje? 
- Ela falou “oi” quando me viu... 
- Bom, bem que eu te avisei que isso ia dar em merda, mas eu espero que vocês 

passem uma borracha nesta situação bizuleica e voltem a ser bons amigos. 
- Eu também, K-Zé, eu também... 

 
Eu realmente queria que aquilo acontecesse, mas ao mesmo tempo achava que não seria 
uma tarefa tão fácil de ser realizada. Mas eu tinha que tentar assim mesmo, que afinal de 
contas a gente nunca deve descartar uma (potencial) oportunidade de (re)-ganhar uma 
prezada amiga, principalmente quando se trata de uma pessoa que a gente realmente 



admira, o que decididamente era o caso... e depois de alguns re-encontros com professores 
e colegas eu fiz um pratinho pra mim, criei coragem e fui conversar com Cristina. Ela me 
pareceu menos tensa, o álcool devia estar amolecendo as suas idéias – as dela, claro – e 
nosso diálogo foi ameno, pelo menos no início. Mas depois de um tempinho eu notei que 
ela ainda não estava disposta a deixar o pretérito no passado, e eu comecei a me dar conta 
que a minha missão de paz estava fadada ao fracasso: 
 

- Você está tendo algo com a “mulher ideal”, Celso? 
- Como é? 
- Lídia... vocês estão juntos? 
- A gente se encontrou ontem no H8... – “putz, isso não vai dar certo não”. 
- Você pensa que me engana, não é? Eu vi o jeito que vocês se olharam quando eu 

cheguei, Celso. 
- Você vê coisas demais, Cristina. 
- Você falava a mesma coisa quando a gente tava junto, e eu sempre estava certa. 
- Sempre ou 1 vez? 
- Você continua o mesmo, não é, Celso? O mesmo cínico, imaturo, egoísta que acha 

que eu sou uma boba. 
- ... – “fudeu”. 
- E pensar que eu perdi anos da minha vida por você... 
- Todos nós cometemos erros, Tina... uns mais graves que os outros. 
- Você está me chamando de adúltera novamente? 
- Não, claro que não – “claro que sim, sua adúltera hipócrita nojenta”. 
- Como se você pudesse me criticar por isso... é muito hipócrita, mesmo... 
- Eu pelo menos nunca fiz sexo com pessoas casadas... 
- Pois esta foi uma das poucas coisas daquela época das quais eu não me arrependi. 
- Arrependei e serás perdoada... 
- E quem disse que eu preciso do seu perdão, Celso? 
- Eu não estava falando de mim, Cristina. 

 
Ela me olhou de uma maneira tão agressiva que na hora eu achei que ela fosse me dar um 
tapa na venta, mas qualquer que tenha sido a sua intenção – a dela, claro – a correspondente 
ação foi congelada por uma doce voz amiga que trouxe harmonia de volta à nossa 
atormentada mesa: 
 

- Oi, gente! Eu estou com uma fome, deixa eu sentar aqui com vocês. 
- Oi, Lú – eu me levantei e dei-lhe um abraço – você está cada dia mais bonita, toda 

redondinha! Tudo bem, Zé? 
 
Cristina começou a conversar com Maria Luiza e eu fui cumprimentar Zé Geraldo. As 2 
ficaram falando sobre o nenê que estava em processamento e eu aproveitei para consultar o 
amigo sobre um assunto não menos transcendental: 
 

- Zé, semana passada eu tive um outro sonho daqueles com dente caindo. 
- Hum, Celso, qual foi o dente? 
- Foi esse canino inferior, do lado esquerdo. 
- É gente próxima, um amigo chegado, mas não é da família. 



- Tu não consegue ver quem é? 
- Hoje não vai dar, eu já tomei umas. 
- Então vamos tomar mais outras. No mês que vem eu vou pra Sampa de novo e a 

gente retorna a este assunto. 
- Combinado. 

 
Depois de algum tempo Alex e Miltan vieram nos chamar para tirar umas fotos com o 
pessoal da nossa turma, e de quebra lembrar mais uma vez das nossas tantas aventuras em 
solo europeu... haja nostalgia. Cristina não quis ir, mas eu fui e levei minha máquina 
também. E logo logo, tal qual nos velhos tempos, Juliano sumiu com a namorada, e D2 foi 
barangar na cidade... pense num cabra barangueiro, o tal do D2, que não conseguia passar 1 
dia em SJC sem descolar um esquenta orelha... outros colegas já estavam de saída, e eu 
aproveitei e despedi-me deles. E aquela foi a última vez que eu vi Miltan. 
 
Voltei para trocar umas idéias com a minha arredondada amiga Maria Luiza: 
 

- Já parasse de enjoar, Lú? 
- Parei sim, ainda bem, que eu não aguentava mais. 
- Só... 
- Você sonhou com a Carolina dessa vez, Celso? 
- Não... ou pelo menos ainda não, que eu ainda vou passar outra noite aqui em São 

José. 
- Tem visto a Carolina ultimamente? 
- Não, desde o ano passado que eu não vejo... 
- Eu acho que as forças da natureza não estão querendo o encontro de vocês, há-há-

há. 
- Pode crer. 
- E você? 
- Eu também não, chega. 
- Sei... 
- Sério... você bem sabe que eu até tentei investigar se havia mesmo algo a ser 

explorado com a Carolina de agora: convidei ela pra sair, liguei depois, ela nunca 
me ligou de volta... e nesse ponto ela continua a mesma... liguei outras vezes, 
chamei pra sair de novo, ela disse que ia, mas acabou melando... ela simplesmente 
não estava mais interessada em mim, Lú. 

- Vai ver que ela ainda não se desfez do Celso de outrora, Celso. 
- Pode ser... eu demorei um tempão pra me desfazer da Carolina de outrora... anos. 
- Incluindo os 5 anos no ITA tentando evitar quaisquer relacionamentos amorosos 

duradouros que pudessem potencialmente afetar os teus nobres sentimentos para 
com ela. 

- Há-há-há, eu adoro essa tua psicologia barata de boteco... 
- Vai me dizer que não foi por isso que você nunca quis mesmo me namorar, Celso, 

nem namorar ninguém quando você estava aqui? 
- Claro que não, foi porque eu queria focar minha atenção nos meus estudos, claro... 

mesmo porque quando eu quis ficar contigo você não quis mais. E eu oficialmente 
tive 2 namoradas relativamente duradouras quando eu estava aqui, diga-se de 
passagem. 



- No 5º ano, quando a Carolina já era efetivamente coisa do passado mesmo. 
- Ou então no 5º ano quando eu finalmente tive tempo e saco para me dedicar a outras 

coisas que não atrapalhassem minha preciosa vida acadêmica, né? 
- Há-há, mais outra vez esse assunto não vai convergir... 
- Eu acho que não... 
- E o livro, quando começa a escrever? Porque esse foi o combinado, né, se você 

encontrasse com a Carolina de novo? 
- Isso. Assim que eu terminar de gravar o meu 1º CD eu começo. Sem falta. 
- E quando é que o CD fica pronto? 
- Daqui a uns 2 ou 3 anos... se não chover, claro. 
- Há-há, tá bom. E a Bia, Celso, já virou a melhor namorada que você teve? 
- Ainda continua em 3º lugar. E tecnicamente ela ainda é minha proto-namorada. 
- Então tá na hora de partir pra outra, né? 
- Ainda não, essas coisas às vezes demoram mesmo pra gente saber, Lú. 
- E você não acha que 6 meses é mais que suficiente? 
- Se fosse 6 meses líquido eu até concordaria contigo, mas não é o caso. 
- Há-há, você vai mesmo usar a metodologia do Kepler, né? 
- Funcionou pra ele... 
- Mas ele ficou com a 5ª, ou seja, no final recaiu na minha metodologia. Quer dizer, 

minha mesmo não, que não fui eu quem inventei. A metodologia que eu gosto. 
- Pois ela ainda não é melhor do que as outras 4. Quer dizer, melhor do que todas as 

outras 4. É melhor que 2 delas. 
- Ainda não é melhor que a Carolina. 
- Ainda não... nem melhor que Lina. 
- E nem vai ser, você tá perdendo tempo em vão, Celso, teu e dela. 
- Será? 
- Vai por mim... e a Cristina, Celso, tudo em paz? 
- Putz, me esculhambou de novo, pode tanta hipocrisia? Depois de mais de 1 ano sem 

falar comigo a menina não conseguiu passar nem 0,5 hora sem me esculhambar, 
pode? 

- Você também exagerou, né, ficou de coisa com a irmã dela? 
- Tecnicamente foi só uns beijinhos... 
- Tecnicamente certos tipos de beijinhos têm outros nomes, meu caro... 

 
Maria Luiza e Zé Geraldo foram embora, eu achei que devia tentar conversar com Cristina 
novamente, mas Vera apareceu com uma inusitada proposta justamente naquela hora: 
 

- Pessoal, a gente vai detonar o resto do chope lá no Feijão. Vocês querem ir? 
- Eu encontro com vocês daqui a pouco, Vera – “shruiu, mais bira pra gente!”. 

 
Cristina levantou-se, olhou para a minha camiseta do fã clube do Aerosmith, fez uma 
indisfaçável cara de reprovação. Eu percebi que ela não iria aceitar o convite, mas sugeri 
assim mesmo: 
 

- Você não quer ir? 
- Eu não tenho mais idade para essas coisas. 
- Claro... bom, eu vou andando, Tina. 



- Tchau. 
- Cristina, eu realmente gostaria que nós esquecêssemos as nossas desavenças, e que 

nós voltássemos a ser amigos... por favor me ligue quando você estiver disposta a 
conversar sobre isso. 

- Celso, eu não tenho nada que conversar com você, eu não quero ver você, eu não 
quero saber como você está e eu não vou ligar pra você. Nunca mais. 

- Tá bom. Faça uma boa viagem de volta. 
 
Eu fui pro H8 e contribuí como pude na execução da árdua tarefa que tínhamos pela frente. 
Outros ex-alunos, de várias gerações de Iteanos, também estavam presentes, e um saudável 
clima de confraternização foi rapidamente estabelecido no festivo ambiente. Principalmente 
porque Lulu, Alfredelho e Valtelho estavam na área, distribuindo uma quantidade quase 
cavalar de lendas e lorotas aos incautos de plantão... como o povo exagera no SDO, inventa 
coisa que nunca aconteceu mesmo, lembra de coisa que nunca existiu, troca datas e nomes 
e locais e fatos... 
 
Eu tentava esquecer as duras palavras que havia ouvido naquela tarde, tentava esquecer que 
elas haviam sido ditas pela pessoa que havia enfrentado inúmeros desafios ao meu lado 
durante os 5 anos do ITA, e mais outros tantos naqueles 4 anos seguintes. Mas por mais que 
aquelas duras palavras se misturassem com as que eu captava à beira do feijãozinho 
naquela bela noite de primavera o que eu não conseguia esquecer de jeito nenhum era o 
olhar de desprezo com que Cristina havia me dirigido. Aquilo foi duro, muito duro, e 
deixou uma perceptível marca na minha abalada fisionomia. 
 

- A conversa com a Cristina não foi muito boa, Celso? 
- Não, Lídia, não foi. 
- Chato, né? 
- Eu acho que ela vai precisar de pelo menos mais outro ano pra conversar comigo 

em paz. 
- Que pena, vocês eram tão amigos. 
- É verdade... engraçado como a gente idealiza pessoas porque elas têm algumas 

qualidades que a gente acha importante. 
- Feito você – voz número 3 – Shruiu! 
- É mesmo... – Lídia sorriu meio sem jeito ficou com aquela cara de quem tinha 

achado que o meu inocente comentário havia sido uma indireta, o que 
decididamente não foi. 

- Mas no final das contas a gente descobre que as tais qualidades eram necessárias 
mas não suficientes... não que eu esteja declarando que foi unilateral, ela deve ter 
cometido o mesmo engano... – “boa hora pra mudar de assunto” – Você quer pegar 
suas coisas no carro? 

- Humm... quero, assim eu ponho logo tudo lá no 104. Eu vou dormir lá esta noite. 
- Não vai pra casa de Carla? 
- Não, hoje eu vou deixar os pombinhos a sós, afinal de contas eles só têm os finais 

de semana pra ficarem juntos. 
- Tô ligado. 
- Amanhã à tarde eu passo por lá e pego o Beto de volta pra Sampa. 
- Legal... 



Caminhamos em direção ao estacionamento do A, conversando sobre os amigos que 
havíamos encontrado naquela tarde. De vez em quando nossos olhares se cruzavam, e 
durante aqueles breves momentos eu tinha a impressão de que ela tentava esconder uma 
leve ansiedade. Hum... 
 

- O que ela não está querendo esconder mesmo, meus caros amigos, é que ela está a 
fim de algo mais periclitante – voz número 1 – e olha que essa menina que já nos 
deve uma conferida faz um tempão, Celso. 

- Eu vou ter que concordar com o nobre colega, Celso, a-há – voz número 3 – essa 
menina está mesmo querendo saber com quantos paus se faz uma canoa. Shruiu! 

- Pronto, já começaram a pensar besteira – voz número 2 – todos vocês. Celso, meu 
caro, lembre-se de Beatriz, e do que aconteceu com a coitada da Cristina. 

- Coitada uma porra, aquela menina é o maior bizuleu mesmo – voz número 1. 
- Bota bizuleu nisso, gentem – voz número 3 – mas essa Lidinha tá valendo. Shruiu! 

 
Quando chegamos ao carro ela parou de falar, como se estivesse esperando que eu fosse 
dizer algo importante. Meu coração bateu um pouco mais rápido, e eu pensei que aquela 
seria a hora ideal para fazer uma certa (levemente indecente) proposta. Todavia lembrei-me 
de Beatriz, recordei-me que havia sido justamente por causa de semelhantes indecentes 
propostas que Cristina e eu havíamos chegado ao lamentável estado em que nos 
encontrávamos, e achei melhor propor algo (bem) menos arriscado: 
 

- Lídia, eu tava pensando em dar uma caminhada até o ITA, visitar minhas velhas 
salas de aula. Quer ir comigo? 

- Quero sim. 
- Massa... 

 
Mesmo porque meu teor alcoólico com certeza estava bem acima do limite legal para 
dirigir... e do racional também. Saímos andando em direção à nossa amada escola e 
continuamos a desinteressada conversa: 
 

- Você viu a Renata? Ela falou comigo, eu disse que você estava na área. 
- Vi sim. Nós conversamos um pouco. Vi Pedrão, também, ele me disse que André 

não pôde vir desta vez. 
- É bom reencontrar os amigos, não é, Celso? 
- É, desta vez eu vi gente que fazia anos que eu não via... 
- Eu também... 
- Tem um pessoal que eu sempre vejo quando vou a São Paulo. Alfredelho, Lulu, 

Maria Luiza... Ricardo eu não via desde que ele voltou pro Rio no ano passado. 
- A Lú me deu um abraço tão grande, me apresentou pro marido... 
- Gente fina, o Zé Geraldo – “♪jogado aos teus pés, eu sou mesmo o Zé Geraldo...♪”. 
- Então você acha que valeu a pena ter vindo... 
- Valeu... eu bati altos papos com Bico... 
- Eu também... 
- Re-encontrei o pessoal da minha turma... 
- Eu também... 
- Comi um churrasquinho até mais ou menos... 



- Eu também, há-há. 
- Levei um som esperto na sala de música...  
- Eu também... 
- Comi uma lasanha massa com os amigos... 
- Eu também... 
- Encontrei uma certa pessoa que eu nem estava esperando que fosse encontrar por 

aqui... 
- Eu também... 

 
Eu havia me deixado levar pela empolgação, e por um momento fiquei me questionando se 
haveria uma maneira sutil de evitar o passo seguinte. Minha cabeça foi invadida por 
pensamentos antagônicos: “Bia não vai gostar nem um pouquinho dessa estória”, “ Que 
nada, essa hora ela deve estar fazendo a mesma coisa, ou pior”, “Será que Lídia está mesmo 
querendo algo comigo ou isso é apenas nostalgia?”, “E isso faz alguma diferença, Celsão?”. 
 
Ficamos calados por um tempo que me pareceu longo demais para que eu pudesse mudar 
de assunto sem ficar óbvio. Quando chegamos em frente ao laguinho do H13 eu me 
recordei que apertara inúmeras baranguinhas naquele lugar, embora não conseguisse mais 
lembrar dos nomes, nem dos rostos, de nenhuma delas. Eu sorri conformado e pensei 
comigo mesmo: “eu já fiz muita merda nesta vida”. E naquele exato momento decidi fazer 
mais outra. Com uma pessoa interessante, só pra variar. 
 
Eu olhei para ela, parei de andar, esperei que ela parasse também e levemente segurei o seu 
braço – o dela, claro. Subi a minha mão lentamente em direção ao seu rosto – o dela, claro 
– enquanto aproximava meu corpo ao seu – o dela, claro. Passei minha mão nos seus 
cabelos – os dela, claro – e fiquei acariciando o seu ansioso rosto – o dela, claro. Ela fechou 
os olhos e respirou fundo, eu comecei a sentir algo vibrando na minha calça. Ela sentiu 
também, pois abriu os olhos e sorriu. Eu me afastei, meio sem jeito, coloquei a mão no 
bolso, peguei o telefone e olhei para o visor: 
 

- Com licença, o dever me chama. 
 
Ela continuou a sorrir, abaixou a cabeça e ficou alisando os cabelos. Eu virei o rosto para o 
laguinho: 
 

- Alô! 
- Celso, eu estou com um probleminha aqui, meu velho. 
- Fala, Biu, o que foi que houve? 
- Eu tô precisando que você dê um pulinho aqui pra ver um arranhão. 
- Eu estou aqui em São Paulo, Biu, só volto amanhã... que tipo de arranhão é esse? 
- É reto, e tá bem no meio. A gente já eliminou a causa, mas eu estou aqui com 20 

toneladas de produto sob suspeita. 
- 20 toneladas, Biu? É muito pra arriscar enviar, a gente não pode ter mais outra 

reclamação daquelas de 50 mil contos... 
- Mas tá só no meio, Celso, e é tão leve que nem dá pra ver direito. 
- É, mas tu conhece o drama, o cliente vai devolver tudo, vai querer que eu vá lá de 

novo pra ver a merda, vai ficar me dizendo que o produto indiano não tem 



arranhão... faz o seguinte, Biu, envia as 2 das pontas e a do meio manda pra número 
3. Quando chegar lá tu isola a área do arranhão, faz uma de 10 cm de largura... dá 
pra fazer 10 na 3? 

- Dá. 
- Então, faz uma de 10 cm no meio e salva as pontas. 
- A de 10 não vai dar pra aproveitar pra nada, Celso. 
- Eu sei, manda pro zé bocão, pelo menos a gente minimiza o prejú. 
- Tá bom, brigado, Celso. 
- De nada, Biu, boa noite. 
- Boa noite. 

 
Eu guardei o aparelho, no bolso de trás, e cheguei perto dela novamente: 
 

- Aonde é que nós estávamos? 
- Aqui mesmo, Celso. 
- Engraçadinha... 
- Eu estava sonhando acordada, e você estava na dúvida se ia me beijar ou não. 
- Deu pra perceber, foi? 
- Hum-hum... tá traumatizado com a estória da Cristina, né? 
- Eu acho que sim... eu estou me sentindo culpado. 
- E a culpa foi sua? 
- Foi... pelo menos 50%... ela acha que minha parte foi pelo menos 95%... 
- É por causa disso você não quer mais me beijar? 
- Tem também essa menina que eu falei ontem... eu não acho que seria muito 

correto... – “nem um pouco, pra falar a verdade”. 
- Sempre tem alguém entre a gente, né? Lú, Tango, Valéria, e agora essa menina que 

nem tem nome, há-há. 
- Só... não é que eu não queira, Lídia, eu quero sim, mas é assim que começa, a gente 

se beija, se amassa e daqui a pouco você está me chamando de canalha. 
- Nossa, que drama! Foi disso que ela te chamou? 
- Entre outras coisas... não hoje... hoje ela só me chamou de cínico, imaturo, egoísta e 

hipócrita. 
- Você quer me contar o resto da estória? Ontem não deu tempo... 
- Não... agora não, deixa pra outro dia. 
- Tá bom. 

 
Continuamos nossa caminhada em direção ao remoto passado. Passamos rapidamente no 
lab comp, onde vários estudantes estavam tendo uma divertida noite de sábado, e em 
seguida nos dirigimos ao prédio da MEC. Visitamos as minhas antigas salas de aula, locais 
onde meus amigos e eu havíamos passado incontáveis horas tentando absorver os 
importantes conceitos de Engenharia que os nossos queridos professores tentavam nos 
explicar, mas que naqueles breves momentos somente me faziam pensar que eu já estava 
distante demais de tudo aquilo. 
 
Lídia provavelmente não estava achando muita graça naquilo, mas não reclamou. 
Caminhamos em direção à escada e quando passamos em frente ao banheiro feminino eu 
apontei para a porta e lembrei de um peculiar acontecido: 



- Lídia, foi ali que eu vi Maria Luiza pela 1ª vez. 
- Sério? 
- Hum-hum... foi na 1ª semana de aula do 1º ano, eu tava fugindo do trote... ela 

salvou a minha pele. 
- E você ficou eternamente grato por isso. 
- Fiquei sim, há-há-há... 

 
Descemos e caminhamos em direção à parada final da nossa viagem: o anfiteatro da 
Química. Aquele lugar tinha uma certa magia que para mim era completamente 
inexplicável. Eu sentia um enorme fluxo de energia toda vez que eu entrava ali, era como se 
todo o conhecimento do universo estivesse contido naquele recinto. Sentamos na 1ª fila ao 
fundo e ficamos olhando a tabela periódica. Lídia quebrou o silêncio com um comentário 
bastante peculiar: 
 

- Você sabia que nos anos 80 o pessoal trazia as menininhas aqui quando tinha baile 
no H15? 

- Como é? 
- Elas eram “sacrificadas” nesta bancada... 
- Que estória é essa, menina? 
- Eu ouvi isso hoje... 
- Até parece... 
- Sério. 
- E quem é que ia bolar uma coisa doida dessas, Lídia? 
- Sei lá... eu acho que o pessoal daquela época era meio maluco... 
- Hoje eu conheci um cara da turma 7-alguma coisa que disse que o colega de quarto 

dele tinha um pé de maconha no apê, pode? 
- Nossa! 
- E outro que falou que um colega de turma dele trouxe uma menina pro H8 enrolada 

num tapete... 
- Há-há-há... será que essas estórias são verdadeiras, Celso? 
- Tu achas?? 50% é mentira, 50% é imaginação... 
- E aquela do strip, será que aconteceu mesmo ou é lenda? 
- Lenda, imagina se ia rolar strip no H15... 
- O pessoal daquela época aprontava demais, não é, Celso? 
- Eu acho que eles deviam estar drogados o tempo todo... 

 
Ficamos conversando por cerca de 1 h e depois retornamos ao H8. Passamos na sala de 
música, pois escutamos uma nervosa melodia, e verificamos que quem martelava o piano 
era o mesmo sujeito que lá estava na noite anterior. Ele nem se comoveu com a nossa 
presença, mas saiu da sala tão logo terminou sua precisa execução – a dele, claro. 
 
Lídia e eu sentamos no banquinho, deslizamos nossos dedos sobre o teclado, eu improvisei 
a introdução de “Let’s Spend The Night Together” e ela sussurrou “de novo?”, ao que eu 
respondi afirmativamente. Ficamos naquela brincadeira até que ela decidiu tocar algo pra 
valer: 
 

- Você quer ouvir o quê? 



- O que você estiver a fim de tocar, Lídia. 
- Hummm... que tal uma dose de Pearl Jam para começar? 
- Boa pedida. 

 
Ela fez uma versão simplificada, “pero caliente”, de “Black”, à qual eu acrescentei minhas 
modestas oitavas no trecho final. Em seguida ela emendou com “Fill Me Up”, “Over & 
Over” e “Thin Line Between Love And Hate”. E depois atendeu pedidos: 
 

- Toca uma daquelas músicas dos anos 70 que tu se amarra, Lídia. 
- Tá bom... – ela olhou para a minha camiseta e sorriu – eu acho que essa tem tudo a 

ver com o momento. 
- Massa... 

 
Enquanto ela fazia a introdução de “Dream On” eu retirei meus descontraídos dedos do 
teclado e fiquei apenas apreciando o delicioso momento musical. Eu não lembro quanto 
tempo nós ficamos naquele nostálgico transe, mas quando saímos dele ficou bastante claro 
que aquilo ainda ia dar em merda das grandes. Pelo menos pra mim. Ela novamente 
colocou os dedos no teclado, mas não tocou nada, ficou apenas sorrindo. 
 

- O que foi, menina? – eu tirei os cabelos da frente dos seus olhos, os dela, claro. 
- Eu estava lembrando de que foi aqui que a gente se conheceu. 
- É verdade... – “pense numa nostalgia deliciosa, minha gente” – tantos bons 

momentos que a gente passou aqui, né, ensaiando pros shows, com Betus, CIB, 
Shimano, Bruno, você lembra? 

- Lembro sim... – ela olhou pro teclado novamente – agora a saideira, que eu dedico 
para você, Celso, em homenagem às lembranças de todos os doces e amargos 
momentos que nós 2 vivemos nesta sala de música. 

- Como você está poética hoje... 
- Nossa, até eu mesma estou surpresa comigo mesma, há-há! 

 
Eu fiquei escutando a canção, quieto, tentando pensar no que iria dizer para ela em seguida. 
Eu tive a certeza de que o clássico “a gente se vê por aí” seria totalmente inapropriado, 
“vamos fazer algo na semana que vem?” também estava completamente fora de cogitação, 
principalmente porque na semana seguinte estaríamos milhares de quilômetros distantes um 
do outro. Eu concluí que o melhor a fazer seria deixar que ela falasse algo, afinal de contas 
ela obviamente estava mais inspirada do que eu. 
 
Lídia finalizou a música, fechou o teclado, levantou-se, esperou que eu fizesse o mesmo e 
me abraçou. Eu fiquei esperando que ela falasse algo. Ela fez a mesma coisa, e o impasse 
só foi resolvido quando eu me convenci de que ela não ia falar nada antes que eu dissesse 
alguma coisa: 
 

- Eu adorei a música... e a dedicatória também. 
- Eu adorei este fim de semana, Celso. 
- Eu também, Lídia... – “apesar de não ter surfado, e de ter novamente discutido com 

a minha ex-proto-namorada e aparentemente (eterna) ex-amiga Cristina, aquela 
hipócrita”. 



Nós ficamos nos olhando, sorrindo... eu adorava aquele joguinho, aquela hesitação, mas o 
momento estava bom demais para dar uma de inacessível, e eu achei melhor não abusar da 
sua paciência – a dela, claro: 
 

- Lídia, eu acho que a gente não precisa ficar tentando analisar nada, né? 
- Não, Celso... claro que não... é que eu... 
- Você o quê? 
- Eu nem estava pensando que fosse encontrar você aqui, quanto mais que fosse rolar 

essas coisas... pra falar a verdade eu não sei se isso não é nada mais que nostalgia, 
Celso, mas tá gostoso. 

- Eu também não... mas eu gostei do nosso encontro. 
- Eu também... se eu te pedir uma coisa... você promete que não vai achar esquisito? 
- O que é? 
- Você vai pra São Paulo no mês que vem, não vai? 
- Vou... daqui a 4 semanas... 
- Se você tiver um tempinho livre... liga pra mim, a gente podia sair, fazer algo... com 

Bico e Beto... 
- Claro, Lídia... claro que sim... 
- Então tá... 

 
Ela suspirou aliviada, e depois sorriu meio sem jeito. 
 

- Lídia... você não precisa dizer nada disso, tá bom? 
- Eu não estou dizendo isso só por dizer, Celso 
- Tá legal... se você me der o número do seu telefone vai ficar mais fácil de eu ligar... 
- Putz, falha nossa, gentem. 
- Há-há-há... 

 
Ela desceu a mão pelas minhas costas, colocou os dedos dentro do bolso da calça e pegou o 
meu aparelho. Gravou os dados, afastou-se um pouco, sorriu e tirou uma foto de si mesma. 
Guardou o telefone novamente e me deu um beijo no rosto. Nós caminhamos em direção ao 
estacionamento do A e nos despedimos com um longo abraço. 
 

- Sutil, essa menina – voz número 3, visivelmente satisfeita – gostei dessa manobra, 
assim meio como quem não quer nada. 

- Pode crer, há-há-há... – voz número 1, idem – uma grata surpresa, como diria o 
nosso desaparecido amigo Chico. 

- Pronto, já vi que isso vai virar outra complicação – voz número 2, dando uma de 
vidente da hora – completamente desnecessária complicação, diga-se de passagem. 

- E por falar em completamente desnecessária complicação, alguém viu Giselle, por 
acaso? – voz número 1, lembrando de um importante detalhe. 

 
Bem lembrado, eu ainda não havia encontrado a minha conterrânea predileta... a qual, diga-
se de passagem, havia-me oficialmente confirmado que havia planejado estar presente no 
suntuoso evento, em oficial comunicação eletrônica enviada na semana anterior ao mesmo. 
Estranho... “vai que ela viajou, ou algo do gênero... eu podia dar uma ligadinha pra ela, 
assim a nível de de repente”. 



Despreocupadamente caminhei em direção ao Feijão, onde Adriano, Alex, Jaula e 
Esqueleto ainda estavam marcando presença na reunião extraordinária da ABITA – 
entidade da qual eu jamais fiz parte, diga-se de passagem, e da qual o nosso barangueiro 
amigo D2 é presidente permanente, idem – e fiquei ruminando aquele (potencialmente) 
delicado assunto. 
 
E depois de tomar mais uns 2 ou 3 chopes com os amigos eu comecei a pensar melhor e 
achei que o melhor a fazer seria mesmo deixar aquele (potencialmente) delicado assunto no 
mesmo lugar em que ele se encontrava antes... 
 

- E como vai a nova administração da tua empresa, Celsius, algo de novo desde 
aquele dia que eu te liguei? 

- Eles acalmaram um pouco depois que deram o estrago inicial na equipe, Alex, mas 
agora que estão começando a entender do negócio tão reclamando de novo, dizendo 
que tem pouca gente pra tocar todos os projetos necessários pra atingir as metas 
financeiras. 

- Esses viadinhos engomados só fazem cagada mesmo, né? Primeiro põe um monte 
de gente na rua, depois ficam reclamando que não tem gente suficiente. 

- E o pior é que vão acabar contratando gente que não sabe fazer nada, vai demorar 
mais outro tempão pra treinar todo mundo... 

- Bando de arrogante metido a merda... 
- Deixa eu adivinhar: grupo financeiro? 
- Só... 
- Tás fudido, Celsius, sai dessa que essa turma não tem a mínima visão de longo 

prazo... alguma novidade na fábrica de papel, Alexius? 
- Tudo bem, Jaula, meu chefe não enche muito meu saco, eu gosto do que eu faço, 

esse ano eu acho que até vai dar lucro. 
- Massa, e a fazenda? 
- Continua bem, Adrianus, esse ano vai dar lucro novamente. 
- Beleza... tu voltas pro Paraná hoje mesmo? 
- Não, vou passar a noite em em casa, amanhã eu pego a estrada. 
- E tu, viadinho, continua dando muito esse boga lá no Rio? 
- Arrumei uma namoradinha firme, Celsan, carioca esperta, a-há! 
- Firme assim a nível de densidade glútea ou a nível temporal? 
- Ambos, mas eu tava me referindo ao temporal, já vai fazer 3 semanas. 
- Puta merda, Adrianus, não pode demorar muito tempo assim não que a menina vai 

ficar pensando que tu estás a fim de casar com ela, meu. 
- Eu acho que vou correr o risco por mais umas 3 ou 4 semanas, hé-hé. Mas pior 

mesmo é o Celsius, que já faz 5 meses que tá com a mesma muié. 
- 6, Adriano. 
- Vai casar quando, Celsius? 
- Tou fora desse esquema, Jaula... 
- E o H8, gentem? 
- Putz, continua caindo aos pedaços. 
- Que vergonha, meu. 
- Eles deviam demolir essa josta e construir outro. 
- Pode crer... se bem que isso ia destruir as lembranças de uma tuia de gente... 



- O H8 já deu o que tinha que dar, gentem, tá mais que na hora de demolir e construir 
algo que realmente seja condizente com o padrão ITA. 

- Aproveita e dá uma remodelada nos labs também. 
- Só... 
- E uma melhorada no rango. 
- Tu comeu no H15 recentemente? 
- Claro que não, que eu não sou maluco, mas ouvi falar que continua uma josta. 
- E por falar em maluco, e o JA, gentem? 
- Putz, JA no Japão vai ser muito comédia, imagina aquele maluco jogando futsal, 

todo descoordenado, a japonesada tudo doida sem saber o que fazer, há-há. 
- Pode crer... tens visto Valéria, Esqueletus? 
- Rapaz, a última vez que eu vi a Val foi no aniversário do Rai. 
- Liga pra ela, Celsius, de repente vocês matam as saudades dos velhos tempos, hé-

hé. 
- Eu não sei, vai que ela ainda está irada comigo... 
- Não pode, né, depois de quase 4 anos? 
- Por que ela não veio, Esqueletus? 
- E eu sei, Alex? Vocês que namoraram ela não sabem como é que eu vou saber? 
- Tu fez TG com ela, cacete! 
- E desde quando fazer TG com > namorar? 
- Fazer TG demora 9 meses, eu namorei a Valéria por 3 meses, e o Celsius nem a 

tanto chegou. 
- É verdade, Esqueletus, tu aqui é o cara que mais virou noite com ela, há-há-há. 
- Só... 
- Muita gente que falou que vinha acabou não vindo: Rochinha, Giz, B, Shimano, JF, 

Flamby, Fitz... 
- O Fitz vai casar no final do ano com aquela menina da ASIA, gentem. 
- A Turca? 
- É, tudo marcado. 
- O Brenus também falou que vai casar com a Nina, gentem. 
- Outra ASIA, putz... 
- Não dou 2 anos pra ele separar daquela mala sem alça. 
- Ele quem, Celsius? 
- Brenus, claro, que Turca é gente fina, apesar de ser ASIA. 
- E o Laudão, gentem? 
- Putz, pense num cabra cabuloso... 
- Pentelho de galocha... 
- Continua charo pra caralho. 
- Piorou um pouco, Adriano. 
- Só fala besteira no site da turma, não mudou nada desde a formatura. 
- Escreve, no caso, Alex. 
- Foda-se. 
- Não, gentem, eu geralmente não concordo com nada que o Laudão fala e/ou 

escreve, mas o mais recente bostejo dele no site da turma até que fez sentido. 
- Eu também acho, Celsius, o questionamento que ele fez é bastante apropriado 

mesmo, eu mesmo não quero passar o resto da vida sentindo que o que me define 
como profissional é o fato de eu ter feito o ITA. 



- Nem eu, Adriano, mas uma coisa é você dizer que isso é o cúmulo da 
unidimensionalidade, outra coisa bem diferente é você afirmar que a única opção 
viável pra quem quer praticar Engenharia é sair do país. 

- Bom, eu geralmente ignoro quando alguém declara que tal coisa é a única solução 
para tal problema, pois geralmente o que essa pessoa tá querendo dizer mesmo é 
que aquela é a única solução que ela gosta. 

- Ou conhece. 
- E/ou. 
- Ou aprova. 
- E/ou. 
- Ou satisfaz aos seus interesses... e/ou. 
- Mas no presente caso eu acho que o Laudão não está completamente alucinado não, 

gentem, vejamos na turma, fora os caras que já se mandaram pro exterior e nós 5 
aqui, quem ainda pratica Engenharia mesmo? 

- Tango, Pombus, Espetinho, Cristina, Danicus... Capacete... 
- Não passa de 30%, gentem, o Laudão já fez a conta. 
- Isso na nossa turma, que ainda nem completou 4 anos de formatura, imagina numa 

turma de 10 ou mais anos? Não chega nem a 20%! 
- Pra que que o ITA quer aumentar o número de alunos mesmo? 
- Eu acho que o Brasil vai aumentar a quantidade de bancos, Jaula. 
- Só pode, há-há. 
- Fora que o estado está mesmo aumentando de tamanho, como bem frisou o nosso 

amigo Laudão, e a tendência é que aumente ainda mais, e daqui a uns anos só vai ter 
banco mesmo neste país, gentem. 

- E estatal. 
- Só, e o estado vai segurar a diminuta classe média com a promessa de segurança de 

emprego em estatal, ou com esses concursos pra Fazenda, essas porras. 
- Coisa de viado. 
- E vai segurar a pobreza com assistencialismo. 
- Resumindo, não vai ter mesmo muita oportunidade pra quem quer praticar 

Engenharia, meus amigos. 
- Puta merda... – “puta merda, e eu estudei tanto pra quê?” – eu tou vendo que o ITA 

nunca vai ser privatizado mesmo... 
- Muito provavelmente não, é mais fácil o governo fechar o ITA. 
- Putz... tens visto o Chico, Celso? 
- Vi no ano passado, ele foi montar uma rede ou algo do gênero lá na área, a gente 

saiu pra tomar umas... a mulher dele tá esperando outro filho. Filha, dessa vez. 
- A mulher do JF também está esperando o 2º... tua mulher já começou com esse 

papo de filho, Jaula? 
- Ainda não, mas não vai demorar muito, a minha cunhada tá grávida, logo logo a 

minha sogra vai ficar pentelhando pra gente ter um filho também. 
- Putz... 
- Vocês viram K-Zé por aí? 
- Eu acho que ele já se mandou, Celsius. 
- Ele me convidou pra dormir na casa dele, mas eu nem sei onde é... tu vai dormir 

aonde, Adriano? 
- Eu vou dar uma saidinha com a Ana Paula, shruiu! 



- Puta merda, velho, ainda ruminando essas muié da pré-história? 
- Foi ela quem me convidou pra sair, sô, e eu obviamente que não ia recusar um 

convite dessa natureza, a-há! 
- A coitada deve estar cheia de teia de aranha mesmo, pra te chamar pra sair... 
- Amor que fica, gentem. E ocê nem pode falar de mim, Celso, que afinal de contas 

ocê saiu com a Márcia Regina. 
- De tarde, pra conversar potoca, que ela é minha amiga, não foi pra furunfar não, 

meu velho, é diferente. 
- Quer dormir lá em casa, Celsius? 
- Valeu, deixa eu ligar pro K-Zé, Esqueleto, se ele melar eu teu aviso. 
- Puta merda, o K-Zé casou de novo, gentem, como é possível uma coisa dessa? Teve 

a chance de sair duma roubada pra entrar em outra, é mole? 
- A nossa turma já deu início à 2ª rodada, hé-hé. 
- Como já dizia Lepe-Lepe, o 2º casamento é a vitória da esperança sobre a 

experiência. 
- Só... 
- Rosele e Savius vão casar em janeiro. 
- Os Sávios nem apareceram dessa vez... nem Carlitus... 
- O Laurius separou da mulher... 
- Já? 
- O Bombeirus também... e já vai casar com outra, no mês que vem. 
- A menina é irmã do Batata, é isso? 
- Qual? 
- A mulher dele. 
- Dele quem? 
- Bombeirus. 
- Qual, cacete, a passada ou a futura? 
- Eu acho que é a passada. 
- Não, Jaula, é a futura. 
- Eu só sei que a irmã do Batata é gostosinha... com todo o respeito ao Batata. 
- E ao Bombeirus. 
- No caso não conta mais, que ele descasou dela. 
- Não, cacete, é a outra. 
- Foda-se. 
- Gostosa mesmo é a irmã de Alex, gentem, pense numa galeguinha boa da porra...! 
- Êpa, olha o respeito com a minha irmã que ela é uma senhora casada, Celsius. 
- Casou? Putz... 
- Não, gentem, com todo o respeito à gostosinha da irmã do Alexius, gostosas mesmo 

são as irmãs do Nilus, hein, Celsan? 
- Pense numas belas catarinas... aquele viado não apareceu mesmo, né? 
- Aonde que ele tá morando, Alex? 
- Ele tá em Curitiba, de vez em quando a gente toma umas, ele inventou um troço 

legal, gentem, coisa de Engenheiro phodan, patenteou o treco... 
- Sssss... 

 
Nosso empolgado amigo Alex descreveu o genial invento do nosso criativo amigo Nilo e se 
mandou de volta pra Sampameu. E aquela foi a última vez que vimos Alex... 



Eu aproveitei a deixa e fui procurar K-Zé no hall do B, pois ninguém atendeu quando eu 
liguei pra casa dele, nem pro celular... e foi quando eu dei de cara com uma (outra) grata 
surpresa: 
 

- Quem é viva aparece... – “pense num bronzeado bolo crú arretado”. 
- Celso, nossa, eu tava quase mandando uma mensagem pra tu pra saber se tu ainda 

estava por aqui! 
 
Trocamos um breve abraço... 
 

- Ainda não perdesse essa mania de falar nossa, mulher? 
- Desisti... e aí, como foi o evento, teve sonho esquisito ontem, tipo chegar atrasado 

na prova de MAT-11? Há-há-há-há... 
- Claro que não, que isso é coisa de desequilibrado mental, ora! 
- Ainda bem, então. 
- Ontem eu sonhei que tava pegando onda. 
- Há-há-há-há... A melhor coisa que existe, né, melhor que sexo? 
- Isso. 
- Pois você continua fazendo com as pessoas erradas, Celso, no dia que você fizer 

comigo você vai mudar de opinião. 
- Eu já perdi toda e qualquer esperança que eu tive a respeito desta possibilidade. 
- Qual delas? Há-há-há-há... 
- As 2, mas eu tava falando da 1ª. 
- Pois eu ainda tenho esperança, Celso, das 2. 
- Capaz... 
- Quebrasse mesmo a promessa de nunca mais vir pra SJC. 
- Outra promessa que eu não cumpri... mas essa foi a última vez que eu vim pra SDO, 

eu prometo que nunca mais venho. 
- Vamos ver... ainda bem que tu nunca me prometeu nada mesmo, né? 
- Só... e eu prometo que nunca vou te prometer nada, Gis. 
- Pronto, agora eu sei que você vai me prometer algo, algo que você não vai cumprir, 

há-há-há-há! 
- Tomasse todas hoje? Tás com uma carinha de travada... 
- Quase todas, se eu tivesse tomado todas não estaria conseguindo andar, né? 
- Só... e cadê o Giba 99? 
- Já foi embora... a gente resolveu dar um tempo, Celso. 
- Sei... – “dar um tempo é coisa de mulher indecisa” – dar um tempo é coisa de 

mulher indecisa, Gis. 
- E quem disse que a idéia foi minha, meu caro? 
- Ôps... foi mal. 
- Deixa pra lá... tu já estava de saída ou ainda tem um tempinho pra gente trocar umas 

idéias? 
- Eu tava procurando K-Zé, ele me convidou pra dormir na casa dele mas sumiu, eu 

liguei mas ninguém atende... 
- Então vamos trocar umas idéias enquanto ele não aparece. 

 
Sentamos ali no Mosca mesmo, e continuamos nossa atualizadora prosa: 



- E como vai o Celsomóvel, e a minha praia, e a creperia, e o bar de Marcelo? 
- Todos sentindo a sua falta, Giselle. 
- Hum... já começou a me chamar de Giselle, eu acho que hoje vai rolar, há-há-há-há. 
- É muito pretensiosa mesmo... 
- Shriu! 
- Não é shriu, mulher, é shruiu! 
- E qual é a diferença? 
- Deixa pra lá, tu estás mesmo muito travada pra entender... 
- Shriu! 
- E como vai o mestrado no ITA? 
- É meio sacal estudar e trabalhar ao mesmo tempo, mas tudo bem. 
- Beleza... 
- E tu, já começaste o teu? 
- Ainda não... em verdade ainda estou decidindo no que vai ser. 
- Desistiu de Química Orgânica? 
- Ainda não, mas estou avaliando outras possibilidades... em verdade eu nem sei se 

vou fazer mesmo, pois afinal de contas eu havia prometido pra mim mesmo que se 
eu conseguisse me formar no ITA eu nunca mais ia estudar. 

- Outra promessa que tu não cumpriu, que afinal de contas tu fez pós em Engenharia 
da Qualidade. 

- Pode crer... 
- Ainda com essa mania de analisar trocentas possibilidades, Celso, que nem aquela 

lenga-lenga que tu ficou pra decidir emprego no final do 5º ano? 
- Há-há-há, eu nem lembrava mais, pode crer... 
- E como estão as coisas na fábrica? 
- Apertadas, eu estou bem mais ocupado do que gostaria... 
- Melhor ocupado do que ocioso. 
- Mas pelo menos este ano eu ganhei bônus, talvez até role outro no final do ano. 
- Foi promovido? 
- Não, mas os novos donos têm uma política participativa mais abrangente que os 

anteriores. Bem mais. E tu, ainda não cansou de projetar avião? 
- Ainda não... os meninos nem apareceram, né, Fabrício e Marcão? 
- Eu duvido muito que eles venham visitar São José num futuro próximo... 
- É mesmo, Fabrício detesta essa cidade... 
- E Marcolirius está querendo evitar qualquer possibilidade de encontrar aquela 

menina que ele namorava aqui... cujo nome agora me escapa à memória. Gente 
boníssima, no entanto. 

- Sinêstro também não apareceu.... 
- Nem Moreira. 
- Moreira deve ter ido pra Curitiba, ver a namorada... 
- Que namorada? 
- Tu não sabias que ele tá namorando com a irmã do Ushijima? 
- Não... 
- Amor roxo, pauleira, eu acho que vai rolar casamento. 
- Putz, Moreira era completamente contra esse lance de contrato matrimonial... 
- O amor muda as pessoas, Celso, há-há-há-há. 
- Nem sempre pra melhor... 



- E como vai a nossa amiga Beatriz? 
- Vai bem, eu acho, já faz um tempinho que a gente não se vê. 
- Vocês ainda não cansaram desse esquema não? 
- Ainda não. Em verdade eu estou adorando este esquema, ela não pega no meu pé, 

não me enche com a minha prática esportiva predileta, a gente passa tanto tempo 
longe que quando finalmente se vê não dá tempo pra ficar discutindo besteira... tá 
massa, se melhorar estraga. 

- E ela te enche com a tua 2ª prática esportiva predileta, há-há-há-há? 
- Não, que afinal de contas ela me prometeu que não ia regular essas coisas. 
- Sério!? 
- Hum-hum... ela me prometeu que iria negligenciar os meus eventuais deslizes até o 

dia em que eu não sentisse mais vontade de ficar com ninguém. 
- Nossa...! 
- Bia amadureceu um bocado desde os tempos do ITA, Gis. 
- Ela deve estar te cultivando... 
- Pods crer... e além de tudo minha mãe parou de me encher com aquela conversa de 

arrumar namorada. 
- Provavelmente a melhor vantagem deste esquema todo. 
- Com certeza. 
- Então tu estás mesmo solto na buraqueira. 
- Pior que não... pra falar a verdade eu não apertei ninguém desde que a gente chegou 

a este acordo bi-lateral. 
- Por opção ou por falta de, Celso? 
- Por opção mesmo, que não faltaram oportunidades... hoje mesmo quase que rola um 

apertozinho com Lídia. 
- Quase? 
- Tava rolando um climazinho... 
- Climazinho? 
- Nostalgia, claro, mas foi por pouco. 
- Putz, Bia ia ficar muito irada se tu agarrasse a “mulher ideal”, Celso. 
- Há-há-há, mulher ideal é ótima mesmo... coisa da pré-história, claro. 
- Não é mais? 
- Não. Coisa do passado, mulher ideal hoje só Beatriz mesmo. 
- Vixe, minha gente, olha como isso tá... 
- Ela atende todos os requisitos: não é feia, nem burra, nem chata, nem crente... putz, 

eu te falei que eu saí com uma crente no começo do ano, Gis? 
- Sério!? 
- Sério, foi logo depois do Carnaval, antes de eu re-encontrar a Bia, claro. 
- Claro, claro, e como foi que aconteceu esse incrível fenômeno? 
- Então, eu fui pro Cupe com os meninos e as meninas no Carnaval, que sempre rola 

onda no Carnaval, a gente ficou na pousada da tia de Neno, e perto da gente tinha 
uma galera da igreja da minha tia, fazendo um retiro. 

- Tua tia tava lá também... tua tia é horrível, né? 
- Pode crer... tava não, mas meu primo tava, ele pega onda também, é Surfista de 

Cristo. 
- E a menina era Surfista de Cristo também? 
- Era. Quer dizer, tecnicamente ela era “boardboarder” de Cristo, mas tava no grupo. 



- E rolou algo? 
- Então, a gente trocou umas idéias no mar, na praia, mas não rolou nada, claro, que 

eu nem ia azarar crente, coisa para a qual, aqui entre nós, eu nem imaginava como 
seria o procedimento padrão. 

- Há-há-há-há. 
- Mas depois do Carnaval meu primo me ligou e disse que a maria tinha perguntado 

por mim, se eu namorava com Drica, ou Leninha, esses papos de mulher 
interessada. 

- Há-há-há-há, não vai me dizer que tu tirou a menina do bom caminho, Celso? 
- Não, saca o drama, minha mãe ficou sabendo da estória, eu nem imagino como, 

ficou fazendo a maior pressão pra eu sair com a menina, que ela conhecia os pais 
dela, da igreja, e que ia ser uma boa namorada etc, talvez até me convertesse... 

- Putz, essa eu teria pagado dinheiro pra ver, há-há-há-há... 
- Pense num drama...! 
- E tu saiu com a menina mesmo. 
- Tive que sair, senão D. Clarisse ia ter um treco... 
- E como foi? 
- Foi foda... 
- Literalmente? 
- Imagina... eu passei uns 15 min prometendo aos pais dela que a gente não ia pra 

barzinho, nem lugar pra dançar, nem que ia chegar depois da meia-noite, pense num 
drama da bexiga, foi foda mesmo. 

- E vocês fizeram o que, depois de tanta cc? 
- A gente foi pro cinema... e depois do filme a gente esticou na creperia. 
- E aí? 
- Só isso, que eu tinha que devolver a menina antes da meia-noite. 
- Não, aruá, o que foi que rolou, kit básico? 
- Nada, só uns beijinhos no escurema do cininho... 
- Vocês não saíram outra vez? 
- Não, ela disse que a gente tinha que namorar oficialmente pra sair de novo, e que 

ela só podia namorar alguém da igreja. 
- E tu obviamente que não ia se converter. 
- Obviamente que não, imagina se eu ia ficar adorando seres imaginários... tu iria? 
- Depende. 
- Depende do quê? 
- Se fosse uma desseas religiões adeístas eu até que pensaria no caso. 
- Só... foi uma pena mesmo, porque a menina até que não era de se jogar fora não, 

Giselle. 
- Já é a 2ª vez que tu me chama de Giselle hoje... 
- Tás contado, é, alesada? 
- Claro, se passar de 3 não passa de hoje. 
- É muito metida mesmo... 
- E tu não arrumasse nada mesmo nos últimos 6 meses, Celso? Fala a verdade. 
- Não, nada... 
- Tás completamente dominado mesmo... não que seja uma coisa ruim, claro. 
- Putz, eu acho que eu virei um cara sério mesmo. E tu sabe que aquela cidade tá 

cheia de mulher de bobeira, né? 



- Sei sim, 300.000 mulheres de bobeira, mas somente 3 ou 4 realmente 
completamente compatíveis contigo, né? 

- 1 ou 2, que afinal de contas tu ainda moras aqui. 
- E vou continuar morando... E aquela arquiteta do nome esquisito, ainda não voltou 

de Minas? 
- Lina? Nem volta mais, eu acho... 
- Aquela foi mesmo uma das 3 ou 4, né? 
- Foi mesmo, a melhor namorada que eu tive... se bem que ela fez 31 no começo do 

ano, então a coisa ia degringolar mesmo se ela não tivesse ido embora. Tu sabe que 
mulher atinge o estado otimizado aos 31, né, e depois entra em regime de 
progressiva decadência? 

- Há-há-há-há, e o teu amigo Leo, Celso, foi pra California mesmo? 
- Foi sim, essa hora deve tar pegando altas ondas... 
- E tu, estás conseguindo ficar esses dias todos sem surfar sem dar chilique? 
- Há-há-há, tou sim... mesmo porque onda boa agora só no ano que vem, daqui a 

pouco começa o verão, só vai rolar merreca. 
- É mesmo... Mas diz aí, Celso, como foi que tu conseguiu ficar esse tempo todo sem 

agarrar ninguém, 6 meses, nem pra dar uns amassinhos assim a nível de de repente? 
- Essas meninas perderam o encanto... 
- Sei... 
- A bem da verdade tem uma menina da aula de Espanhol que eu até consideraria dar 

uns apertinhos de leve, assim a nível de de repente, talvez ela seja uma das 3 ou 4... 
ou não. 

- Tou vendo que a Bia não foi a única que amadureceu um bocado desde os tempos 
do ITA. 

- É feito passar 3 ou 4 dias surfando Cloudbreak e depois encarar aquelas 
merrequinhas lá da praia, tá ligada? Não seria a mesma coisa. 

- Nossa, que dizer que a nossa amiga Beatriz já chegou ao nível de Cloudbreak?! 
- Eu acho que sim... – “com certeza... ou não?”. 
- Ela já começou a falar em morar junto, casar, ter filhos, essas coisas? 
- Não, imagina...! Mesmo porque casamento é a pior maneira de acabar um bom 

namoro, como já dizia Lepe-Lepe. 
- Eu também acho... por que ninguém quer namorar mais, Celso, é ficar ou casar? 
- Que estória é essa, mulher? Eu conheço muita gente que gosta de namorar. Neno, 

por exemplo, faz anos que tá com a mesma namorada, Danilo idem. Leninha gosta 
de namorar, mas nunca arruma namorado decente, mas mesmo assim não fica 1 
semana sem namorado... Tasso dispensou Aline mas não passou nem 10 dias sem 
namorada, na semana seguinte já tava com outra maria... tá certo que a bem da 
verdade Tasso gosta mesmo de ser controlado, que aquilo é um macho controlado 
da muléstia, pense num cabra dominado, mas... eita porra, isso tá me cheirando a 
coisa do 99, ele te pediu em casamento, foi? 

- Não, mas falou que queria morar comigo, e que se tudo desse certo queria casar 
daqui a 1 ano, ou 2. 

- Eu acho uma boa esse negócio de morar junto antes de casar, Gis, um bom 
experimento social pra ver se tem a ver mesmo. 

- Eu também acho, mas não é isso que eu quero agora, Celso. Eu só quero um 
namorado, só isso. 



- Claro que, a rigor, teria também que morar com uma 3ª pessoa neutra, como 
controle do experimento... foi daí que surgiu essa estória de dar um tempo? 

- Foi, eu disse que não queria morar com ele, ele disse que precisava de um tempo pra 
pensar no que ele queria mesmo fazer... eu acho que ele vai dar um chute na minha 
bunda, Celso. 

- Putz... 
- Ou de repente ele veio com essa estória de tempo pra ficar se agarrando com essas 

marias por aí. 
- Hum... – “bizú, vou usar essa tática quando a situação demandar” – imagina se o 

Giba ia fazer uma coisa dessa, Bia. 
- Bia?! 
- Eita, foi mal, há-há-há. 
- Ela deve estar pensando em ti nesse momento. 
- Deve mesmo... 
- Liga pra ela, Celso. 
- Depois eu ligo... não se aperreie, não, Giselle, que logo logo Giba vai cair na real, 

entender que esse negócio de morar junto e casar não tem cabimento no momento e 
as coisas voltam ao normal. 

- Eu não sei não, Celso... 3ª, é hoje! Shriu! 
- Deixa de ser besta, mulher... 
- Há-há-há-há. 
- Foi uma coisa repentina ou vocês já haviam discutido esse assunto antes, Gis? Gis! 
- Completamente repentina, a gente tava comendo pizza e ele soltou essa bomba, de 

repente, sem o menor aviso. 
- Há-há-há... 
- É muito engraçado mesmo, né, quando acontece com os outros? 
- Eu não tou rindo disso não, mulher, é de outra coisa. 
- Casar e comer pizza... 
- Isso, há-há, é o teu destino mesmo. 
- Tu pensa nessas coisas, Celso? 
- Eu não, só de falar eu já fico todo arrepiado... 
- Arrepiado tu vai ficar no dia que Bia vier com essas conversinhas moles pro teu 

lado... 
- Putz... espero que esse dia não chegue tão cedo. 
- Eu idem – voz número 3 – ou melhor, que não chegue nunca. 
- Eu idem idem idem – voz número 1. 
- Pois eu acho que esse dia não vai demorar muito não, gentem – voz número 2 – é 

melhor a gente começar a se preparar. 
- Putz... – voz número 1. 
- Pois se ela vier com esse papo leso pra cima de moi eu vou pedir um tempo, tá 

ligada? 
- Há-há-há-há, essa foi ótima... 
- E tu, mulher, amadureceste desde a formatura? 
- Eu não sei, eu acho que estagnei... 
- Isso porque tu já era madura antes, né? 
- Pode ser... bom, pelo menos eu consegui elevar a minha capacidade de me 

concentrar no momento e não ficar pensando exclusivamente no futuro. 



- Eu também... quando eu tou pegando onda, claro. 
- Há-há-há-há, eu sabia que tu ia dizer isso. 
- Só... 
- Preocupado com o relatório do final do mês? 
- E com a sessão de planejamento estratégico daqui a 4 semanas... e com o feriadão 

com Bia daqui a 3 semanas... 
- Vocês vão pra onde? 
- Pipa, eu acho, ou BF. Tomara que role onda boa. 
- Nossa, faz uma data que eu não vou em Pipa... se esse negócio ficar sério mesmo 

vocês vão morar junto, Celso? 
- Como assim ficar  sério?! Já faz 6 meses que eu estou em regime monogâmico com 

a menina, é fisicamente possível ficar ainda mais sério do que isso?? 
- Há-há-há-há... não, menino, deixa de ser leso, é claro que existem outros níveis 

mais elevados de seriedade, diversos níveis, diga-se de passagem, tu seria capaz de 
fazer uma coisa dessa? 

- Hum... eu realmente nunca pensei neste caso não, Gis. 
- Imagina a cena, pelo menos. 
- Hum... se fosse num lugar que desse onda boa eu acho que eu encarava. 
- Então a coisa toda é função da qualidade das vibrações marítimas? 
- Não, no caso fica sub-entendido que você perguntou se eu moraria com Bia, então 

entenda-se que, dado que seria com Beatriz Cecília, e se a coisa entre nós evoluísse 
para um estado de maior energia emocional, eu acho que moraria sim, com ela, 
daqui a uns 4 ou 5 anos, claro, desde que fosse num lugar que desse onda boa, 
entendeu agora? 

- E se fosse aqui em SJC, se ela mudasse pra cá, pra dar aula no ITA, por exemplo? 
- Não, nem que a vaca tussa... eita, ela te falou que tá pensando em voltar pra cá pra 

São José pra dar aula no ITA, foi? 
- Não, aruá, é uma situação hipotética... mesmo porque Bia detestava essa cidade. 
- Tu também detestava, e no entanto ainda estás aqui, prestes a casar e comer pizza 

pro resto da vida. 
- Há-há-há-há... não, eu posso até comer uma pizzazinha de vez em quando, mas 

casar, morar junto, essas coisas, não. De jeito nem maneira. 
- E se o Giba 99 te emprensar na parede, Gis, se ele falar que ou mora junto ou nada 

feito? 
- Situação hipotética? 
- Claro, que eu nem sabia de nada disso mesmo. 
- Nada feito. Com certeza nada feito. 
- Então tu já está psicologicamente preparada pra procurar outro namorado... 
- Estou sim... quer se candidatar ao cargo, se ele realmente ficar vago? Afinal de 

contas tu agora estás monogâmico, do jeito que eu gosto, há-há-há-há... 
- Eu até que consideraria esta possibilidade, se eu não estivesse ocupando o cargo que 

eu estou ocupando agora, claro. 
- Claro, claro... 
- E se tu estivesse disposta a mudar pra um lugar que desse onda boa. 
- A gente podia botar uma máquina de fazer onda no laguinho do H13... ou no 

laguinho do IAE, ou nos 2. 
- Boa idéia, Gis... 



- Combinado, então, vou começar a projetar essa máquina... 
 
Naquela calma manhã de domingo eu fui acordado por uma distante voz que chamava meu 
nome. 
 

- Celso… 
- ... 
- Celso! 
- ... 
- Celso, acorda! 

 
Eu tive uma ligeira dificuldade de lembrar-me onde estava, coisa que geralmente acontecia 
quando eu não dormia na minha cama, especialmente por 4 noites seguidas. Aquele lapso 
de memória, entretanto, desfez-se de imediato quando eu abri os olhos e reconheci o local 
em que estava. Eu levantei e respondi ao chamado do amigo: 
 

- Pode entrar, K-Zé. 
- Já são 10:30, Celso. Vamos comer algo? 
- Vamos... 

 
Fiz minha rotina matinal e depois sentei para tomar um café com meus anfitriões. Eu comi 
de tudo que havia na mesa, o que provocou alguns espirituosos comentários: 
 

- Está de regime de engorda, Celsius? 
- Ou não gostou do churrasco ontem? 
- Repara não, gente, é que eu não estou a fim de encarar aquela comida de avião. 
- Nem me fala... a coisa que eu mais detesto quando eu viajo, além de dormir longe 

da minha loura, é claro. 
- Que lindo... vocês foram dormir muito tarde ontem, Celso? 
- A gente ficou conversando até 2:00 da manhã... 
- Sobre? 
- Celso e Cristina... 
- Ela pareceu ser muito legal. 
- Era o que eu achava antes... 
- Nossa! Vocês estão neste estado? 
- Não, eu tô brincando, gente, ela é muito legal mesmo. Não comigo, naturalmente, 

ontem ela falou que nem quer me ver mais... 
- É ruim quando acaba desse jeito, não é? 
- Mas ela é uma ótima pessoa... 
- Quando está dormindo, não é Celsius? 
- Exato... 
- Vocês também são fogo, viu... 
- Não, amor, Cristina é uma ótima pessoa. 
- Eu também acho... lembra aquela vez no 3º ano, K-Zé, que Cristina... 

 
Terminamos a refeição e ficamos conversando mais um pouco. Depois eu juntei minhas 
coisas, agradeci pela hospitalidade dos amigos e peguei a Dutra rumo a Guarulhos. 



 
O movimento no aeroporto estava relativamente calmo, eu fui direto para o embarque e 
entrei no avião logo em seguida. Eu estava ansioso para voltar para casa, dormir na minha 
caminha. O passeio havia sido bom, o encontro com os amigos havia sigo gratificante, mas 
estava na hora de voltar para a minha concreta realidade, realidade esta que não envolvia 
Cristina e suas duras críticas, nem Lídia e suas doces melodias... 
 
E quanto mais rápido eu chegasse em casa mais cedo eu estaria ocupando meu valioso 
tempo com outros assuntos mais produtivos. Em poucos dias Lídia provavelmente nem iria 
mais pensar no que (nem) havia (mesmo) acontecido, e eu também não, e aquilo seria 
apenas mais outra lembrança agradável para nós 2. E Cristina... Cristina decididamente era 
coisa do remoto passado, e eu estava triste porque ela ainda não havia resolvido superar as 
nossas desavenças, e retomar a nossa gratificante amizade, mas ao mesmo tempo eu estava 
convencido de que não havia coisa alguma no mundo que fosse me fazer sequer pensar em 
ter algum tipo de envolvimento emocional com ela. Tipo nem fudendo. 
 
O avião decolou, eu liguei o meu “laptop” quando atingimos a altitude apropriada, coloquei 
o fone de ouvido e selecionei alguns vídeos para assistir durante a viagem. Eu ainda estava 
levemente nostálgico, mas assim que escutei os primeiros versos de “Take Me Home” meus 
pensamentos voltaram-se para a pessoa que eu iria ver novamente em apenas 20 dias. E 
relembrei do dia em que Beatriz Cecília havia re-entrado no meu espaço aéreo, e iniciado 
essa (des)importante estória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dia Branco 
 
Tudo começou numa terça-feira como outra qualquer. Eu havia acabado de chegar da aula 
de Espanhol e estava me preparando para ir dormir quando minha mãe me disse que uma 
amiga do ITA havia ligado: 
 

- Ela não quis deixar o nome, nem o telefone. Eu falei que você estaria em casa 
depois das 9:00. 

 
Eu ignorei completamente o fato e fui pra cama. Minutos depois D. Clarisse bateu à minha 
porta com o telefone na mão: 
 

- É ela de novo, você vai atender? 
 
Eu ainda estava acordado, então decidi conferir: 
 

- Alô! 
- Oi, Celso! Tudo bem? 
- Bia?!! Que surpresa mais agradável!! 
- Você já estava dormindo? 
- Não, não, eu acabei de chegar. Tudo bem com você? 
- Tudo bem, tudo bem. 
- A que devo a honra desta ligação? 
- Você vai pro casamento da Sandrinha? 
- Claro! É na semana que vem, não é? 
- Não, é neste sábado agora, menino. 
- É mesmo? Eu tinha anotado na minha agenda, mas esqueci de olhar... e eu ainda 

nem comprei o presente dela... – e iria ter a maior dificuldade de fazer tal coisa sem 
a ajuda de Patrícia, mas Patrícia não estava mais disponível para nada. 

- Nem eu... então, sabe o que é? Eu estou indo também... 
- Massa, só assim a gente se vê, né? 
- Pois é... Celso, eu queria te pedir um favorzinho. 
- Pode falar, Bia. 
- Sandra me convidou para ficar na casa dela, mas sabe como é, com aquela 

agitação toda que vai estar por lá eu não quero ficar atrapalhando. Eu queria que 
você me passasse um bizu de uma pousadinha, bem em conta, não muito longe da 
igreja... 

- Agora mesmo, Bia... a nossa empresa tem um convênio com alguns hotéis aqui na 
orla, o preço com desconto sai melhor do que essas pousadas pulguentas... deixa eu 
entrar na página deles... 

- Beleza! 
- Pronto... tem um aqui bem pertinho de casa, na beira da praia, e outro que fica a uns 

4 ou 5 km daqui... você vai chegar quando? 
- No sábado. 
- Deixa eu ver... humm... sábado tá difícil neste aqui, deixa eu ver o outro... quantas 

pessoas são, Bia? 
- Só eu mesma, Celso. 



- Humm... também não tem disponibilidade, esquisito... putz, eu sei o que é... 
- O que é? 
- Este final de semana vai ter um congresso aqui, de Medicina... tá tudo lotado, eu 

acho que você vai ter que ficar aqui em casa, Bia. 
- De jeito nem maneira, eu não quero incomodar. 
- Não é incômodo nenhum, Bia. Eu não chamei antes porque pensei que você vinha 

com alguém, quisesse mais privacidade, coisa e tal. Meus pais adoram receber meus 
amigos do ITA, se você ficar em outro lugar vai ser uma grande desfeita, para mim 
e para eles. 

- Você tem certeza que não vai ser muito incômodo, Celso? 
- Absoluta. Que horas você chega? 

 
Ela me passou os dados do vôo e logo depois nós encerramos a ligação. Mas eu precisava 
de mais informações. Sobre ela, obviamente, e liguei para a pessoa que sempre estava 
disponível para fornecê-las: Chico, o presidente da Fofoquita. Nossa conversa foi breve, 
mas deveras proveitosa para o bom planejamento daquela rara oportunidade que se 
apresentava à minha frente: um fim de semana com Beatriz, em meu território. Shruiu!! 
 
Nada como um pouco de espionagem para aumentar as probabilidades de sucesso. O que eu 
não sabia era que o meu caro amigo era um agente duplo, coisa que, diga-se de passagem, 
eu só iria descobrir mesmo no sábado seguinte. 
 
Eu passei o resto daquela promissora semana tentando visualizar como seria o re-encontro 
com Beatriz – uma distante pero querida e interessante pessoa dos velhos tempos, diga-se 
de passagem – mas nada do que eu consegui imaginar chegou sequer perto da realidade. Eu 
cheguei ao aeroporto com bastante antecedência, e fui aguardá-la na entrada da ponte. O 
avião chegou na hora prevista, o desembarque foi iniciado e meu batimento cardíaco sofreu 
uma ligeira aceleração, que logo foi seguida de uma outra mais forte quando eu finalmente 
consegui avistá-la. Ela trajava jeans e camiseta branca, e caminhava despreocupadamente, 
puxando uma pequena mala de rodinhas. Ficou levemente surpresa quando me viu, e 
rapidamente parou de arrumar os cabelos e sorriu para mim. Nossos olhares ficaram 
completamente alinhados enquanto ela percorria os longos 10 m que nos separavam. Ela 
parou à minha frente, soltou a maleta e me abraçou. Fortemente, e por mais de 1 min, 
durante os quais eu escutei alguns sutis comentários vindos de outros passageiros que 
apressadamente passavam por nós. Aquilo era um bom sinal. 
 
Eu senti uma imensa vontade de beijá-la na boca, mas fiz um esforço sobre-humano e 
limitei-me aos tradicionais 2 beijinhos no rosto. E depois tentei demonstrar um pouco da 
boa hospitalidade local: 
 

- Bem vinda à nossa humilde cidade, Beatriz! 
- Muito obrigada. Quanto tempo, hein, Celso? 
- 1,5 anos... você continua linda... 
- São os seus olhos... 
- Tirou o aparelho? Ficou massa! 
- Hum-hum, o tratamento acabou. E muito obrigada. 
- De nada. Vamos pegar o resto da bagagem? 



- Eu não trouxe mais nada, tudo que eu preciso está aqui dentro. 
- Mesmo!? 
- Hum-hum. 
- Isto é incrível, minha gente... vomitão? 
- Vamos. 

 
Eu dei uma de bom rapaz e puxei a sua maletinha – a dela, claro. Eu não conseguia parar de 
sorrir, e ela parecia estar com a mesma dificuldade. Outro bom sinal. 
 

- Eu pensei que esta área fosse limitada a passageiros em trânsito. 
- Eu falei que ia buscar uma pessoa com dificuldades de locomoção... 
- E eles acreditaram nisso? 
- Hum-hum... não precisou nem abusar dos privilégios que eu não tenho. 
- Aquela carteirinha é o maior bizu, não é mesmo? 
- Serve pra tudo... se a polícia para o carro para procurar inexistentes armas você 

mostra a carteira e eles vão embora... 
- Se o guarda te parar por excesso de velocidade é só mostrar a carteira e ele rasga a 

multa... 
- Uma das coisas mais úteis que eu trouxe daquela escola. Até para furar a fila do 

cinema eu já usei. 
- Fila do cinema!? 
- Hum-hum... uma vez eu tava em São Paulo com... deixa pra lá... – eu achei que 

aquela não era a hora certa de falar o nome de Cristina e desviei o assunto – como é 
que está a vida, Bia? 

- Tudo bem. Saúde 100%, tudo bem no trabalho... minha prainha está em dia... e 
você? 

 
Eu dei uma rápida checada na cor da sua bem cuidada pele – a dela, claro – e vi que estava 
no ponto, mas não consegui ver nenhuma marca de biquíni naquele instante. 
 

- Minha saúde está perfeita, muito trabalho a ser feito, os resultados do 2º trimestre 
estão muito bons, eu acho que o bônus do meio do ano vai ser legal... peguei umas 
ondinhas espertas hoje de manhã... 

- Eu estou vendo o bronze... 
- Eu não posso reclamar de nada, se melhorar estraga. Seu namorado não pôde vir? 

 
Ela não mudou a expressão, mas por uma fração de segundo o seu olhar – o dela, claro – 
modificou-se, e eu tive a nítida impressão de que ela sabia que eu sabia que o cara estava 
fora do jogo. Dela. Beatriz, no entanto, continuou o nosso: 
 

- Não, dessa vez não deu... 
- Que pena... 
- Pois é... 
- Você quer passar lá em casa primeiro ou ir direto ao shopping para comprar os 

presentes? 
- Vamos passar na tua casa primeiro, minha mãe pediu que eu ligasse quando 

chegasse lá... ela vai querer conversar um pouco com a tua mãe, Celso. 



- Tua mãe também faz essas coisas, é? 
- Hum-hum... mãe é tudo igual, não é? Só muda o nome. 
- E o endereço. 

 
Eu sabia o que estava para acontecer, e ela também: nossas orgulhosas mães iriam passar 
um tempão conversando sobre o quanto sofreram durante os 5 longos anos em que nós 
estávamos longe delas, no ITA, e de quebra iam citar alguns peculiares fatos que com 
certeza iriam nos causar um leve constrangimento. 
 
Mas antes que aquilo tudo pudesse acontecer, meus pais, em sua infinita inocência, é claro 
– a deles, claro –quase me tiraram do sério com a costumeira diplomacia doméstica dos 
Pachecos: 
 

- Como você é bonita, Beatriz Cecília... e inteligente, também. 
- Ai se eu fosse 20 anos mais moço... 
- Era uma moça dessas que eu queria pra ser minha nora... você quer comer alguma 

coisa, minha filha? 
- Claro que ela quer, Clarisse, a menina acabou de chegar de viagem, deve estar com 

fome! 
 
Beatriz aceitou um pedaço de torta de chocolate, e eu fiz a gentileza de acompanhá-la. Em 
seguida ela ligou para a sua mãe – a dela, claro – disse que havia chegado bem e passou o 
telefone para a minha. Foram os 30 min mais longos do dia, durante os quais nossos 
ouvidos ficaram zunindo cem cessar. Mas nós finalmente conseguimos sair daquela 
embaraçosa situação e fomos comprar os presentes para a nossa amiga Sandra. 
 
A tarefa até que não foi muito difícil, nem demorada, pois a lista que ela havia deixado na 
loja estava quase que completamente finalizada. Fizemos nossas escolhas e pagamos. A 
loja se incumbiu de providenciar todo o resto, inclusive a entrega. Shruiu! 
 
Saímos daquele ambiente claustrofóbico e fomos tomar sorvete de mangaba na praia. Havia 
chovido um pouco naquela manhã, mas aquele final de tarde estava ensolarado, e o clima 
estava propício para uma leve caminhada nas brancas areias. E também para colocar o papo 
em dia, a começar pelo assunto da hora: nossa amiga casamenteira. 
 

- Sandrinha acertou dessa vez... 
- Finalmente, já estava ficando difícil de decorar os nomes de todos os noivos dela. 
- É mesmo. 
- Nos últimos 3 anos a menina apareceu com 3 noivos diferentes nas festas de fim de 

ano da regional da AEITA. 
- Ela me disse que esse é pra valer mesmo. 
- E você, Bia, já está planejando o seu casamento? 

 
Ela me olhou do mesmo jeito que me havia olhado no aeroporto, mas não conseguiu se 
conter e entregou o jogo: 
 

- Celso, eu sei que você sabe. 



- Que eu sei o quê? 
- Que eu acabei o namoro no ano passado... 
- Sei... – “eu sabia que tu sabia que eu sabia, eu sou muito phoda mesmo”. 
- Chico me disse que você ligou pra ele depois que eu liguei pra você, na terça. Ele 

me ligou logo em seguida. 
- Fofoqueiro filho da truta... 
- Ele também disse que você não perguntou o motivo, Celso. 
- Eu não quis ser tão indiscreto... – “que afinal de contas isso não é da minha conta”. 
- E que suas exatas palavras foram “Bia merece toda a felicidade deste mundo”. 
- Merece mesmo. 
- Ele também não ia saber o motivo se você tivesse perguntado. 
- Esse tipo de assunto é extremamente privado... – “e aparentemente complicado”. 
- É verdade, mas eu vou lhe contar o motivo. 
- Você não precisa fazer isso, Bia. 
- Eu sei que não, mas eu quero, Celso. 
- Tá bom... – “hum” – o que foi que aconteceu? 
- Não aconteceu nada grave, eu apenas não era a pessoa certa para ele, e vice-versa. 
- E demorou 2 anos pra você descobrir isso? 
- Não, eu descobri em 6 meses... ele demorou mais um pouco... 
- E por que você não acabou tudo antes? 
- Ele era bom pra mim, me tratava bem... era fiel... mulher gosta dessas coisas, você 

sabe. 
- Eu pensei que mulher gostasse de cara rico e/ou do pinto grande... 
- Essas qualidades ajudam, há-há, mas não são necessariamente necessárias. 
- Sei... – “pense numa criatura complicada, a tal da mulher”. 
- Você está com alguém? 
- Eu estava saindo com uma arquiteta, tava naquela fase de exclusividade e tudo 

mais, mas ela foi morar em Ouro Preto no final do ano passado, e a coisa toda deu 
pra trás... peraí, você já sabia disso, né? Chico falou pra você. 

- Falou sim, mas ele não usou o verbo “sair”. 
- Claro que não... – “pense numa criatura fofoqueira, o tal do Chico” – grande Chico, 

eterno presidente da Fofoquita. 
- Ele também disse que você e Cristina não estão nem se falando direito. 
- É verdade... eu liguei no Natal, ela não falou muita coisa... liguei no ano novo, ela 

mandou a irmã dizer que ela estava no banho... liguei no aniversário dela, ela ficou 
muda do outro lado... 

- Que coisa chata, não é, Celso? Vocês eram tão amigos... 
- E era exatamente isso o que a gente tinha que ter permanecido... a coisa toda foi 

uma idéia completamente errada, desde o começo. 
- Você fez algo que não devia ter feito, Celso? 
- Nós 2 fizemos... mas o pior foram as coisas que nós dissemos um ao outro... foi 

horrível. 
- E esta situação não é reversível, Celso? 
- Não, de jeito nenhum. 
- Mesmo? 
- Não tem cinética neste mundo que me faça ficar com ela de novo... não me leve a 

mal, Cristina é uma ótima pessoa, nós apenas não fomos feitos um para o outro. 



- Eu entendo... 
- Sabe aqueles relacionamentos em que você sempre tá com uma sensação de que 

está faltando algo? Que quando acaba você fica torcendo pra nunca passar por 
aquilo novamente? 

- Sei... feito estudar no ITA? 
- Isso, há-há-há... bem diferente do que aconteceu entre nós 2, Bia. 
- Como assim!? 
- A gente teve aquele lance, quando passou a gente continuou amigo, apesar de 

alguns leves incidentes, e hoje eu posso falar abertamente pra você que se eu tivesse 
a chance de passar por aquilo novamente, dado que as condições de contorno 
fossem favoráveis, eu estaria disposto a começar tudo de novo... putz, não vai me 
dizer que Chico te contou isso também, Bia. 

- Não, ele disse que não tinha tempo para me contar tudo... 
- Ainda bem. 
- E foi por isso que ele gravou e me mandou o arquivo. 
- O quê?? 
- Está aqui no meu “player”, você quer ouvir? 

 
Ela ligou o aparelho e eu reconheci a minha bela voz, repetindo exatamente o que eu havia 
acabado de falar para ela. Nós paramos, ela me olhou relativamente séria: 
 

- Celso, isso tudo é armação tua? 
- Não, claro que não, Bia... é armação tua?? 
- Não!! 

 
Nós ficamos sem falar nada por uns instantes, recomeçamos a caminhada: 
 

- Eu só perguntei para ele se você ainda estava namorando porque eu não queria que 
você ficasse constrangida de ficar lá em casa, Bia. 

- Eu acredito em você, Celso. 
- Por que será que Chico gravou a conversa e ligou pra você em seguida? 
- Na verdade eu havia ligado para ele antes de ligar para você... 
- Por quê? 
- Lembra quando ele teve aqui no ano passado? Vocês saíram pra jantar... 
- Lembro... e o que é que tem a ver? E como você sabe disso? 
- Ele me contou que você perguntou por mim... ele me falou tudo que vocês 

conversaram sobre mim, Celso, basicamente tudinho. 
- Putz... – “fofoqueiro fdp”. 
- Eu sabia que ia ver você neste fim de semana... e eu queria saber se você ainda 

estava... pensando da mesma forma... 
- E por que esta curiosidade agora? 
- Não é de agora, Celso... faz tempo que eu estou pensando nisto... eu também acho 

que... 
- ... 
- Eu queria ouvir isso tudo saindo da sua boca... olhando pra você... 
- Bia... – “putz, e agora?” – eu não acho que as condições de contorno estejam muito 

favoráveis agora... 



- Nós podemos ajustar as condições de contorno para resolver um problema, Celso. 
- Sei... – “não era bem isso que eu havia imaginado para este final de semana, não era 

mesmo”. 
- Ou melhor, para aproveitar uma oportunidade. 
- Sei... – “putz, e agora?”. 

 
Eu tive que parar e pensar um pouco sobre o que Beatriz havia acabado de falar... ela 
dicididamente estava preparada para aquela conversa, mas eu decididamente não estava. 
 

- Nem eu, eu tava achando que ela queria apenas em jaba-jaba esperto pro final de 
semana, em nome dos velhos tempos – voz número 1 – claro que eu encaro, na boa, 
mas se depois ela pegar no pé vai ser o maior bizuleu, Celsan. 

- Eu vou ter que concordar com o nobre colega, Celsius – voz número 3. 
- E qual é o problema, gente? – voz número 2 – A menina é bonita, inteligente, 

simpática, tem uma fonte de renda fixa, não é isso que vocês querem? Não é 
exatamente isso que todos nós queremos, Celso? 

- Hum... – voz número 1 – pelo que eu lembro ela era meio ciumenta. 
- Hum... – voz número 3 – pelo que eu lembro ela era meio controladora, quase 

neurótica. 
 
Eu achei melhor adiar aquela conversa... todas elas: 
 

- Você agora está falando que nem o meu chefe, com esse papo de aproveitar 
oportunidade... 

- Há-há... 
- Bia, vamos continuar essa conversa depois? Eu acho que está na hora de a gente ir 

se arrumar pro casamento. 
- Tá bom. 

 
Voltamos para casa, comemos algo e fomos nos preparar para a grande celebração da noite. 
Eu sempre tinha uma dúvida quanto a qual terno usar naquelas ocasiões, o preto que eu usei 
na formatura do ITA ou o azul marinho que eu usei no casamento do meu irmão. Minha 
dedicada genitora, como sempre, já havia resolvido o insignificante problema para mim: 
 

- Vá com o preto, meu filho, que combina com o vestido de Beatriz Cecília... que por 
sinal já está aqui prontinho, passado e tudo. 

- Tá bom, mãe. 
- Obrigada, dona Clarisse. 
- De nada, minha filha. E vá tomar seu banho no meu banheiro, Celso, assim Beatriz 

Cecília tem mais um tempinho para se arrumar... pelo menos 1 h a mais, há-há. 
- Celso não mudou nada desde a época do ITA, não foi, dona Clarisse? 
- Não... quer dizer, ficou mais bonito depois que cortou o cabelo, você não acha, 

Beatriz Cecília? 
- Eu concordo. 

 
Eu sabia que Bia não ia aguentar mais muito tempo com aquele particular tratamento, e em 
menos de 10 s ela soltou o verbo: 



- Dona Clarisse, eu posso pedir uma coisa para a senhora? 
- Pode, Beatriz Cecília, o que é? 
- Será que a senhora poderia me chamar apenas de Beatriz, ou mesmo Bia? 
- Claro, eu só estou lhe chamando assim porque Celso disse que era como você 

gostava de ser chamada. 
- Pois ele tava brincando com a senhora, e comigo também. É justamente o contrário. 
- Meu filho, como é que você faz uma coisa dessas com a sua mãe? E com Beatriz? 
- Foi mal, gente, mas eu não poderia perder uma chance destas, a-há. 
- Pode deixar, minha filha, daqui prá frente eu só lhe chamo de Beatriz, mas você 

acaba com essa estória de me chamar de senhora, viu? 
- Tá bom, obrigada. 
- Celso, meu filho, mostre o banheiro pra ela. 
- Claro... vem cá, Bia. As toalhas amarelas são tuas, as verdes são minhas... deixa eu 

pegar logo esta... a água quente é aqui, a fria é aqui... o resto é auto-explicativo. 
- O que é isso? 
- O som, é claro. Tem rádio, CD, e esse cabo aqui você pode conectar no seu 

“player”, ou “laptop”, e assim você pode variar a trilha sonora de acordo com a 
atividade que você esteja executando. 

- Só tu mesmo, Celso, som no banheiro...! 
- Minha cara, a maioria das atividades associadas a este recinto, ou melhor, todas 

elas, podem ser melhor executadas se você tiver a sonorização apropriada. 
- Eu vou testar a sua hipótese. 
- Bom, fique à vontade, a gente se vê de novo daqui a umas 3,5 horas. 
- Eu não demoro tanto assim, Celso. 
- Eu sei que você não demora, Bia, mas eu demoro. 

 
Normalmente eu levaria pelo menos 45 min para ficar pronto, mas naquele curioso dia eu 
consegui fazer tudo em apenas 33 min. O resto do tempo eu usei para ligar para Chico e 
obter mais informações táticas. O cara nem se alterou com a minha fingida indignação: 
 

- Fala, Celso, como está a nossa amiga? 
- Fala, traíra. Tás gravando essa conversa também? 
- Ela te contou, foi? 
- A que nível que você chegou, Chico. Fofocar é uma coisa, mas isso o que você fez 

foi lamentável. 
- Tecnologia de ponta, Celso. E ai, já rolou? 
- Não, claro que não, e agora eu estou achando que isso não seria uma boa idéia. 
- Ué, e por que não? Depois daquela tua conversa mole toda... 
- Pois é... eu não sei mais... – “não sei mesmo”. 
- Olha bem, Celso, não vai dar uma de gostoso agora. A menina gosta de ti, tu gostas 

dela, vocês estão livres e desimpedidos... já têm um certo histórico. 
- O que é que você sabe exatamente sobre isso, Chico? 
- Tudo o que eu sei foi aquele lance que rolou quando a gente tava no 3º ano... ou 4º, 

que eu nem lembro mais, teve mais, foi? 
- Não, claro que não, e mesmo se tivesse isso não é assunto para se conversar ao 

telefone, principalmente com pessoas que têm o péssimo costume de registrar e 
distribuir o conteúdo... 



- Deixa de frescura, homem. 
- Chico, eu não sei se o momento é adequado para começar algo com Bia... eu tou 

naquela vidinha boa, azarando tudo que é mulher, sem ninguém pegando no meu 
pé... 

- Ninguém pode ficar nesta raparigagem “ad aeternum”, Celso, nem mesmo tu. 
- Por que não? 
- Porque não seria justo com os outros que são casados, feito eu. 
- E vai que não dá certo, vai que isso não é apenas nostalgia, ou outro assunto mal 

resolvido dos tempos do ITA, feito Cristina? 
- Celso, ela também está cautelosa, afinal de contas a menina passou 2 anos 

namorando firme... e também ela ainda está com dúvidas em relação à nossa outra 
amiga, Cristina... 

- Isso deu pra notar... 
- Eu tenho certeza de que ela vai querer ir devagar com essa estória, bem devagar. 
- Quer dizer então que ela não está nem cogitando uma jaba-jaba? 
- Disso eu não faço a mínima idéia, mas depois de 7 meses de atraso eu acho que ela 

já deve estar subindo pelas paredes. Eu estaria. 
- E tu acha que ela ficou esse tempo todo inativa, Chico? 
- Eu não sei, todo mundo diz que tá faltando homem nesta cidade... eu acho que aqui 

tem homem demais pro meu gosto. 
- Aqui estamos com a mesma situação... ainda bem, a-há. 
- Ah, caso role sexo, vai com calma, porque depois desse tempo todo já deve ter 

fechado o canal. Tu sabes que essas coisas atrofiam se não forem usadas com uma 
certa frequência, assim pelo menos 1 vez por semana. 

- Porra, velho, tu só tá metendo 1 vez por semana? 
- Isso quando eu tenho sorte... bom, em todo caso eu sugiro tu comprares um tubo de 

KY, só para facilitar as coisas. 
- Como é?! 

 
Naquele instante eu ouvi uma voz feminina ao fundo: 
 

- KY não, Chico, ela vai pensar que ele tá querendo outra coisa... 
 
Eu tomei um susto, mas recuperei-me logo: 
 

- Chico, quem é que está ouvindo a nosso conversa desta vez? 
- Minha esposa, é claro, quem é que tu acha que está me passando esses bizus todos? 
- Cacete! Eu já vi que privacidade é um conceito totalmente abstrato nessa família. 
- Mas ela está certa, esquece a minha sugestão. Bom, você é um cara solteiro, vive 

na gréia, eu tenho certeza de que você sabe lidar com essas situações... 
- Eu faço uma ligeira idéia... porra, velho, eu estou desapontado contigo. 
- Por causa da gravação? Que frescura, Celso. 
- Não, porque tu só tá metendo 1 vez por mês, a-há. Té mais, Chico. 
- Tomara que tu broches... 

 
Eu abri o armário, olhei para as minhas 3 gravatas, pensei por 30 s e concluí que a do 
Homem Aranha seria um pouco informal demais para a magnitude do acontecimento, então 



peguei a outra que também já estava com o nó feito. Foi só afrouxar um pouco que passou 
fácil e encaixou perfeitamente. Coloquei uma colônia aleatória e fui verificar se o meu 
“player” estava devidamente carregado com o Rumours, o Lovelife e o Loveless... e a 
coleção inteira do U2 e Sarah Mac, que Bia gostava dessas coisas. Depois fiquei deitado na 
cama, relaxando ao som dos Ramones. 
 
Pouco tempo depois eu ouvi umas leves batidas na porta e uma suave pergunta: 
 

- Posso entrar? 
- Claro, Bia. 

 
Eu sentei e fiquei admirando de alto a baixo aquela alucinante visão. Eu jamais havia visto 
Beatriz tão produzida. A maquiagem não estava demasiada, mas o que mais me deslumbrou 
foi a roupa que ela usava: um vestido com um generoso desenho e que acabava a uns 10 cm 
acima dos joelhos. E meias, daquelas bem fininhas, que desapareciam por baixo do vestido, 
e da mesma cor do mesmo. Eu levantei, peguei o paletó e falei a única coisa que eu achei 
que seria conveniente falar naquele (ligeiramente) delicado momento: 
 

- Você fica bem de preto. 
- Você também. 

 
Ela ajeitou a minha gravata e sorriu ao reconhecer os detalhes impressos nela: 
 

- Deixa eu ver se eu lembro... Gibson Flying V?! 
- Eu me amarro em mulher que tem boa memória... vamos? 
- Vamos! 

 
Nós demoramos mais 0,5 h para sair, pois meu irmão havia aparecido com sua digníssima 
bizuleica esposa – a dele, claro – e nós tivemos que passar por mais alguns estressantes 
momentos de extrema demonstração da nossa já famosa diplomacia doméstica. Mas todos 
sobreviveram, inclusive Beatriz e eu. 
 
Eu fiquei um pouco aliviado quando finalmente conseguimos sair daquela panela de 
pressão e nos dirigimos ao carro. Eu segurei a porta para ela, ela agradeceu a gentileza, 
entrou no veículo e a 1ª coisa que fez foi procurar o espelho. Depois colocou o cinto e 
sorriu, na vã tentativa de demonstrar um pouco de auto-controle. 
 
Não conversamos nada até que o carro parou num sinal vermelho. Eu senti vontade de 
beijá-la ali mesmo, mas achei que nós provavelmente já estávamos bastante atrasados e que  
não ia ficar nada bem demorar ainda mais só porque ela teria que retocar o batom. 
 

- O lugar é muito longe daqui, Celso? 
- Não, não é longe, mas é meio complicado de chegar lá, dá um monte de volta, não é 

trivial não. 
- Ôps... 
- Não se preocupe, ela me passou as direções... que devem estar em algum lugar por 

aqui... 



Eu comecei a vasculhar os prováveis locais em que minhas precisas anotações poderiam ter 
se escondido e ela fez o mesmo: 
 

- Será que está no porta luvas, Celso? – ela abriu o dito cujo assim que terminou a 
frase. 

 
E foi naquele delicado instante que eu gelei, pois lembrei que era naquele lugar em que eu 
guardava algo muito importante, e privado. Minha única esperança era ela não ver a coisa, 
ou fingir que não havia visto, mas não teve jeito: 
 

- Não está aqui não... aqui só tem os documentos do carro e uma caixa de 
camisinhas... 

- Hum... aonde estará...? 
 
O sinal abriu, eu acelerei a viatura e tentei manter a mesma naturalidade que ela havia 
demonstrado: 
 

- Será que eu deixei em casa? 
- Quer voltar? 
- Não, vai atrasar mais ainda... não se preocupe, é perto de um barzinho que eu 

conheço. 
- Tá bom... 
- ... 
- ... 
- ... – “fala alguma coisa, fala alguma coisa, fala alguma coisa, fala alguma coisa, fala 

alguma coisa”. 
- ... 
- ... – “deixa pra lá”. 
- Sua família me tratou tão bem, Celso. 
- Eles adoram o pessoal do ITA... e depois daquelas figurinhas todas que nossas mães 

trocaram... 
- É verdade... sua mãe sabe de alguma coisa da gente? 
- Não muito... eu falei que a gente tinha ficado umas 3 ou 4 vezes na época do ITA... 
- E qual é o módulo de Young que ela adota para o verbo ficar? 
- Não chega nem a 10 MPa... ela não sabe nada sobre Pipa, se é isto que você está 

perguntando. 
- Ufa... ainda bem... 
- Eu não comento esse tipo de coisa com a mama... eu acho que ela prefere pensar 

que eu não faço essas coisas... 
- Eu entendo... 
- E a sua mãe, o que ela sabe da gente? 
- Tudo, inclusive Pipa. 
- Ôps... 
- Ela prefere saber quando e com quem eu faço essas coisas... 
- Eu entendo... e o que foi que ela disse quando soube que você ia ficar lá em casa? 
- Não deixe ele escapar desta vez, minha filha... mas vá devagar com o andor... 
- Eu não sei se eu entendi direito, Bia. 



- Ela acha que eu devia tentar me entender com você, mas sem colocar muitas regras, 
como eu fiz antes, agora... para que a gente tenha espaço para amadurecer a 
relação... 

- Sei... – “?”. 
 
Eu não entendi nada do que ela falou, mas achei melhor ficar na minha. O silêncio nos 
visitou mais uma vez. Eu concentrei-me no trânsito, mas notei que suas mãos – as dela, 
claro – começavam a demonstrar uma certa ansiedade. E foi só uma questão de tempo para 
que aquela certa ansiedade se propagasse para o lado esquerdo do carro. Mas pelo menos eu 
tinha um bom disfarce, o trânsito. A ela restaram os costumeiros comentários sobre o 
tempo, ou sobre a paisagem: 
 

- Eu acho essas pontes tão bonitas... 
- Isso é um viaduto, Bia... 
- Eu estava falando daquela que nós acabamos de passar... 
- Claro... agora é uma ponte de novo... tá vendo o rio lá embaixo? 
- Engraçadinho... você nem me mostrou sua guitarra nova... 
- Foi mesmo... amanhã eu te mostro... 
- Que cor que é? 
- Vinho... tinto, é claro. 
- Por falar nisso, será que vai ter álcool na recepção? Casamento de evangélicos a 

gente nunca sabe. 
- Eu acho que sim... deve ter pelo menos champanhe... que eu não gosto muito, diga-

se de passagem, mas tudo bem... 
- Eu adoro... o que foi? Por que baixou o som? 
- Eu acho que é nessa rua... 
- Homens... 
- Exato... nossos cérebros foram programados para executar um máximo de 3 tarefas 

simultaneamente. 
- 3 ou 2? Dirigir e ouvir música. 
- Dirigir, ouvir música, procurar a igreja e conversar com você... eu tive que eliminar 

a menos prioritária. 
- Obrigada. 
- De nada. 
- Eu fico muito feliz em saber que eu sou mais importante que os Chili Peppers. 
- Eu acho que é na próxima esquina... o que foi que você disse mesmo!? 
- Engraçadinho... 
- É aqui! 

 
Estacionei o carro, peguei o paletó, saí e abri a porta para ela. Ela sorriu agradecida, saiu e 
deu um retoque no alinhamento do terno. Eu achei que era o momento ideal para aliviar um 
pouco daquela tensão toda e decidi dar uma leve avançada verbal: 
 

- Bia, você é muito importante para mim, muito mesmo. E é por isso que eu estou 
assim desse jeito... eu não gostaria de ver você infeliz... ainda mais se tivesse sido 
por minha causa. 

- Eu sei disso, Celso, eu sinto o mesmo em relação a você. Vamos entrar? 



Nós estávamos mais atrasados que a noiva, mas para nossa sorte ainda havia lugares 
disponíveis no fundão, e nossa discreta entrada foi quase que totalmente despercebida. Mas 
à medida que a cerimônia se alongava eu me convencia que teria sido melhor ter-nos 
atrasado pelo menos por mais 0,5 h. Eu nunca vi um casamento tão longo, na hora eu achei 
que o pastor estava querendo ver se a nossa exigente amiga Sandrinha estava mesmo 
decidida, afinal de contas o coitado já havia cancelado 2 outros casamentos por causa das 
suas repetidas indecisões – as dela, claro. 
 
Mas no final tudo deu certo, e nossa amiga estava feliz. Muito feliz, e a fim de nos 
contagiar a todos com sua felicidade – a dela, claro – coisa que ficou óbvia quando fomos 
cumprimentar o irradiante casal: 
 

- Bia, minha amiga, que bom que você veio... e aí, Celso, se animou? 
 
Eu fiz que não entendi o que ela estava querendo dizer e me limitei aos procedimentos 
formais. Mas ela não foi a única a insinuar algo suspeito, meu nobre amigo Valtelho 
também se mostrou curioso pelo fato de eu ter aparecido num casamento com Beatriz. Ele 
me chamou para pegar uns refrigerantes e soltou a boréstia pra cima de moi: 
 

- Celsão, meu velho, que estória é essa com Bia? 
- Tem estória nenhuma, Valtelho, nós somos apenas bons amigos. 
- Eu conheço a tua definição de amiga, hé-hé... seu escroto, só me resta saber se ela já 

é uma amiga ou se vai ser uma amiga, hoje... hé-hé-hé. 
- Isso é um fresco mesmo... Cadê o viado do teu irmão? 
- Aquele puto deve estar em casa, bêbado... o bicho tá gordo que só um boi... 
- Tem falado com Tino? 
- Porra, nem te contei, Celsão... aquele viado tá voltando pra cá. 
- Massa! 
- Arrumou um emprego bizurado, vai consertar avião, melar a mão de graxa, hé-hé. 
- E quando é que ele se muda? 
- No meio do ano, de mala e cuia. 
- Massa! 
- A gente precisa marcar algo com ele... 

 
Nós voltamos para a roda dos amigos da regional da AEITA e fizemos a costumeira social. 
Beatriz estava conversando animadamente com todos, e eu achei que não havia necessidade 
de ficar monitorando o seu espaço – o dela, claro. Quando o champanhe foi servido, no 
entanto, eu fiz questão de levar uma taça para ela, e depois disso o seu (ligeiramente) 
incisivo olhar – o dela, claro – me indicou que estava na hora de compartilhar o espaço. 
 
Após o brinde coletivo a conversa ainda rendeu por mais de 0,5 h, e lá pelas 10:30 nós 
achamos que estava na hora de começarmos a nos preparar para zarpar. Justo naquele 
instante Sandra e o marido juntaram-se ao nosso grupo, e depois de algumas conversas  
genéricas ela praticamente só conversou com Beatriz. Mas me ofereceu outra taça, a qual 
foi imediatamente recusada: 
 

- Obrigado, Sandra, mas eu estou dirigindo. 



Bia sorriu da minha desculpa, mas não comentou nada, afinal de contas ninguém precisava 
mesmo ficar ciente a respeito das minhas preferências etílicas. Depois de finalizados todos 
os rituais nós demos o evento por encerrado e despedimo-nos dos noivos e convidados. O 
relógio marcava 11:18 quando entramos no carro. Beatriz me olhou com um sorriso 
extremamente irônico e eu não pude deixar passar aquela oportunidade única de fazer um 
comentário tipicamente chicoriano: 
 

- Bia, se você quiser pode colocar este buquê no banco de trás... o carro é pequeno 
mas eu acho que cabe. 

- Foi apenas uma coincidência, Celso. 
- Sei... vocês devem ter calculado isto uma centena de vezes... fora os exaustivos 

ensaios de vôo. 
- E então, Celso, o que é que se faz de bom nesta cidade numa noite de sábado? 
- Hum... você percebeu que acabou de colocar a bola na pequena área? 
- Hum-hum... – ela finalmente conseguiu largar as flores e depositá-las longe do 

alcance da minha vista – estou esperando o chute. 
- Deixa eu ver... a cidade oferece várias opções para quem está de visita... por 

exemplo, você está a fim de comer algum fruto da terra? 
 
Ela começou a gargalhar, e eu logo percebi o motivo: 
 

- Agora foi você quem largou a bola na pequena área, Celso. 
- Putz... foi mesmo... e então? 
- Eu vou guardar este chute para mais tarde... no momento eu gostaria de conhecer 

um lugar típico. 
- Do que é que você está falando exatamente, Bia? 
- Um barzinho que você costuma frequentar, por exemplo. 
- Ahh... quase que você me deu outro susto... 
- Celso! Você acha que eu faria uma coisa dessas? 
- Eu sei que sim... vamos nessa, eu vou te levar no bar do meu amigo Marcelo. 
- Coloca “Soul To Squeeze” de novo, afinal de contas os teus neurônios estão mais 

ociosos agora, e os meus também. 
 
O lugar já estava bastante movimentado quando chegamos, mas aquilo não era motivo de 
preocupação. Eu apresentei Bia a Marcelo e Fábia, eles conversaram um pouco conosco e 
depois voltaram ao trabalho. 
 

- Gostei do barzinho, Celso, principalmente dos seus estrategicamente localizados 
banquinhos cativos. 

- Eu me amarro neste ambiente... 
- Eu tenho certeza de que muitas águas já rolaram por estes banquinhos... 
- A gente fazemos o que podemos, Bia. Vamos fazer um brinde à nossa amiga 

Sandrinha? 
- Vamos! 
- ... 
- ... 
- ... 



- Fala alguma coisa! 
- Tá bom... a Sandra e Paulo, que sejam muito felizes em sua união, a deles, claro, e 

que sempre se lembrem de que foram os responsáveis por cristalizarem o nosso feliz 
re-encontro. 

- A Sandra e Paulo! E ao nosso re-encontro! 
- Saúde! 

 
Fizemos o famoso tin-tin e sorvemos fração não desprezível do conteúdo dos nossos copos. 
Em seguida ela colocou o dela sobre o balcão, cruzou as nervosas pernas e repousou as 
igualmente nervosas mãos sobre o não menos nervoso joelho. Balançou o pé direito ao 
ritmo da música que estava tocando e fez uma expressão pensativa. Meus ociosos neurônios 
computaram todas aquelas informações e me mandaram falar algo, mas eu recusei a ordem 
e concentrei minhas atenções sobre o belo par de coxas que eu já imaginava estarem 
despidas. Ela captou minhas ondas cerebrais, mas não demonstrou nenhuma reação 
negativa. Fechou os olhos por cerca de 5 s e depois me fitou novamente. Eu resolvi 
reiniciar a conversação: 
 

- Você quer ver algum clip? Marcelo tem milhares de vídeos neste bar. 
- Quero... será que ele tem “White Wedding”? 
- Tem sim... depois dessa eu coloco. Eu não sabia que você era fã do Billy... vixe... 
- Eu gosto de algumas músicas dele... 
- Você sabia que ele escreveu essa música criticando a irmã dele, que ficou grávida e 

casou com o namorado? 
- Não… eu gosto de “Dancing With Myself” também. E antes que você pergunte eu 

sei do que é que ele estava falando quando escreveu esta música. 
- Do ato de dançar sozinho, claro... 
- Claro... – ela fez uma cara de sonsa – você ainda dança sozinho, Celso? 
- Pelo menos 2 vezes ao dia... 1 logo depois de acordar, para começar bem o dia, e 1 

antes de deitar, para dormir bem. 
- Eu não acredito... depois do que eu vi no porta luvas do seu carro eu acho que você 

não está tendo nenhum problema em achar alguém para dançar, Celso. 
- Há-há-há, eu sabia que mais cedo ou mais tarde aquilo ia ser motivo de piada. 
- Aquilo é uma armadilha, não é? 
- Claro que não, Bia. 
- Sei... você não vai me perguntar se eu também ainda danço sozinha? 
- Isto seria uma tremenda indiscrição da minha parte. 
- A gente já conversou tanto sobre isso, Celso, você não lembra? 
- Claro que lembro, Bia, mas nós éramos 2 jovens estudantes, no H8... eu acho que o 

contexto agora seria diferente. 
- Tá me chamando de velha indiscreta, é? 
- Claro que não... vamos falar sobre outra coisa? 
- Vamos. O que, por exemplo? 
- Sei lá... o teu namorado, por exemplo, como vocês se conheceram, o que é que você 

gostava e detestava a respeito do cara – “assim quem sabe eu evito cometer alguns 
desnecessários deslizes”. 

- Ex-namorado, Celso. 
- Isso... 



- A gente se conheceu na Faculdade, ele tava fazendo mestrado também... Saulo é um 
desses caras que chamam a atenção, sabe? Bem bonitão... 

- Assim feito Lulu? 
- Não tanto, mas da mesma ordem de grandeza. 
- Sei... – “deve ser baitola”. 
- A gente começou a sair junto, foi ficando... eu gostada da atenção que ele me dava, 

a gente passava um tempão junto, ele gostava de conversar comigo, nunca me 
passou pra trás, apesar da intensa abordagem da concorrência... não tinha nada que 
eu não gostasse nele, nada mesmo. 

- E como é que você deixou escapar um cara tão perfeito assim, Bia? – “um perfeito 
baitola, claro”. 

- Eu nunca conseguia ficar completamente à vontade quando a gente ficava junto, 
você sabe... 

- Sei... – “decididamente baitola”. 
- Eu não sei o que era, lance de pele, sei lá... 
- A química da coisa não era muito balanceada... – “afinal de contas o mané era 

baitola”. 
- Isso... 
- E isso foi o fator decisivo? 
- Um dos... sexo é muito importante numa relação, Celso... 
- Eu também acho... – “comprovadamente baitola”. 
- Alguns pesquisadores dizem que 90% do relacionamento é relativo a sexo. 
- Eu acho um exagero, Bia, imagina se drogas e rock ‘n’ roll é apenas 10%... 
- Há-há-há... o que é que você acha que seja importante num relacionamento? 
- A coisa mais importante é bom humor, sem dúvida – “aturar mulher mal-humorada 

é foda”. 
- Que mais? 
- Respeito mútuo... – “não ficar regulando o namorado todo final de semana quando 

ele vai surfar com os amigos, por exemplo” – gostar das mesmas coisas... – “de surf, 
e sexo, por exemplo...”. 

- Beleza? 
- Completamente desnecessária... se isso fosse importante não existiriam mais 

pessoas feias no mundo, por seleção natural. 
- Eu também acho que beleza seja altamente supervalorizada na nossa cultura, 

principalmente a beleza feminina. 
- Eu tenho um amigo que é Engenheiro Químico, trabalha comigo, que disse que 

coisas como cheiro, tato, afinidade... esses chamados lances de pele... isso é o que 
atrai uma pessoa à outra... a beleza é só para chamar a atenção para que as pessoas 
possam ficar o suficientemente perto umas das outras até que a química comece a 
funcionar. Mas se não funcionar não há beleza que compense. 

- Eu concordo... foi basicamente o que aconteceu comigo. 
- Sei... – “o que aconteceu contigo foi que o teu namorado era baitola” – Ele disse 

que se você tem mais de 13 anos e fica excitado quando pega na mão de alguém é 
sinal que a compatibilidade é elevada. 

- Interessante... quais são as coisas mais importante da vida para você, Celso? 
- Saúde, ter opções e ter sabedoria para distinguir qual é a melhor opção pra você. E 

você? 



- Saúde, física mental espiritual... ter uma visão do que você quer fazer da sua vida... 
ter uma pessoa para compartilhar e lhe ajudar a realizar esta visão. 

- Interessante... você já tem esta visão? 
- Já... 
- Então você já cobriu 67%... R-... passou raspando... 
- Você sabe que eu não me contento com uma nota dessas, Celso. 
- Claro que não... senão não teria recebido 1 menção honrosa. 
- Como é que você sabe disso? 
- O mundo inteiro sabe disso, Bia, está na internet. 
- É mesmo... 
- E você acha que eu sou esta pessoa? 
- Eu sei que você é, Celso, só falta você se convencer disto. 
- Bia, você já parou para pensar no que você está falando? Você acabou de me 

responsabilizar pelo sucesso da sua existência neste planeta! 
- Não, Celso, eu apenas quero lhe mostrar as opções que você tem. 
- Você também tem opções, Bia, talvez até melhores do que eu. 
- O que é que você esta querendo dizer com isso, Celso? 
- Você é uma pessoa maravilhosa, Bia... você é bonita e inteligente, saca de som, tem 

um saudável senso de humor, é simpática, carinhosa, meiga... – eu parei um 
momento e olhei de novo para as suas belas pernas, as dela, claro – extremamente 
sexy... você merece algo melhor do que eu, Bia. 

 
Aquela (talvez um pouco demasiadamente) sincera declaração causou um vagalhão de 
protestos dentro da minha preocupada cabecinha: 
 

- Que papo merda é esse, aruá? Não tá vendo que a menina está louca pra dar? – voz 
número 1. 

- Concordo – voz número 2 – isso não é momento para jogar na auto-zaga, Celso. 
- Ainda mais agora, que ela obviamente está confirmando que sempre foi e sempre 

será a fim de ti, a-há – voz número 3 – hoje a gente tira o pé da lama, gentem. 
 
E fora também: 
 

- O quê?! 
- Eu sou apenas um rapaz cínico, imaturo e egoísta que não sabe respeitar as pessoas 

que gostam dele. 
- Foi isso que a Cristina falou pra você? 
- Entre outras coisas... mas é tudo verdade. 
- Você não acha que se tudo isso fosse verdade eu não teria a capacidade de perceber 

uma coisa tão gritante destas? 
- Esta é uma boa pergunta... 
- Você acha que eu não lembro das inúmeras vezes que você ajudou nossos colegas 

no ITA? Das vezes que você me ajudou? 
- Você não me viu pelos ângulos que ela me viu, Bia... 
- Tá certo, mas você não acha que se eu tivesse a chance de lhe ver por estes e todos 

os outro ângulos eu não poderia chegar a conclusões diferentes? 
- Poderia, afinal de contas são 2 instrumentos de medição completamente diferentes... 



- Não tão completamente assim, eu diria. 
- Não...? 
- Nós não somos tão diferentes assim. Eu não sou tão diferente dela, ou da Valéria, ou 

da Lú... 
- Eu não sei, Bia... você pra mim é uma onda perfeita, vindo na minha direção... eu já 

virei a prancha e remei até igualar as nossas velocidades e estou pronto para ficar de 
pé e descer a onda. 

- Mas você está com medo de cair e se machucar... 
- Esse não é o maior problema, não teria sido a 1ª vez... 
- Então o que é que está te segurando? 
- Algumas ondas não foram feitas para serem surfadas, Bia. 
- ... 
- Eu tenho receio de estragar você, de transformar você num pacote de energia que 

vai se desmanchar na areia, ou nas pedras. 
- Então você vai deixar esta onda passar por você? É tão estranho ouvir isso da 

pessoa que vivia me dizendo para eu passar pela vida, ao invés de deixar que a vida 
passasse por mim... 

- Bia, suponha por absurdo que a gente... fosse desenvolver este projeto. 
- Sim, estou supondo, mas isso não é nada absurdo... 
- Como é que a gente ia gerenciar a parte sexual da coisa? Você mesma disse que isso 

é extremamente importante, e eu concordo completamente com a sua observação. 
- Eu tenho certeza de que a gente ia encontrar uma solução satisfatória para ambas as 

partes, Celso. 
- Bia, eu ainda sou muito “old school” com essas coisas... Esse negócio de sexo 

virtual não é comigo não. 
- Eu não estou sugerindo isso não, alesado. A gente poderia se ver com uma certa 

frequência adequada, Celso, afinal de contas a gente não mora tão longe assim. 
- E você acha que ia funcionar? Mais cedo ou mais tarde eu iria pisar na bola, você 

iria encontrar alguém, um ex-namorado bonitão – “=boiola” – ou algo do tipo... 
- Foi isso que aconteceu com vocês? 
- Entre outras coisas... – “eu também apertei a irmã dela, quer dizer, a sua irmã, a tua 

não, a dela, e ela não gostou nem um pouco disso”. 
- Celso, eu pensei muito nisso, muito mesmo... eu não estou dizendo que a gente vai 

ficar imune a essas coisas, que não vão aparecer situações, você sabe... 
- Sei, sei, e também sei que essas coisas têm uma densidade em torno de 0,98, Bia, 

uma vez que elas acontecem é muito difícil mantê-las submersas... elas sempre 
voltam à tona, mais cedo ou mais tarde. E é aí que palavras como cínico, imaturo, 
egoísta, canalha, adúltera, cachorra e vagabunda subitamente adquirem uma 
velocidade maior que a velocidade do pensamento. 

- ...!! 
- E quando você se dá conta aquela pessoa que tinha falado que ia te amar pro resto 

da vida não quer nem falar contigo no aniversário dela... 
- Puta merda, Celso, essa menina mexeu mesmo com a tua cabeça! Tu ainda gostas 

dela? 
- Não, nem odeio... – “eu acho” – é como se ela não existisse mais. Indiferente. 
- Indiferente o caralho, eu odeio aquela adúltera hipócrita, tá ligado? – voz número 1, 

voltando-se para o lado negativo da curva. 



- A coitada cometeu alguns graves erros – voz número 2, levantando alguns 
pertinentes pontos – mas não foi a única não, gentem. 

- Eu acho que o mais importante aqui e agora é usar os erros do passado como 
aprendizado, gentem – voz número 3, idem – e convém lembrar que desde que Lina 
sumiu da área não rolou nenhuma mulherzinha alto nível assim feito a nossa querida 
amiga Beatriz. 

- Primeiro foi a Maria Luiza, depois a Valéria, agora a Cristina... eu devia ter soltado 
uma dúzia de bombacate no 102... há-há-há. 

- Eita, Bia, não fala mal da Lú na minha frente não que eu gosto muito dela. 
- Tá bom... com licença... 

 
Quando ela voltou do toalete Fábia estava conversando comigo: 
 

- Eu trouxe outra caipiroska para você, Bia. 
- Muito obrigada, Fábia – ela tomou um generoso gole – está deliciosa. 
- Você quer ver algo especial? 
- Quero... “Love In A Trashcan”. 
- Agora mesmo. E depois eu vou por “Volcano Girls” pra dar sorte – ela afastou-se 

novamente. 
- Que estória é essa, Celso? 
- Boréstia dessa mulher... 
- Sei... eu aposto que tem a ver com esses banquinhos... 
- Mais ou menos... você refletiu sobre o que eu falei, Bia? 
- Sim, e concluí que suas preocupações são exageradas, Celso. 
- Exageradas...? 
- Hum-hum... eu não estou querendo propor que nós deixemos de olhar para outras 

pessoas, Celso, eu quero ir bem devagar com isso tudo. Eu sei que vai chegar um 
dia em que a gente vai ficar tão ligado um no outro que nem eu nem você vamos 
sentir vontade de ficar com mais ninguém. 

- Você acha mesmo, Bia? Com tantas tentações por aí... dá uma olhada ao teu redor. 
- Você fala como se uma dessas meninas fosse sentar neste banquinho e chamar você 

prum motel... essas coisas não acontecem assim não, Celso... não na vida real. 
- Eu tenho evidências em contrário, Bia. 
- É mesmo? Aconteceu com você, por acaso? 
- Comigo não... com um amigo meu... 
- Foi mesmo? 
- Aqui neste mesmo lugar... 
- E como se chama este seu amigo? 
- Celso... Martins... 
- Conta como foi. 
- Essa estória é o maior queima-filme, e eu quero causar uma boa impressão, Bia. 
- Já conseguiu, desde o momento em que eu vi você no aeroporto. Conta. 
- Não, é sério, essa estória é muito cabeluda mesmo. 
- Então deixa eu detonar esta caipiroska antes, pra ficar anestesiada – ela esvaziou o 

copo – pronto, estou preparada. 
- Você vai ter que me prometer que nunca vai usar esta estória contra mim, Bia. 
- Prometido. 



AC-DC 
 
Era uma noite de sexta-feira, a semana havia sido difícil, o final do mês estava próximo, e 
os resultados do trimestre ainda estavam bem abaixo do esperado. Eu estava detonado, 
física e mentalmente. Chequei a previsão meteorológica para o final de semana e tudo 
indicava que não ia dar onda... “puta merda, como é que eu vou conseguir passar um final 
de semana inteiro sem surfar?”. Quase que eu fiquei com saudades dos finais de semana no 
H8, onde sempre tinha alguém inteligente, interessante e interessado num bostejozinho de 
leve... quase. 
 
Meus amigos estavam com as suas respectivas, e as minhas respectivas não estavam mais 
disponíveis. Só me restava uma coisa a fazer: sair e encher a lata. 
 
Passei na meia dúzia de locais habituais, mas nenhum deles me pareceu ideal para executar 
o meu propósito, todos estavam agitados demais para o meu recluso gosto. Decidi ir ao 
lugar que eu estava justamente querendo evitar. Não que eu não gostasse do bar de 
Marcelo, claro, mas eu sabia que Fábia estaria por lá, e ela fatalmente iria me encher o saco 
com aquela estória de que eu estava precisando arrumar uma namorada. Como se já não 
bastasse ouvir a mesma ladainha da mama, todo santo dia. 
 
O lugar não estava muito cheio, eu não tive a mínima dificuldade de chegar ao meu 
banquinho cativo no balcão do bar. Minha querida amiga sorriu sarcasticamente ao me ver, 
e de imediato colocou uma bira à minha frente. Nós brindamos e eu comecei o processo de 
diluição sanguínea. Ela não se conteve e começou o processo de dilatação escrotal: 
 

- Ainda não arrumou uma namorada, Celsinho? 
- O que é que você acha? 
- Com tanta mulher sozinha por aí... 
- Tudo cachorra... do jeito que eu gosto, há-há. 
- Tem falado com a Lina? 
- Quem é essa? 
- Ela me ligou outro dia, perguntou como você estava... 
- E o que foi que você disse para ela? 
- A verdade, ora, que você tava chorando pelos cantos, com saudades dela, há-há. 
- Eu tenho saudades praca daquela menina, tá ligado? – voz número 3. 
- Eu idem, aquela menina não era mesmo de se jogar fora – voz número 1. 
- Eu idem idem – voz número 2 – será que ela ainda volta pra cá? 
- Sei... – “tecnicamente eu não estou chorando, mas quanto ao resto...” – outra! 
- Vai devagar, meu camarada. 
- Mais devagar que isso só se eu parar... bota aquele vídeo do 7 Mary 3, Fabinha. 
- Deixa eu procurar... achei... e aquela tua amiguinha, Patricinha? 
- Quem é essa? 
- Ai menino, que porre! 
- Eu não vejo desde o ano passado... 
- Pense numa mulherzinha cabulosa, a tal da Patrícia – voz número 1. 
- Não tenho saudades nenhuma daquela menina – voz número 2 – pense numa 

mulherzinha pra falar praca! 



- Eu bem que disse que aquela menina era um bizuleu – voz número 3. 
- E aquela que você conheceu no casamento de Mauro? E na semana seguinte 

apareceu por aqui com ela... 
- Que menina do casamento de Mauro, mulher? 
- Aquela branquinha, do cabelo cacheado. 
- Ah... ela me ligou semana passada, disse para eu ligar de volta quando eu estiver 

disposto a assumir um relacionamento estável, seja lá o que for isso. 
- Eu gostei dela... não é assim nenhuma Lina, mas dá pro gasto. 
- Exatamente... era isso que eu devia ter falado pra ela... 
- E Izabella? 
- Voltou para Salvador... 
- Quantos anos você tem mesmo, Celso? 
- Não sabe mais fazer conta, mulher? 
- Eu vou fazer 31 esse ano... você já está beirando os 30, Celsinho. 
- É claro que não estou, minha cara... eu não sei como esse bar ainda não faliu, com 

você na contabilidade... 
- Eu tinha 18 quando eu te conheci... e o teu aniversário foi logo depois... não, foi no 

ano seguinte... não, foi antes do vestibular... 
 
Enquanto ela dolorosamente vasculhava as profundezas da sua labirintosa memória de 
longo prazo – a dela, claro – eu dei uma sacada no noturno ambiente. Embora não estivesse 
com a intenção de azarar ninguém eu achei que se eu me esforçasse um pouquinho poderia 
ter resultados bastante satisfatórios naquela noite. Mas o problema estava no fato de que eu 
não queria me esforçar nem um pouquinho. Fábia, no entanto, ainda estava se esforçando: 
 

- Lina fez 31 em fevereiro... 
 
Eu terminei a bira e fui esvaziar a bexiga, pois afinal de contas a noite estava apenas 
começando, e eu iria precisar de espaço útil nas horas seguintes. Quando voltei percebi que 
Fábia havia desistido da busca, mas não da tarefa: 
 

- Celsinho, o que eu estava querendo dizer é que você não é mais um garotinho. Você 
já está perto dos 30, está na hora de você se aprumar. 

- Não foi você quem disse que a vida começa aos 30? 
- E é verdade mesmo... 
- Então eu ainda tenho muito tempo para me preocupar com isso, quase 3 anos. 
- Não, você tem que começar agora, arrumar uma namoradinha firme, levar a sério... 

e daqui a uns 2 anos você já vai estar casado, encomendando um gurizinho, ou 
guriazinha... 

- Cada dia eu fico mais impressionado com você, Fábia. 
- É mesmo!? Por que!? 
- Você tem uma infinidade de talentos: psicóloga, pianista, esposa, mãe... bartender e 

contadora nas horas vagas, e agora planejadora familiar... você é um fenômeno 
mesmo... 

- Muito obrigada... ex-esposa, diga-se de passagem. 
- E o teu ex-marido, ainda na capital federal? 
- Ainda... espero que fique por lá mesmo, há-há. 



- E Abelira, por onde anda? 
- Ele tá na cidade, disse que veio passar uns tempos aqui. 
- Massa... – “pense numa figura singular, o tal do Abelira” – Agora me vê outra bira, 

por favor, e coloca aquela coleção de vídeos do Soundgarden. 
 
Ela atendeu aos meus pedidos e depois ficou calada. Eu fiquei curtindo a minha solitária 
noite, tranquilo, mas depois de uma meia hora eu parei para pensar no que a minha amiga 
havia me dito, e 2 min depois concluí que aquilo não fazia o menor sentido mesmo. 
Arrumar namorada firme, casar, ter filhos...? Imagina o bizuleu... “melhor seria arrumar 
uma banda, assim quando não rolar onda nos finais de semana pelo menos podia rolar uma 
sessão musical, feito rolava na Sala de Música do H8... putz, minha vida sem surf tá pior do 
que os tempos de H8”. 
 
Marcelo veio conversar comigo, sobre música, e nós discutimos algumas idéias que 
poderiam ser usadas no meu disco. Quer dizer, no disco que eu esperava que um dia fosse 
acabar de gravar. Na época, claro, que hoje tal esperança não existe mais. 
 
Fábia escutou a conversa e achou por bem fazer um sutil comentário: 
 

- Eu quero aparecer no clip, Celsinho. 
- Putz, eu sabia que estava esquecendo algo, Marcelo. 
- Pode crer, velho, o clip. 
- Eu vou ter que pensar neste pequeno detalhe... 
- Que tal a gente colocar uns vídeos do STP, para inspiração? 
- Boa idéia, Marcelo. 

 
Mas mesmo depois de uma sequência de excelentes idéias eu não consegui visualizar nada 
que tivesse a menor associação com as músicas que eu estava gravando. E mesmo que eu 
tivesse conseguido eu tinha certeza de que iria esquecer tudo em muito pouco tempo, de 
modo que não fiquei muito preocupado com parte alguma daquela divertida prosa. Nem um 
pouquinho, pra escrever a verdade. Logo depois Marcelo teve que voltar ao trabalho, e eu 
fiquei ruminando meus solitários pensamentos. 
 
Naquela altura dos acontecimentos eu já estava prá lá de Tavarua, e não estava mais 
ligando para nada do que estava acontecendo ao meu redor, o que basicamente era nada 
mesmo. Exceto os vídeos, naturalmente, mas isso foi somente até a minha regulona amiga 
Fábia regular a sessão: 
 

- Celsinho, deixa eu colocar uns vídeos mais animadinhos, esse clima tá muito 
“Down”. 

- Tá bom... 
 
Ela colocou algo mais animadinho. Animadinho demais para o meu gosto, eu diria. 
Animadinho e açucarado. Eu tive que sacaneá-la: 
 

- Def Leppard, Fábia?! É isso que eu vou ouvir quando chegar aos 30?? 
- Esse vídeo é massa, Celsinho. 



- Massa?? A única coisa boa neste clip é a Gibson Les Paul Custom branca com 3 
captadores do falecido Steve... 

- Pois tem muita gente aqui que se amarra neste som. 
- É mesmo!? E onde estão estas pessoas com gosto tão apurado assim? 

 
Ela não falou nada, apenas sinalizou para que eu dirigisse meu olhar à direita, e quando eu 
terminei de executar a rotação de 150º em torno do eixo z eu me deparei com a cena mais 
incrível que eu já presenciara naquele bar. 
 
Primeiro eu pensei que estava travado demais e que já estava vendo em dobro, mas aos 
poucos eu consegui discernir as diferenças. As 2 trajavam preto, mas uma estava de saia e 
camiseta, e a outra usava calças e uma blusa. As 2 tinham os cabelos escuros, mas de 
comprimentos distintos, uma à altura dos ombros, a outra assimetricamente distribuídos, de 
um lado logo abaixo da orelha, do outro uns 4 cm mais longos. E nenhuma das 2 
aparentava ter mais de 30...! A soma dos quadrados das suas idades – as delas, claro – mal 
passaria de 900... 
 
Mas tudo aquilo era irrelevante naquele intrigante momento. A única coisa realmente 
importante era que elas duas estavam dando uma demonstração deveras explícita de quanto 
elas se amarravam naquela música que eu tanto desprezara no passado, mas que 
rapidamente aprendia a admirar naquela já não tão entediante noite de sexta-feira... já não 
tão soa mal pracas, depois eu troco. A maneira com que elas literalmente se atritavam 
estava causando um efeito altamente hipnotizante no meu abalado ser, e em poucos 
instantes eu já balbuciava alegremente o refrão, juntando minha etílica voz às tantas outras 
que gritavam “♪Pour Some Sugar On Me♪”. 
 
Eu peguei outra bira e fiquei analisando os movimentos das animadas meninas. Fábia 
olhava para minha cara de babaca e sorria sem parar. Eu estava começando a ter idéias: 
 

- Será que vai rolar beijo na boca? 
- Homens... 
- Pois eu acho que vai sim – voz número 1 – de língua, ainda mais. 
- Eu também acho – voz número 3 – shruiu! 
- Não vai rolar porra nenhuma... – voz número 2. 

 
A música acabou e não rolou beijo nenhum. Uma delas caminhou em direção ao toalete e a 
outra ficou dançando só. Eu voltei minha atenção para o vídeo do Veruca Salt que estava 
começando e dei o show por encerrado. De repente eu notei que a menina da saia preta 
acabava de se aproximar do banquinho ao meu lado, e antes que eu pudesse fingir que não 
havia olhado para ela eu ouvi sua desafetada voz – a dela, claro – me fazendo uma inocente 
perguntinha: 
 

- Tem alguém aqui? 
 
A 1ª coisa que me veio à cabeça foi “tem sim, aquela gostosa invisível do Quarteto 
Fantástico”, mas eu logo deduzi que ela poderia ter uma resposta bem adequada para aquela 
piadinha sem graça e apenas acenei a cabeça negativamente. 



Ela sentou-se, pegou uma bira e ficou olhando para a televisão. Depois soltou um inusitado 
comentário: 
 

- Não existe coisa mais sexy que mulher tocando guitarra... 
 
Eu achei que ela estava apenas querendo puxar um daqueles papos de homem pra homem e 
respondi à altura: 
 

- Principalmente quando são 2 ao mesmo tempo... 
 
Ela me olhou de lado e concordou com a minha pertinente observação: 
 

- Hum-hum... 
 
A outra pseudo-retro-gótica apareceu na área e elas falaram algo num volume que não deu 
para entender nada. E depois se beijaram, na boca, bem ali ao meu lado. E se agarraram por 
um tempo que o meu relógio cerebral estimou ser perto de 30 min, mas que provavelmente 
não passou de 3. Eu percebi que minha amiga Fábia estava fazendo um esforço hercúleo 
para não me sacanear, e ela percebeu que eu estava fazendo um esforço não menos intenso 
para permanecer calmo e indiferente. 
 

- Shruiu! – voz número 3 – eu te disse, não te disse? 
- Eu disse primeiro – voz número 1 – shruiu-iu-iu! 
- Por essa eu não esperava – voz número 2 – shruiu! 

 
A menina de cabelo simétrico se mandou, e a outra ficou vendo o clip do Hives e tomando 
a bira que havia sido temporariamente relegada a 2º plano. Por um bom motivo, eu diria. 
Ela me olhou de lado novamente e sorriu de leve. Eu ainda estava sob os efeitos da 
inesperada pero deliciosa cena que acabara de presenciar, e falei exatamente o que estava 
pensando naquele momento, filtragem nula: 
 

- Eu estava errado... 
 
Ela me olhou esquisito, como se estivesse com dificuldade de entender o que eu havia 
acabado de falar, então eu expliquei melhor: 
 

- Existe 1 coisa mais sexy do que 2 mulheres tocando guitarra ao mesmo tempo – 
“pelo menos 1 seria mais tecnicamente correto, mas tudo bem”. 

 
A ficha finalmente caiu e a menina começou a rir. Ela pediu oura cerveja e antes de 
começar a bebê-la encostou o gargalo da garrafa levemente no gargalo da minha. Eu sorri 
agradecendo o brinde e tomei outro gole. Ela puxou assunto: 
 

- Você é amigo de Danilo, não é? 
- Você conhece Danilo? 
- Quem não conhece Danilo nesta cidade? 
- É verdade... – “pense num macho popular, o tal do Danilo”. 



- Eu fiz algumas matérias com ele na faculdade. 
- Sei... 

 
“Agora eu estou entendendo”, pensei comigo mesmo. O jeito ia ser terminar aquela bira e ir 
para casa antes que eu ficasse travado demais novamente. 
 

- Como é o teu nome? 
- Celso... e o teu? 
- Vânia. 

 
Eu continuei a tomar a minha cerveja como se a menina nem estivesse presente. 
 

- Ela sempre faz isso... 
- Hum? 
- Me deixa toda animada e depois vai embora. 
- Que sacanagem... – “Deixa-me... é errado começar frase com me, te, se etc”. 
- Exato... 

 
O papo estava ficando bastante peculiar, e eu achei que um leve chute no pau da barraca 
seria bastante apropriado: 
 

- Veja o lado positivo das coisas, Vânia, agora que vocês me deixaram inspirado eu 
vou poder terminar minha bira, ir para casa, bater 1 e dormir feliz. 

 
A menina deu outra gostosa risada e retrucou meu comentário numa maneira bastante 
inesperada: 
 

- É, Celso, mas ao invés de ir pra casa bater 1 e dormir feliz você poderia ficar aqui 
comigo e dar 1... – ela tomou mais um gole – e depois ir para casa dormir feliz. 

 
Eu demorei 5 s para refletir sobre o assunto: 
 

- Eu pensei que você jogasse no outro time... 
- Normalmente sim, mas neste momento o que importa mesmo é jogar... tá ligado? 
- E como... 

 
Eu demorei outros 5 s olhando para ela, durante os quais eu dei uma leve checada no relevo 
do terreno. Vânia até que não era de se jogar fora. O atraso estava começando a incomodar, 
e eu lembrei que já havia encarado piores: 
 

- Tá valendo, na boa – voz número 1 – shruiu-iu-iu! 
- Eu não sei não, minha gente, essa menina é meio esquisita – voz número 2 – 

esquisita e meio, pra ser sincero. 
- Bom, a menina é meio esquisitinha mesmo – voz número 3 – mas não é de se jogar 

fora não, gentem, tá valendo sim, shruiu! 
- Então vamos jogar... 
- Massa. 



Antes que eu pudesse pensar em sugerir que fôssemos para um campo mais adequado para 
o apropriado desenrolar da tal partida ela segurou a minha mão e me levou para o banheiro. 
Trancou a porta e começou a me beijar. Ela já estava no ponto depois daquele agarro todo 
com a amiga, e eu também já estava depois de ficar aquele tempo todo olhando para elas, 
de modo que o negócio aconteceu rapidamente. A gente nem precisou tirar a roupa. Quando 
acabamos foi que eu comecei a ter uns pensamentos esquisitos: “Será que a amiga escondeu 
uma “web cam” por aqui e a esta hora tem algum punheteiro de plantão se divertindo às 
minhas custas?”, “Será que a própria amiga está vendo tudo isto?”, “Será que ela vai me dar 
umas porradas?”, “Será que ela vai bater na porta e entrar na onda também? Humm... 
shruiu!!”. 
 
Vânia abriu os olhos, sorriu e me beijou novamente. Mas logo parou subitamente e virou o 
rosto para a porta. 
 

- Alguém bateu? – eu não havia escutado nada. 
- Não... tá ouvindo o som? 

 
Eu consegui identificar o baixo em E, e deduzi que “Dope Show” seria a segunda música 
que eu aprenderia a admirar naquela inusitada noite. Mas percebi que havia algo errado. Ela 
também notou o problema e nós 2 olhamos para o mesmo canto do ambiente. Era óbvio que 
havia um mau contato, pois não estava saindo som nenhum. Afastamos-nos lentamente um 
do outro, ela ficou olhando pro teto enquanto eu jogava a borrachinha fora, e depois 
daquela desconsertante tarefa eu usei os profundos conhecimentos de eletrônica aplicada 
que eu havia aprendido no 4º ano do ITA e dei uma porrada na caixa de som, que 
respondeu de imediato. 
 
Vânia fez uma cara de má e começou a dançar da mesma maneira que ela estava dançando 
anteriormente, com a amiga. Ela virou-se de costas e encostou-se em mim, o que me fez 
deduzir que ela estava me convidando a fazer a mesma coisa que a outra havia feito. Eu 
abracei-a e dei uma lambida bem em cima da borboleta gravada no seu pescoço – o dela, 
claro. O 2º tempo daquela inesperada pero deliciosa partida acabava de começar... mas o 
problema original ainda persistia: “puta merda, como é que eu vou conseguir passar um 
final de semana inteiro sem surfar?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proteção 
 
Beatriz tomou um pequeno gole da sua 3ª caipiroska – a dela, claro – e deu continuação à 
nossa amena prosa: 
 

- Essa tá melhor que a outra... às vezes eu também fico com saudades dos bostejos do 
H8, da convivência com pessoas interessantes e inteligentes. 

- Pode crer... gente alto nível, como diria o povo do H8. 
- Quantas pessoas realmente inteligentes fazem parte do teu convívio diário, Celso, 

incluindo parentes, amigos e o pessoal do trabalho, 5, 10? 
- Por aí mesmo... segundo a minha grande amiga Heleninha a percentagem de seres 

humanos realmente racionais é de apenas 2%, 90% são completamente idiotas. 
- E os 8% restantes? 
- São aquelas pessoas que a gente gosta... 
- Há-há, essa foi boa... 
- Outro dia eu tava conversando sobre isso com Ricardan, a gente tava falando que 

Fabio era inteligente pracas, CIB idem... lembrando dos nossos bostejos noturnos no 
228... 

- É por isso que existe o SDO, né, pra gente ficar em companhia dum monte de gente 
interessante e inteligente de novo, mesmo que seja apenas por um final de semana? 

- Eu creio que sim... tu foi no ano passado? 
- Não, eu tava juntando dinheiro pra trocar de carro. Tu foi? 
- Também não, eu tava meio ocupado com um projeto lá na fábrica... e mesmo se não 

estivesse eu também não teria ido. 
- Por que não, pra evitar sonho esquisito? 
- Há-há-há... também, eu acho... 
- Traumatizado... 
- Eu não sei, Bia, daquela vez que eu fui pro SDO, que a gente se encontrou em São 

José... eu fiquei lembrando daqueles finais de semana sem pegar onda, deu uma 
agonia da porra, uma sensação de tempo perdido arretada... 

- Ataque de pânico? 
- Não chegou a tanto, mas quase que eu fui embora no meio do churrasco. 
- Vixe, menino, haja trauma...! 
- Pode crer... 
- E agora tu fica com saudade dos bostejos dos finais de semana no H8... haja ironia, 

não é mesmo? 
- Somente quando não dá onda, claro, pois eu fico aqui sem ter o que fazer. 
- Tu estás precisando arrumar uma namorada, Celso. 
- É o que D. Clarisse me diz... todo santo dia! 
- Há-há... 

 
E depois daquela (nem um pouco) sutil indireta ela reconheceu a música que estava 
começando a tocar e olhou para a televisão: 
 

- Foi você que pediu? 
- Foi... especialmente para você, Bia. 
- Muito obrigada... – ele tomou outro gole – eu nunca fiz uma coisa dessas, Celso. 



- Pois esta é a 2ª vez que eu toco esta música em sua homenagem... lembra daquele 
Encontro Musical? 

- Você sabe que não é disso que eu estou falando. 
- Ah... – “o que é, então, pois você tava falando dessa música, não tava?” – e do que é 

que você está falando mesmo? 
- Eu nunca transei com uma pessoa que eu nem conhecia. E muito menos num 

banheiro. 
- Sei... – “saquei, o assunto mudou na tua cabeça... tecnicamente a menina não era tão 

estranha assim, pois era conhecida de Danilo, quase amiga”. 
- Lina é a arquiteta que você estava... saindo com? Há-há. 
- É... – “aquela menina era mesmo alto nível” – Na verdade o nome dela é Liduína... 
- Linduína? 
- Não, Li duína, sem n... sem o 1º n. 
- Eu não devia nem estar rindo... 
- Eu gosto de Beatriz Cecília. 
- Eu sei... e Izabella? 
- Uma amiga lá de Salvador, das antigas... gente da melhor qualidade. 
- Isso tá me cheirando a jaba-jaba, Celso. 
- Nós tivemos nossos bons momentos... – “se ela não morasse tão longe, e nem 

gostasse de Nickelback...”. 
- E quem é esse Danilo? 
- Um dos meus melhores amigos... das antigas... 
- Ele vai aparecer por aqui hoje? 
- Eu espero que não... é muita queimação de película para uma noite só. 
- E a menina do cabelo assimétrico está por aqui? 
- Não... nem a amiguinha. 
- Vocês se viram depois? 
- Hum-hum... socialmente, apenas, ela tava na praia na semana passada – eu não pude 

segurar o riso – foi quando eu descobri que ela tem uma outra tatuagem, no quadril. 
- Sei... eu gostava tanto daquela música, agora vou ter que odiá-la, há-há. 
- Eu também... toda vez que eu venho aqui Fábia coloca aquele clipe, mas depois 

daquela noite eu não tive mais sorte nenhuma. 
- Não vem agora querer dar uma de inocente pra cima de mim não, Celso. 
- Sério... você também tinha vontade de ser invisível quando era criança? – eu vi que 

ela confirmou com um movimento da cabeça – eu finalmente consegui realizar o 
meu sonho. Eu passo horas aqui e ninguém nota mais a minha presença. 

- Então você não vai ter dificuldade nenhuma de segurar os seus impulsos. 
- Eu acho que não... você vai? 
- Só o tempo vai dizer, Celso... 
- Pode crer... 

 
Aquele seria o momento ideal para finalmente dar-lhe um beijo na boca, mas eu resolvi 
elevar um pouco mais a tensão, afinal de contas ainda não estava soltando faísca. 
 
E eu nem ia ter que me esforçar muito para tal, bastava esperar que “Even Better Than The 
Real Thing” acabasse e que Fábia lembrasse qual vídeo colocar na sequência. Todo o meu 
futuro estava dependendo da sua memória de curto prazo – a dela, claro – o que não 



deixava de ser um pensamento extremamente assustador. Eu sabia que a de longo prazo não 
era grande coisa... Sorvi lentamente o meu suco de graviola e fiquei movendo meu olhar 
entre as 2 áreas que mais estavam me hipnotizando naquela noite: os olhos e as pernas de 
Beatriz. 
 
Eu senti que ela tomou um leve susto quando os primeiros acordes de “Only Shallow” 
reverberaram os seus atentos tímpanos – os dela, claro. E ela também notou que a mesma 
coisa aconteceu comigo, mas ao invés de esconder o fato preferiu usar da diplomacia: 
 

- Obrigada novamente, esta música me traz boas lembranças de Pipa... ótimas... 
- Idem idem... 
- A melhor noite da minha vida... 
- Da minha também... – “eu acho” – aquela ansiedade... 
- Friozinho na barriga... – ela estalou os dedos – que nem agora... 
- E depois... horas de êxtase total... – eu dei outra olhadela para o belo par de pernas 

ao meu lado – é claro que havia feito algumas simulações... várias... mas não tem 
nem comparação... 

- Eu também fiz algumas... – ela tomou mais um gole – eu nunca me senti daquele 
jeito de novo, Celso... tão à vontade... 

- Também depois de meses teorizando sobre aquilo... 
- Ajudou um pouco... bastante... muito, mas eu acho que o mais importante foi que a 

química estava balanceada. 
- Eu diria que ainda está, Bia... 
- Eu sei que ainda está, Celso... 

 
Outro momento ideal para beijá-la, mas ainda faltava um pequeno pero muito importante 
detalhe: 
 

- Eu acho que ainda vou precisar executar um pequeno experimento para ter certeza 
mesmo... 

 
Ela me surpreendeu com uma dose equilibrada de humor e sensualidade: 
 

- Pode tirar o cavalinho da chuva se você pensa que eu vou transar com você naquele 
banheiro. 

 
E eu dei o troco na mesma moeda: 
 

- É muito pretensiosa mesmo... eu estava apenas pensando em pegar na sua mão, 
Beatriz, só pra ver se saía faísca... – eu dei um sorriso bem cínico e depois fiz cara 
de sério – você falou que queria ir devagar, não foi? 

- Foi... 
 
Ela sorriu, enxugou a mão esquerda no vestido e estendeu-a em minha direção. Eu toquei 
os seus ansiosos dedos – os dela, claro – apenas com as pontas dos meus, bem lentamente. 
Depois virei a palma para cima, explorei toda a superfície, entrelacei meus dedos aos seus – 
os dela, claro – e aumentei a pressão para 2 atm. 



Inclinei meu rosto em direção ao seu – o dela, claro – e respirei bem fundo quando nossos 
rostos entraram em contato. Meus lábios deslizaram suavemente sobre a sua face – a dela, 
claro – até que se encaixaram perfeitamente aos dela. Aquele foi o beijo mais gostoso da 
minha vida. Sério. Mesmo. 
 
3 min depois abrimos nossos olhos ao som de “Velha Infância”, somente para fechá-los 
novamente logo em seguida. 
 
Eu não lembro quando tempo nós ficamos nos beijando, eu só sei que num certo momento 
eu escutei a introdução de “We Are All In Love” e deduzi que havia exigido demais da 
memória de Fábia. Mas não deixei que uma pequena falha de sequenciamento fosse 
estragar aquele interessante momento, e continuei a singela troca de calor e massa com 
Beatriz até que ela parou para falar algo: 
 

- A trilha sonora está perfeita, Celso. 
- Obrigado, mas esta última não estava no programa... pra dizer a verdade eu gosto 

mais da outra versão. 
 
Nós viramos nossos rostos em direção à nossa anfitriã e, como era de se esperar, ela estava 
com um sorriso amarelo nos lábios: 
 

- Esta foi em homenagem aos pombinhos... ai que lindo... – Fábia levantou seu copo 
em nossa direção e fez outro comentário desnecessário – vê se cuida bem dessa, 
Celsinho, que eu gostei dela. 

- Falou... – “pense numa mulher cortadora de jaca, a tal da Fábia... ou seria 
cortadeira?”. 

 
Beatriz tomou o resto da caipiroska e pediu a saideira. Eu dei uma de leso e descansei a 
mão sobre as suas pernas – as dela, claro – assim como quem não quer nada, só para sentir 
a reação. Que foi muito positiva, por sinal: ela colocou a mão esquerda sobre a minha 
direita e usou a direita para segurar o copo. 
 

- Saiu faísca? 
- E como... – eu dei outro beijinho nela – não deu pra sentir? 
- Essa pergunta é tão difícil de responder, Celso... – ela me olhou com uma 

inconfundível expressão. 
- Você hoje está inspirada, Bia. 
- Você ainda não viu nada... – seus tensos dedos, os dela, claro, entrelaçaram-se aos 

meus novamente enquanto ela falava. 
- É mesmo!? 
- Hum-hum... – ela tomou outro gole. 
- E pelo jeito que você está indo eu não vou ver mais nada mesmo – eu olhei para o 

seu copo, o dela, claro, enquanto falava – a não ser você caída na calçada, a boca 
cheia de formiga, os cachorros lambendo a sua orelha... 

- Eu não estou dirigindo hoje... 
- Eu não sei se você vai conseguir nem andar. 
- Não se preocupe, Celso, eu conheço meus limites e derivadas, esta é a 4ª e última. 



- Tá bom. 
- Eu quero te perguntar uma coisa... 
- Pergunte... 
- Por que você não ligou pra mim no ano passado, depois da conversa com o Chico? 
- Se você soubesse quantas vezes eu peguei o telefone e disquei o seu número... 
- E por que você não quis falar comigo? 
- E o que é que eu ia dizer pra você? Que eu achava que você era a mulher mais 

interessaante que eu conheço e que eu queria ficar com você? 
- Exatamente. 
- Imagina... você ia dizer algo do tipo “você já teve a sua chance, e além disso eu 

estou muito bem com o meu namorado”... 
- Eu não ia dizer nada disso, Celso. 
- Agora eu sei... mas foi melhor assim, pois agora se as coisas não funcionarem você 

não vai poder vir com aquela desculpa esfarrapada de “eu estava na minha e você 
veio com aquela conversa mole pra cima de mim”. 

- Eu jamais ia falar uma coisa dessas, Celso, eu não sou tão fresca desse jeito. 
- Eu sei que não, Bia. 
- Foi isso que a Cristina disse? 
- Não... eu é que falei isso pra ela... 
- Há-há-há... 
- Sério... 
- Você colocou a culpa na coitada... 
- Coitada uma porra... foi tudo idéia dela, mesmo. Ela que veio com aquele papo de 

“vamos passar uns dias na Europa pra ver se acontece alguma coisa”... 
- Ela era virgem mesmo, Celso? 
- Que conversa é essa, Bia? 
- Foi o que eu ouvi... era ou não era? 
- Estes detalhes anatômicos não mudam nada... na verdade você é que é a culpada de 

tudo, Bia. 
- Eu?? E por quê? 
- Lembra quando a gente se encontrou naquele SDO? 
- Claro que eu lembro, você estava conversando com ela quando eu cheguei, vocês 

nem me viram... 
- Foi, foi Gis que me disse que você tava na área, eu fui falar com você... e você disse 

que estava com um namoradinho firme... 
- E você está querendo me dizer que se eu não estivesse você ia... 
- Eu ia ter uma conversa bem interessante com você, Bia. 
- Putz... e o pior é que eu já sabia que aquele namoro não ia dar em nada... 
- Então por que não me disse isso na hora? 
- Eu pensei que você estava com alguma coisa com a Cristina... 
- Putz... não tava... eu só comecei a cogitar a idéia depois que eu conversei com você. 
- Putz... – ela tomou outro gole da caipiroska. 
- Putz... – eu tomei outro gole do suco de graviola. 
- Que desperdício, a gente podia estar junto este tempo todo... 
- Pode crer... – “isso é no que dá sempre considerar a hipótese menos favorável”. 
- E o Saulo não teria perdido 2 anos da vida dele comigo. 
- E Cristina ainda seria minha amiga... – “da vida dele é lasca”. 



- É... virgem, porém amiga... – ela tomou mais outro gole e sorriu novamente – foi 
mal aí. 

- Eu não falei que ela era... 
- Nem que não era... – ela me deu um beijinho – mas isto é uma coisa que só pertence 

a vocês 2, eu não toco mais neste assunto. 
- Ótimo – eu dei outro beijinho nela – e aí, Beatriz Cecília, você ainda está a fim de 

saber o que é que se faz de bom nesta cidade numa noite de sábado? 
- Hum-hum... – ela me deu um longo beijo, daqueles bem molhados – você ainda 

quer me levar para comer um fruto da terra? 
- Um, não... O fruto da terra, a-há. 
- Humm... – ela abaixou o volume da voz – a fila deve estar um horror esta hora. 
- Hum-hum... e foi exatamente por isso que eu fiz reserva, a-há. 
- Reserva?! É muito pretensioso mesmo... 
- Pretensioso não, minha cara, prevenido. 

 
Despedimos-nos dos amigos e nos dirigimos ao nosso tão esperado encontro amoroso. Tão 
logo entramos no carro ela pegou o meu “player” e começou a mexer nos botões. 
 

- O que você está procurando? 
- O Lovelife... achei – ela colocou “Last Night” para tocar – só para dar um clima... 

 
Eu pensei que ela ia dormir, pois permaneceu com os olhos fechados até chegarmos ao 
nosso romântico destino. Eu desliguei o motor mas deixei o som tocando. Tirei os nossos 
cintos, acariciei o seu rosto – o dela, claro – e dei uns beijinhos no seu pescoço – o dela, 
claro. Sua reação foi imediata: 
 

- Vamos entrar? – ela abriu a porta e saiu do carro. 
- Vamos... – eu abri o porta luvas e peguei a caixinha com os trajes de mergulho. 

 
Ela percebeu a (in)discreta manobra, mas não falou nada, ficou apenas me olhando 
desconfiada. 
 

- Eu sei que você não gosta, Bia, mas é para a sua proteção. 
- Tá bom. 
- Beleza. 

 
Ela sorriu conformada e eu saí e tranquei as portas. Segurei suas mãos – as dela, claro – e 
beijei uma de cada vez. Começamos a andar em direção à porta, mas eu parei logo em 
seguida. 
 

- O que foi agora, Celso? 
- Eu esqueci de um importante detalhe – abri a porta do carro e peguei o buquê – é 

pra dar sorte – “pra tu, que acredita em sorte, claro”. 
 
Ela ficou apenas sorrindo da minha cara de babaca. Nós entramos no quarto, ela tirou os 
sapatos, me abraçou e me deu um longo beijo, que teve que ser interrompido por um 
motivo de força maior: 



- Eu preciso fazer xixi – sussurrei ao seu ouvido, o dela, claro. 
- Eu também – ela fez o mesmo. 
- Então vai logo... primeiro as damas... – eu continuei sussurrando. 
- Não, vai você... – ela também – eu vou ter que demorar um pouquinho... 
- Tá bom. 

 
Eu fiz tudo o que tinha que ser feito, inclusive uma preventiva manutenção na área 
recreativa, e voltei rapidamente para o quarto. Ela sorriu meio sem jeito e cochichou-me um 
adequado pedido: 
 

- Coloca um sonzinho pra nós... 
 
Conectei o “player” ao som local e botei o Rumours pra tocar... e foi quando a minha 
(levemente) preocupada cabecinha deu sinais de que aquela (potencialmente) divertida 
empreitada poderia ter algumas (bastante) questionáveis consequências: 
 

- Eu não sei não, gentem, algo me diz que esse lance vai dar em merda – voz número 
3, ligeiramente preocupada – isso é apenas nostalgia, ou coisa mal resolvida dos 
velhos tempos. 

- Eu também acho – voz número 1, idem – mas agora é tarde demais pra tirar o time 
de campo. 

- Tecnicamente não é tarde demais, que afinal de contas a partida tecnicamente nem 
começou mesmo, ainda tá no aquecimento – voz número 3, lembrando de um 
importante detalhe. 

- Não começou, mas imagina o drama se a gente tira o time de campo – voz número 
1, idem – imagina se Bia comenta isso com o fofoqueiro do Chico, nunca mais a 
gente vai ter um momento de sossego na vida. 

- Puta merda... 
- Eu não havia cogitado essa possibilidade, hum... – voz número 3 – aquele baitola ia 

publicar essa desfeita no jornal da Fofoquita. 
- Pode crer – voz número 1 – neste caso é preferível encarar a partida e depois nem 

cogitar outra partida de volta. 
- Eu não entendo esse receio de vocês – voz número 2, analisando a delicada situação 

por outro (mais interessante) ângulo – eu mesmo estou aqui me concentrando para 
que essa partida seja excelente, e que tenha outra de volta em breve. Outras, a-há! 

- E agora?? 
- Agora tu fala que tem que ir pra casa dormir pois tem que acordar cedo amanhã pra 

surfar – voz número 3 – problema resolvido. 
- Pode crer – voz número 1 – não é só porque essa menina é bonita inteligente e 

simpática que a gente vai literalmente entrar nessa, que afinal de contas ela deu 
claros sinais de que está mesmo interessada num relacionamento estável e 
duradouro. 

- Coisa em que, diga-se de passagem, nós não estamos interessados – voz número 3 – 
não mesmo. 

- De jeito nem maneira – voz número 1 – vulgo nem fudendo. 
- Gentem, vamos analisar friamente essa delicada situação – voz número 2, tentando 

chegar a um acordo – vocês preferem ficar apertando essas mulheres medíocres e 



aleatórias pro resto da vida ou ter um relacionamento estável e duradouro com uma 
pessoa alto nível que a gente conhece e confia? 

- Hum... – voz número 1, começando a considerar aquele (aparentemente) imbatível 
argumento – a gente podia fazer as 2 coisas, pelo menos a curto prazo. 

- Ou então a gente podia ligar para uma outra pessoa alto nível e sair com ela pra 
trocar umas construtivas idéias – voz número 3, tentando rebater aquele tal 
(aparentemente) imbatível argumento – tipo Catarina, ou Célia. 

- Pra quem não lembra Catarina já declarou que não está interessada – voz número 1, 
lembrando de um pertinente detalhe – bem explicitamente, diga-se de passagem. 

- Pode crer... 
- E Célia... quando foi mesmo a última vez que a gente viu Célia, a fumante? – voz 

número 1, tentando lembrar de um outro pertinente detalhe. 
- Exato, gentem, estamos completamente sem opções – voz número 2, chegando à 

intrigante pero óbvia conclusão da hora – e então, a pergunta persiste: vocês 
preferem ficar apertando essas mulheres medíocres e aleatórias pro resto da vida ou 
ter um relacionamento estável e duradouro com uma pessoa alto nível que a gente 
conhece e confia? 

- Hum... 
 
Lá pela metade da 4ª música Beatriz apareceu de volta. Seu olhar – o dela, claro – estava 
um pouco diferente, como se algo estivesse errado. Muito errado. 
 

- Tudo bem!? – eu levantei e cheguei perto dela. 
- Hum-hum – ela passou os braços ao meu redor, tentando disfarçar algo. 
- Tem certeza? 
- Absoluta – ela não quis continuar aquela ligeira conversa e me deu outro longo 

beijo. 
 
Eu logo releguei minha aguda observação ao n-ésimo plano e me concentrei no que estava 
fazendo, e prestes a fazer. Não demorou muito e ela tirou a minha camisa e começou a me 
beijar todo. Sentamos na cama, eu beijei seu pescoço – o dela, claro – enquanto acariciava 
suas tensas pernas – as dela, claro. Levantei seu vestido – o dela, claro – lentamente para 
ver até aonde aquelas meias iam, mas para minha ingrata surpresa elas pareciam não ter 
fim. Beatriz explicou-me o intrigante motivo do curioso fenômeno: 
 

- É uma meia calça... 
- Ahh – eu fingi que havia entendido o significado da expressão e passei a explorar a 

extremidade superior do vestido a fim de verificar se teria mais sucesso. 
 
Os resultados foram inicialmente melhores, eu consegui baixar as alças e visualizar a peça 
de baixo. Ela sorriu quando eu delicadamente passei meus dedos sobre o fino tecido que 
cobria seus seios – os dela, claro: 
 

- Sua cor predileta... 
- Hum-hum… tá combinando com a calcinha? 
- Tá… 
- Shruiu! Agora só falta eu descobrir como é que tira essa tal de meia calça... 



- Há-há-há... eu vou dar uma dica, tira o vestido primeiro. 
- Tá bom. 

 
Beijei sua ansiosa boca – a dela, claro – novamente e cutuquei a parte de trás do vestido, 
tentando achar o fecho. Mas tão logo consegui eu percebi que ia precisar da outra mão, que 
naquele delicado momento estava ocupada, mas que logo foi ajudar. Depois de 1 min de 
intensa e infrutífera luta Beatriz não se conteve e caiu na gargalhada: 
 

- Há-há-há-há, tinha que ser Mecânico... 
- Essa porra do fecho tá quebrado!! 
- Não está não, você é que não está fazendo direito. 
- Só pode estar quebrado! – “puta merda, esse povo que projeta essas porras não  

pensa em funcionalidade não, tá ligado?”. 
 
Eu levantei as alças novamente, passei as 2 mãos por trás dela e sorri vitorioso quando  
finalmente consegui abrir o danado do fecho. Depois baixei as alças, e o vestido, e beijei 
sua firme barriguinha – a dela, claro – enquanto alisava suas costas – as dela, claro. Subi 
lentamente em direção às superfícies de contorno logo acima e beijei suavemente as partes 
definidas pelas descontinuidades da função cor da pele. 
 
Beatriz apertou minha cabeça contra si e repousou suas costas – as dela, claro – sobre a 
cama. Eu movimentei o seu vestido – o dela, claro – para baixo, mas logo percebi que sairia 
mais fácil por cima e mudei o sentido do movimento. Ela riu novamente da minha peculiar 
habilidade, porém absteve-se de pejorativos comentários. 
 
Eu finalmente defrontei-me com aquela coisa tão sexy e tão misteriosa: a meia calça. Que, 
para minha grata surpresa, ofereceu bem menos resistência que o vestido. Eu estava prestes 
a finalizar o processo de remoção de vestimentas quando ela puxou minhas mãos e me fez 
deitar na cama: 
 

- Agora é a minha vez... 
 
Ela deitou-se por cima de mim, cobriu-me de beijos, e quando eu percebi eu estava quase 
completamente despido. Eu aproveitei a favorável posição e abri seu sutiã – o dela, claro – 
o que logo provocou outro espirituoso comentário: 
 

- Hum, com uma mão só... estamos fazendo progresso! 
 
Nós ficamos mais uns 15 min nos beijando etc até que eu comecei a retirar a última peça 
que ainda cobria o seu corpo – o dela, claro. Ou melhor, partes dele. E foi naquele instante 
que ela me olhou daquela mesma maneira ligeiramente diferente. 
 

- O que foi, Bia? 
- Celso... eu preciso falar uma coisa pra você... 
- Pode falar... você não quer fazer? 
- Não, não é isso, eu quero... faz 4 dias que eu não penso em outra coisa... 
- Idem idem. O que é, então? 



- É que eu estava pensando se talvez isso tudo seja apenas uma coisa mal resolvida 
dos velhos tempos, ou nostalgia... foi por isso que eu demorei tanto no banheiro. 

- Sei... – “tu também?”. 
- Tá vendo como eu tava certo? – voz número 3, triunfante – vamo aproveitar a deixa 

e cair fora dessa roubada agora mesmo. 
- Agora também seria dificílimo melar essa partida, porra! – voz número 1, mais 

preocupada com outros detalhes de natureza fisiológica. 
- Calma, meu povo, vamo levar esse jogo adiante que tá ficando muito interessante – 

voz número 2 – eita, rimou. Shruiu! 
- E você acha que a gente não deveria... 
- Eu não disse isso, e eu não quero que você fique pensando que eu não quero ficar 

com você. 
- Bia, eu não ligo pra isso – eu passei a mão nos seus cabelos, os dela, claro, 

retirando-os da frente dos seus tensos olhos castanhos, os dela, claro – se você não 
quiser, tudo bem. 

 
Ela olhou pro lado, olhou pra mim novamente e pronunciou as palavrinhas mágicas antes 
de me beijar na boca: 
 

- Eu quero... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nervoso Na Beira Do Mar 
 

- Senhor Celso... 
 
Eu senti um leve toque no meu braço direito, e quando me virei notei que a cadeira do 
corredor estava ocupada. Mas a voz que eu escutara não tinha vindo da pessoa que estava 
sentada ali: 
 

- Senhor Celso, a aeronave está iniciando o procedimento de pouso. O senhor poderia 
desligar o seu “laptop”, por favor? Obrigada. 

 
Prontamente atendi ao pedido da simpática comissária de bordo e me preparei para a 
descida. Dei uma olhadinha de leve para a moçoila à minha direita e percebi que ela estava 
deveras ansiosa. O seu aflito olhar – o dela, claro – estava implorando uma palavra de 
conforto, então eu resolvi fazer a boa ação do dia e joguei um papo leso adequado à 
situação: 
 

- Você sabia que é mais difícil decolar do que aterrisar? 
- Não... 
- Pois é verdade. Você já viu algum filme em que o piloto não pôde decolar e pediu a 

ajuda de algum passageiro? 
- Não... 
- Mas eu aposto que você já viu uma dezena de filmes em que um não piloto aterrisou 

o avião. 
- Já... 
- CQD. 
- O quê?!? 
- Nada não... – eu dei um risinho confiante – não se preocupe, vai dar tudo certo. 
- Eu espero que sim... 
- O tempo está ótimo... e hoje é domingo. 
- E daí? 
- É o dia com a menor probabilidade de acontecer acidentes aeronáuticos. 
- Você deve viajar muito, não é, pra saber essas coisas todas? 
- Mais do que eu gostaria... você está a passeio ou a trabalho? 
- Trabalho... eu vou fazer uma auditoria esta semana... 
- Interessante... 
- Não, não é... é um saco, mas tem que ser feito. 
- E quanto tempo você vai ficar na terrinha? 
- A semana inteira. 

 
Eu dei uma olhadinha pela janela, apreciei a saudosa paisagem um pouco. Quando virei o 
rosto a menina estava olhando para o outro lado, tentando ver o mar através da janela do 
outro lado. Eu aproveitei e dei uma sacada no duvidoso lance: 25 ou 26 anos, sem aliança, o 
alvo ideal... se eu estivesse minimamente interessado em arrumar uma confusãozinha, 
claro. Fora a tonalidade ligeiramente ansiosa do seu rosto – o dela, claro – todos os demais 
atributos de qualidade pareciam estar acima do limite inferior de aceitação. Mas antes de 
oferecer-lhe os meus dígitos eu ainda precisaria checar uma importante parte, que naquele 



(potencialmente) interessante momento não estava visível, de modo que eu teria que 
aguardar até o desembarque para finalizar a inspeção visual da peça. Eu esperei ate que o 
avião estivesse completamente parado e os sinais luminosos de apertar os cintos estivessem 
apagados para levantar-me. Ela, entretanto, não conseguiu fazer o mesmo, o que me deu 
bastante tempo para executar a minha deliciosa tarefa. Shruiu! 
 
Que foi estendida quando ela começou a caminhar rapidamente em direção à porta e eu 
segui logo atrás. Eu já estava pensando em analisar a sua densidade glútea dinâmica – a 
dela, claro – mas achei que a hora e o local não eram muito adequados. Quando finalmente 
saímos da aeronave ela conseguiu relaxar um pouco e tentou ser simpática: 
 

- Deu tudo certo. 
- Eu falei pra você... 
- Você é daqui mesmo? 
- Hum-hum... 
- Não me leve a mal, eu gosto da sua cidade, mas eu detesto avião. 

 
Aquilo normalmente seria um insulto para mim, como para qualquer outro Iteano que se 
preza, mas eu estava de bom humor e deixei passar por menos: 
 

- Eu gosto, apesar da comida ruim e da música péssima... ainda é o meio mais seguro 
de viajar 

- Eu prefiro dirigir o meu carrinho. 
- Você está brincando? Dirigir em São Paulo é trocentas mil vezes mais arriscado que 

viajar de avião. 
- Pode ser, mas pelo menos eu posso parar na hora que eu quiser. 
- Ou a cada 2 s, dependendo do trânsito. 
- É verdade... 
- Eu nunca dirijo em São Paulo, me dá arrepio só de olhar aquelas motos cruzando na 

frente da gente o tempo todo... 
- Com o tempo a gente acostuma... 
- Se a gente é maluco, claro – voz número 3, fazendo pertinente observação. 
- E/ou masoquista – voz número 1, idem. 

 
Nós chegamos ao ponto em que ela iria pegar o resto da bagagem e eu iria embora, mas eu 
decidi acompanhá-la. Ela pegou as 2 malas na esteira e ficou me olhando curiosa: 
 

- Eles perderam a sua bagagem? 
- Não, eu só tenho esta malinha e a pasta. 

 
Ela deu um sorriso amigável e eu aproveitei a deixa para exercitar um pouco mais da 
hospitalidade local: 
 

- Você alugou carro ou alguém vem pegar você? 
- Eu vou pegar um táxi. 
- Se você quiser eu peço pro seu Manoel deixar você no seu hotel. Ele é honesto, não 

vai ficar dando voltas e voltas por aí não. E ele já está me esperando lá fora. 



- Obrigada. O hotel fica na beira mar, deixa eu ver o endereço. 
 
Era perto de casa, então eu fiz questão de deixá-la primeiro. Ela quis rachar a conta, mas eu 
não deixei: 
 

- Seria contra as nossas regras locais de hospitalidade, se eu fizesse uma coisa dessas 
seu Manoel nunca mais ia me buscar no aeroporto. 

- Tá bom então... muito obrigada por tudo, Celso. 
- De nada,... como é mesmo o seu nome? 
- Ludmila. 
- De nada, Ludmila – eu me virei para entrar novamente no táxi, mas notei que ela 

ficou parada, então desfiz o movimento – ah, eu já ia esquecendo. 
- O que foi? 
- Eu sei que essas viagens são terríveis, a gente passa o dia todo trabalhando e de 

noite ainda sai pra jantar com os colegas... 
- É verdade. 
- E acaba trabalhando ainda mais. Então, se você por acaso sentir vontade de mudar 

de ambiente, conversar sobre outras coisas, dar um passeio, ligue pra mim, Ludmila. 
- Isso também faz parte das regras locais? 
- Claro! – eu finalmente passei os meus dígitos para ela. 
- Tá bom, eu vou ligar, então. 
- Estarei aguardando. Boa noite, Ludmila. 
- Boa noite, Celso. 
- Precisava paparicar tanto a menina? – voz número 2, aparentemente surpresa, e/ou 

indignada. 
- Um pouco de cortesia não custa nada, meu caro – voz número 3, aparentemente 

desafetada – principalmente quando é desinteressada. 
- Eu concordo – voz número 1, aparentemente desesperançosa – mesmo porque essa 

menina nem vai ligar, tá ligado? 
- Só... – voz número 3, idem – a menina até que não é de se jogar fora não, gentem. 
- Não é mesmo... – voz número 1, aparentemente conformada. 
- Putz... – voz número 2, ainda indignada, e/ou surpresa. 

 
Obviamente que ela não iria ligar, mas não custava nada ser gentil. Cheguei em casa, tomei 
um banhão esperto e fui ligar para Beatriz, a fim de fazer um resumo do SDO: 
 

- Bia, estou de volta. 
- E como foi? 
- Normal... encontrei uma porrada de gente que eu não via há anos, Alex descreveu 

pra gente o treco bodoso que Nilo inventou, e patenteou, coisa de Iteano sodan. 
- E o que mais? – aquele tom de voz denotava uma certa curiosidade que me deixou 

ligeiramente preocupado. 
- Eu conversei com Cristina, mas não foi nada agradável. 
- Ela ainda está chateada, Celso? 
- E como... me xingou, de novo... foi uma melda mole. 
- Que chato... mas pelo menos você não se agarrou com ela, há-há. 
- Não... com ela não... 



- Ôps, o que é que você quis dizer com isso, Celso? 
- Nada não, nem fique pensando besteira que não aconteceu nada demais. 
- Você vai me dizer o que aconteceu, Celso? 
- Tem essa menina, da época do ITA, que eu nunca tive nada com, mas que... teve 

uma certa energia que rolou durante um curto intervalo de tempo... 
- Não me vem com essa estória de trauma...! 
- Não, não foi bem um trauma, foi apenas uma coisa que nunca rolou, e quando a 

gente se viu o assunto surgiu e... 
- É alguém que eu conheço, não é? 
- É... Lídia. 
- Lídia!? Celso, tu te agarraste com a Lídia? 
- Não aconteceu nada, Bia, nada mesmo, nem um beijinho de língua, foi apenas 

conversa furada mesmo. E nostalgia, claro. 
- Ainda bem, que eu preferia que você tivesse transado com uma estranha no 

banheiro do que ter dado 1 único beijo nela. 
- Por que esse esparro todo, Bia? 
- Porque tu vivias chamando essa menina de “mulher ideal”... a menina canta, toca 

guitarra, tem os olhos puxados... 
- Bia, eu admiro Lídia, e pintou um clima... é só isso, não aconteceu nada, e nem 

precisa ficar criando drama, mesmo porque você mesma disse que... 
- Eu sei o que eu disse, Celso, se fosse uma estranha que você nunca mais fosse ver 

na vida eu já teria ignorado, mas a Lídia... 
- Bom, pro seu conhecimento eu não agarrei ninguém desde que a gente... 
- Ninguém, Celso?! 
- Ninguém. 
- ... 
- Alô!? 
- Eu tou ouvindo... é que eu fiquei impressionada. Bem impressionada, claro! 
- Há-há-há... 
- Mesmo, e muito feliz com essa notícia, pois afinal de contas você superou as 

minhas expectativas. 
- Foi mesmo...? – “putz, eu não devia ter dito isso, agora essa menina vai criar mais 

expectativas, e potencialmente de mais elevado grau de periculosidade”. 
- Hum-hum, quem sabe agora a gente vai poder começar a discutir os próximos 

passos do nosso proto-namoro, Celso. 
- Sei... – “eu não devia mesmo ter falado aquela merda” – eu não vou nem perguntar 

que próximos passos seriam esses pois eu suspeito que iria sobrar pra mim. 
- E nem precisa, pois você sabe muito bem do que eu estou falando, da gente juntar 

os trapos... 
- Tá bom, depois a gente toca neste delicado assunto, tá, quando a gente estiver 

conversando ao vivo e em cores? 
- Tá bom, isso é melhor a gente discutir ao vivo mesmo. 
- É – “ou simplesmente nem discutir”. 
- Falaste com a Gis? 
- Falei sim, ela tava meio travadinha quando a gente se encontrou mas a gente trocou 

umas idéias. 
- E como ela tá? 



- Aparentemente ela teve uns desentendimentos com o teu ex-namorado. 
- Ex-namorado é um exagero, Celso, eu fiquei com o Giba umas 3 ou 4 vezes... que 

tipo de desentendimento, gaia? 
- Não, coisa de defasagem entre os individualizados estados dinâmicos do 

relacionamento... – “ele quer morar junto, e ela não... putz, será que a gente vai ter 
esse mesmo tipo de desentendimento num futuro não muito distante?” – imagina se 
Giba 99 ia botar gaia em Gis, Bia. 

- Podia ser o oposto, Celso. 
- Imagina se Gis ia botar gaia em Giba, Bia. 
- Essas coisas acontecem sem que a gente imagine mesmo, Celso. 
- Eu imagino que sim... 
- E Bico, tava lá? 
- Tava sim, ele pareceu estar bem de saúde, disse que faz tempo que não tem crise, e 

aparentemente está razoavelmente satisfeito com o emprego, e o colega de trabalho 
dele, Beto, disse a mesma coisa. 

- Massa, e Moreira? 
- Não apareceu, Gis falou que ele tá namorando com a irmã de Ushijima, e que ele 

provavelmente tinha ido pra Curitiba pra ver a namorada. 
- Sabia disso não, mas faz sentido, uma vez ele foi passar um feriado na casa do Ushi 

e voltou todo animado, falando bem dela, sabe? A gente tava no 4º ano. 
- Sabia disso não... e por falar em feriado, tu vem pra cá mesmo no feriadão? 
- Claro, que eu estou morrendo de saudades do meu proto-namorado! 
- Massa... eu também tou com saudades de ti, mulher. 
- Tá nada... 
- Sério! 

 
Eu fui dormir cedo, pois a semana ia ser difícil: final de mês, relatórios, reuniões, correria 
para garantir expedição dos produtos e atingir a meta mensal, mais reuniões... eu precisava 
mesmo de uma boa dose da melhor meditação, aquela recomendada pelo Dalai Lama. 
 
Acordei um pouquinho mais cansado do que o normal, permaneci cansado durante o trajeto 
pra fábrica... ainda bem que eu não tava dirigindo. Quase que eu caio no sono na reunião 
das 9, só dei consistentes sinais de vida mesmo depois da entediante reunião, quando o meu 
preocupado chefinho solicitou a minha ativa presença numa discreta tertúlia – de portas 
fechadas e celulares desligados, diga-se de passagem – juntamente com meus nobres 
colegas Aurélio e João... 
 

- E como foi em São Paulo, Celso? 
- Putz, o pessoal da Comercial tá perdendo a noção da realidade, Márcio. 
- Como assim? 
- Lembra quando a gente falava que não dava pra fabricar um certo produto e eles 

entendiam quando a gente explicava que a gente não tinha o equipamento 
necessário e que demorava pra desenrolar a coisa toda? 

- Eita porra, chegou nesse nível? 
- Não, Aurélio, pior que isso, pois eu digo pros caras que qualquer equipamento novo 

demora de 18 a 24 meses pra ser adquirido, e outros 6 pra ser instalado, e pelo 
menos 12 meses pra gente desenvolver o produto novo, e os caras vêm com uma 



conversa de que a diretriz de Fernando é pra lançar o produto novo no mercado em 
6 meses ou menos, pode? 

- Lascou tudo... desse jeito a reunião de planejamento estratégico vai ser uma batalha 
violenta, Márcio, a gente pisando em ovos pra fazer Fernando entender que o 
buraco é mais em baixo. 

- Com certeza, João, vai ser complicado explicar pra Fernando que no nosso ramo de 
atividades não se desenvolve nada em menos de 2 anos... e Carvalho, Celso, 
conversasse com ele? 

- Eu fui jantar na casa dele, Soninha disse que foi a 1ª vez que ele chegou antes das 8 
em casa desde que eles mudaram pra São Paulo. 

- Putz... e ela, como está? 
- Irada, claro, reclamando que Carvalho não passa mais tempo com as crianças, que 

ele passa os finais de semana no telefone com Fernando... Fernando liga pra todo 
mundo 3 vezes por hora, gente, eu tava almoçando com Nelma e ela me disse que 
tinha que desligar o telefone pra poder almoçar em paz, quando ela ligou de novo 
tinha 3 mensagens de Fernando. E isso é com todo mundo, aquele fresco não deixa 
ninguém em paz não. 

- Ué, se ele mandou Carvalho pra lá pra organizar a Comercial por que ele não deixa 
Carvalho cuidar da equipe? 

- Não, Aurélio, o cara é o maior “control freak”. A gente ligou pra Frederico quando 
eu tava jantando na casa de Carvalho, saca só, Frederico disse que a psicóloga da 
unidade americana fez uma análise psicológica do nosso querido presidente 
Fernando e concluiu que ele é bi-polar, e controlador ao extremo. 

- Putz... 
- Tu sabia que ele toma remédio tarja preta pra controlar essas neuroses dele, Márcio? 
- Não, é mesmo?? 
- Imagina o drama, Aurélio, tarja preta, João, dá pra tu? 
- Puta merda... não duvido nada o pessoal de lá começar a dar uma debandada, 

Márcio, com essa pressão toda. 
- Tu ouviu algo a este respeito, Celso, aqui entre nós, claro? 
- Nada – “apenas Nelma insinuou algo a este respeito, mas como ela me pediu sigilo 

absoluto eu nem vou comentar nada com vocês, claro”. 
- E Carvalho, falou algo em voltar pra cá? 
- Não, apesar de tudo ele tá motivado com o trabalho, com o desafio, ainda não 

chegou ao ponto de pedir arrego não. 
- Carvalho foi contigo pra reunião do ITA, Celso? 
- Ele nem foi, Márcio, disse que tinha que terminar uns relatórios no fim de semana. 
- E Suzuki, foi? 
- Foi sim, eu conversei com ele, ele tava felicíssimo por ter decidido ficar na parte da 

nossa antiga empresa que não foi vendida. 
- Na parte boa. 
- Isso, Suzuki fez a coisa certa... 
- E nós nosfu. 
- Algum ruído em relação a vender a empresa, Celso? 
- Não, Aurélio, parece que esse nosso drama vai mesmo durar de 3 a 5 anos. 
- Puta merda, vai ser foda aturar esse presidente neurótico por 3 a 5 anos, Márcio. 
- Eu que o diga, meus caros, eu que o diga... 



Proféticas palavras do meu preocupado amigo Aurélio... se bem que o nosso dedicado 
colega Carvalho não seria mesmo um dos primeiros a chegar ao ponto de pedir arrego, ao 
ponto em que a gente chega a dar com a cara de babaca pintada no espelho e diz pra si 
mesmo “não foi pra isso que eu passei 5 anos ralando do ITA, mas não foi mesmo!”. O que 
nos leva a chegar neste extremo estado, o que nos leva a dizer “chega dessa merda, eu tou 
fora desse esquema, foda-se!”? Felizmente não iria demorar 3 anos para eu descobrir... 
 
Depois daquela preocupante tertúlia o meu preocupado colega Aurélio e eu demos uma 
passadinha na sala do nosso (momentaneamente) despreocupado colega Paulo André a fim 
de sugerirmos que aquele preocupante assunto fosse devidamente discutido na próxima 
reunião da nossa ativa confraria, a fim de que pudéssemos elaborar um preventivo plano de 
ação para eficazmente lidar com os prováveis revezes que nos aguardavam... ou um plano 
de fuga, dependendo do módulo e intensidade dos tais revezes... E depois eu voltei para o 
saudoso aconchego da minha modesta salinha, a fim de (pelo menos tentar) afogar a minha 
insistente procrastinação e (pelo menos) iniciar algum relatório. Iniciar, pelo menos... 
 
Enfim, aquela curiosa semana foi tão ocupante que o tempo passou (quase) que rapidinho, 
quase voou mesmo, e quando chegou a quinta-feira eu já nem lembrava mais do climazinho 
que havia rolado com Lídia em São José. Força de expressão, claro, que essas coisas a 
gente não esquece assim tão depressa... ou nunca, no caso, pois tratava-se da minha 
Neusinha predileta, exímia vocalista, tecladista, guitarrista, baixista, dona de um belo par 
de olhos amendoados, e de um não menos belo par de coxas... hum... “eu devia ter apertado 
aquela menina, outra chance desperdiçada... por um bom motivo, no entanto”. 
 
Cheguei em casa exausto, tomei um rápido banho e fui comer algo bem depressa para não 
chegar muito atrasado na aula de Espanhol. Mas o telefone tocou e eu tive que atender: 
 

- Alô! 
- Senhor Celso? 

 
Eu senti um leve arrepio no meu braço direito. Eu lembrava daquela voz, mas não 
conseguia mais associá-la ao respectivo rosto. E muito menos ao respectivo nome, o que no 
momento era bem pior... mas mesmo assim continuei a conversa: 
 

- Oi, tudo bem? – “cacilda, como é o nome dessa menina?”. 
- Tudo bem... 
- Como vai a auditoria? – “pelo menos disso eu lembro, ela veio aqui pra fazer uma 

auditoria”. 
- Está perto do fim... 
- Massa... – “putz”. 
- E então, eu liguei pra saber se aquele convite ainda está de pé... 
- Claro que está... – eu sabia que era um nome não muito comum, mas achei melhor 

não chutar, dado que a única coisa pior que esquecer o nome de uma mulher é 
chamá-la por outro nome, principalmente quando se trata de uma mulher que a 
gente nem conhece direito – o que é que você está a fim de fazer? Jantar? 

- Jantar mesmo não, eu já engordei uns 10 kg esta semana, mas talvez beliscar 
alguma coisa. 



- Humm... – eu fiquei pensando numa coisa que ela provavelmente gostaria de 
beliscar – você gosta de camarão, frutos do mar? 

- Gosto. 
- Massa, eu conheço um botequinho legal aqui perto... 

 
Eu combinei de pegá-la às 9:15, e me mandei para a escola. Passei o tempo todo tentando 
lembrar o seu nome – o dela, claro – mas foi em vão, a única coisa que eu consegui foi ficar 
aperriado, coisa que ficou mais e mais visível quando a aula foi chegando ao fim. 
 
Minha curiosa amiga Leila percebeu a minha diferente expressão e escreveu algo no meu 
caderno: 
 

- “¿Tienes un encuentro importante hoy?” 
- “Si, pero hay un problemito.” 
- “¿Qué pasa, chico?” 
- “No me recuerdo del nombre de la nena.” 
- “Eso es muy malo, don Celso.” 
- “Yo lo sé, amiga...” 
- “¿Dónde la conociste?” 
- “En el avión, cuando volvía de San Pablo.” 
- “¿Aspirina?” 
- “Es blanquita, pero delgada.” 
- “¿Aburrida?” 
- “Espero que no sea...” 

 
Quando a aula acabou eu levantei rapidamente e saí da sala, mas meu movimento foi 
bruscamente interrompido por uma suave voz. Eu senti um leve arrepio no meu braço 
direito quando a dona da voz falou o meu nome. Eu adorava aquela voz, mas naquele 
momento não conseguia mais associá-la ao lindo rosto e nem às lindas pernas que eu 
gostava de secar todas as terças e quintas. A única correlação que eu fiz naquele momento 
foi temporal: “vou chegar atrasado”. 
 

- Celso, eu estou sem carro hoje, você pode me dar uma carona? 
 
Eu olhei para Leila, esperando que ela fosse me salvar, mas tudo o que ela fez foi dar um 
sorriso tão grande que eu pude ver todos os seus 28 dentes. Eu tive certeza de que ela 
também estava impressionada com a ironia da situação, que a menina que eu estava 
tentando abordar há meses fosse me dar uma oportunidade justamente naquela noite. Só me 
restou uma coisa a fazer: 
 

- Claro, Mirela. 
- Eita porra, hoje é dia de chover mulher – voz número 3, estranhando aquele raro 

fenômeno. 
- Pode crer, difícil vai ser dar conta de tudo – voz número 1, idem – quase 

impossível, eu diria. 
- Muito fácil de resolver essa questão, é só não se engraçar pra nenhuma, gente – voz 

número 2, cortando o barato. 



- Pois eu acho que Celso está merecendo um tratamento especial hoje, que afinal de 
contas faz um tempão que ele num aperta ninguém – voz número 1, lembrando de 
um importante detalhe. 

- E Bia, não conta? – voz número 2, idem. 
- Faz um tempão que a gente nem vê essa menina – voz número 3, idem idem – e 

além disso ela nem vai fazer questão, como ela mesma declarou, em estado de 
completa sobriedade, diga-se de passagem. 

- Isso, que ela explicitamente declarou que se fosse uma estranha ela nem ligava – 
voz número 1, idem idem idem – e tecnicamente Mirela é uma estranha mesmo. 
pelo menos pra ela. Bia. 

- Eu não concordo com essa idéia, que afinal de contas a gente encontra essa menina 
toda semana – voz número 2, idem idem idem idem – 2 vezes por semana... e se ela 
pegar no pé? 

 
Conversamos amenidades até chegarmos ao Celsomóvel. Apesar da pressa eu lembrei de 
que seria importante usar uma certa dose de cavalheirismo. Ela sorriu agradecida quando eu 
abri a porta pra ela, e antes que eu pudesse chegar ao meu lado ela fez o mesmo para mim. 
Aquilo era um sinal clássico, amplamente documentado na literatura especializada: Mirela 
estava dando mole para mim, e não havia nada que pudesse alterar a sequência dos fatos 
que aconteceriam em seguida. Nada mesmo. 
 
Nada além da minha aguçada habilidade de priorizar tarefas, é claro. Minha diplomacia 
seria mais uma vez enormemente exigida naquela noite, e foi com extrema cautela que eu 
controlei a situação. Ela não morava longe do curso, em menos de 5 min estávamos parados 
defronte ao seu prédio – o dela, claro. Eu senti que ela não iria dar o próximo passo, então 
decidi que seria melhor usar de um pouco de forçada timidez e fiquei na minha. Funcionou: 
 

- Bom, obrigada pela carona, eu tenho que ir, tenho aula amanhã de manhã. 
- Tá legal – nós finalmente trocamos os 2 beijinhos que selaram aquela delicadíssima 

prosa – a gente se vê na terça. 
- Com certeza... 

 
Esperei que ela entrasse e saí disparado. O relógio do carro marcava 9:08, o que significava 
que eu já estava atrasado. E o pior era que eu ainda não fazia idéia de como ia me encontrar 
com uma pessoa cujo nome, e rosto, ainda estavam inacessíveis. 
 
Eu cheguei ao hotel às 9:23, e depois de uma rápida conferida no saguão eu me convenci de 
que ela ainda não havia descido. O jeito ia ser apelar para o recepcionista de plantão, que 
para minha sorte era um conhecido das antigas: 
 

- Lívio, tudo bem? Estou precisando da tua ajuda. 
- Fala, Celso. 
- Eu estou procurando uma menina que está hospedada aqui, eu marquei de passar 

aqui e... 
- E como é o nome dela? 
- É esse o problema... 
- Tô ligado. Como é que ela é? 



- Paulista, branquinha... 
- Paulista branquinha!? Celso, faz favor... 
- Cabelos castanhos, assim logo abaixo dos ombros, levemente ondulados... eu 

também não lembro do rosto, mas ela chegou no domingo de tarde, e tá fazendo 
uma auditoria não sei aonde. 

- Humm... deixa eu ver... Ludmila Gonçalves, apto 1201. 
- Ludmila, é isso mesmo. 
- Vou chamar. 
- Brigadão, Lívio. 
- Fica por aqui que eu te mostro quando ela descer. 
- Beleza. 

 
Ela desceu de jeans e camisetinha, um batonzinho bem discreto. Nós trocamos 1 beijinho e 
entramos no carro. 
 

- Essa roupa tá boa? 
- Tá ótima, o lugar é bem boteco mesmo, como eu te falei... na beira da praia... 

 
Eu botei Audioslave pra tocar e puxei um papo leso qualquer: 
 

- Já está se preparando psicologicamente para voar de volta, Ludmila? 
- Ai, só de pensar nisso eu já fico nervosa... aperriada – ela caprichou no sotaque. 
- Ô louco, meu – eu retribuí a cortesia. 

 
Nós rimos um pouco, ela ficou olhando o mar e depois me olhou de volta com uma certa 
curiosidade: 
 

- O que é que você faz, Celso? 
- Eu sou Engenheiro... trabalho com plásticos... 
- E você gosta do que faz? 
- Adoro... 
- Eu detesto o que eu faço... 
- E por que você não faz outra coisa? 
- A grana é boa... a gente se acomoda. 
- Sei... e além disso você tem a chance de viajar bastante... – eu dei um risinho cínico. 
- Outra grande vantagem – ela fez o mesmo – você vai muito a São Paulo? 
- Na média 1 vez a cada 2 meses, mais ou menos... no final do mês que vem eu vou 

de novo... 
- Vocês têm escritório por lá? 
- Hum-hum... a área comercial é toda lá, a parte de desenvolvimento de aplicações 

também. 
- Você já morou lá? 
- Não... já pensei em ir prá lá uma vez, faz uns 2 anos... 
- E por que não foi? 
- Na época pareceu mais interessante ficar por aqui mesmo. 
- Eu acho que deve ser difícil largar esta praia maravilhosa para encarar o trânsito, 

poluição, frio... 



- É verdade... – “muito difícil mesmo, tipo nem fudendo” – mas eu acho que daqui a 
1 ou 2 anos eu vou passar uns tempos por lá... – “mas não vou mesmo, tipo nem 
fudendo” – conhecer outra áreas, profissionalmente falando. 

- Eu acho que eu nunca vou sair de São Paulo... 
- É um lugar interessante... tem uma vida noturna agitada... 
- É verdade... 
- Muita arte, teatro, comida de todos os lugares do mundo... – “interessante pra quem 

gosta dessas coisas, claro”. 
- É verdade... 
- Oferta de trabalho... e no fim de semana você pode descer pro Guarujá, ou dar uma 

esticada até Maresias... Caraguá... Ubachuva… 
- Você conhece o litoral paulista? 
- Um pouco... chegamos, é aqui. 

 
Nós saímos do carro e entramos no boteco, que naturalmente estava cheio de gente. 
Ludmila pareceu gostar do lugar: 
 

- Está animado! 
- Toda quinta é assim, pois rola um forró depois das 10:00. 
- Forró? Nossa! Será que a gente vai achar uma mesa? 

 
Eu sorri despreocupado e antes que pudesse dizer algo fui abordado por uma voz amiga: 
 

- Grande Celso, tudo bem? 
- Tudo bem, Edivaldo. Esta aqui é a Ludmila, que veio diretamente de São Paulo para 

provar o melhor camarão do mundo. 
- Seja bem vinda à nossa modesta casa, Ludmila! 
- Muito obrigada! 
- A mesa de vocês é esta aqui, de frente pro mar. 
- Beleza, Edivaldo – “shruiu!”. 
- Nossa, que vista bonita! 

 
Sentamos e pedimos umas caipirinhas para começar. Fizemos um brinde genérico e 
ficamos admirando a praia. A brisa marinha começava a perder momento, mas a 
temperatura não estava tão alta a ponto de incomodar. Pedimos camarões, agulhas fritas e 
outros petiscos, e Ludmila (pelo menos) aparentemente gostou de tudo que beliscou: 
 

- Está uma delícia, Celso. 
- Tá massa... 

 
Nós passamos boa parte do tempo comendo, biritando e conversando sobre trabalho, lazer, 
e depois que o forró começou a rolar nós ficamos apreciando a performance dos casais que 
dançavam à nossa frente. Lá pelas tantas ela pareceu se animar com a música: 
 

- Você dança forró, Celso? 
- Eu?! Muito mal... 
- Eu não acredito! 



- Pois devia, que ele não está mentindo não – voz número 1. 
- Você quer conferir? 
- Claro! 

 
Não demorou muito para ela perceber que eu havia falado a verdade, mas ela quis continuar 
a dançar assim mesmo, e a minha imperiosa noção de hospitalidade me impediu de tentar 
persuadi-la ao contrário. Depois de uns 10 min, entretanto, eu consegui sincronizar os 
movimentos das diferentes partes do corpo e os resultados ficaram melhores. O fato de o 
conjunto ter reduzido o ritmo da batida também foi um fator decisivo para o meu 
perceptível progresso, claro... 
 

- Hum, deu uma melhorada agora, Celso. 
- Eu acho que peguei o jeito da coisa, Ludmila. 
- Mila. 
- Hum? 
- Mila... – ela deu um sorriso deveras generoso – é assim que os meus amigos me 

chamam. 
 
Eu não soube o que dizer no momento, apenas sorri (levemente inquieto) e fiquei pensando 
o que ela estaria querendo dizer com aquilo. No mínimo ela estava dizendo que queria ser 
minha amiga, claro, mas talvez tivesse algo mais escondido por debaixo daquele angú, algo 
ligeiramente suspeito. Talvez a sua definição de amiga – a dela, claro – fosse parecida com 
a minha. Shruiu!! 
 

- Pronto, já começou a pensar besteira – voz número 2, levemente receosa. 
- Bom, essa daí não dá pra reclamar, pois ela cumpre perfeitamente com a definição 

de estranha – voz número 3, lembrando de um importante detalhe – shruiu! 
- Daquelas que a gente nunca mais vai ver na vida – voz número 1, idem – tá valendo 

sim, shuiu-iu-iu! 
- Putz... – voz número 2, decididamente receosa. 

 
Mas eu não tive muito tempo para pensar naqueles detalhes todos, pois minha atenção logo 
foi desviada para o inesperado anúncio que a cantora do grupo fazia naquele interessante 
instante: 
 

- Nós gostaríamos de dedicar a próxima música, “Porto Da Saudade”, para a 
nossa querida Ludmila, que veio prestigiar o nosso forrozinho esta noite. 

 
Ela deve ter achado o 10, pois ficou toda animadinha e me abraçou um pouco mais forte. 
Eu tentei esconder a minha surpresa, e nem mencionei que aquilo tinha que ter sido idéia do 
meu atencioso amigo Edivaldo, pois minha mesmo com certeza não foi. Nós dançamos 
mais umas 3 ou 4 músicas e voltamos para o nosso cantinho para refrescar as idéias. Todas 
elas. 
 
Ludmila repousou as mãos sobre a mesa e ficou olhando para o mar, para as pessoas que 
caminhavam na praia. Depois virou o rosto para mim, sorriu e tomou o resto da caipirinha. 
Eu achei que a bola estava começando a chegar perto da grande área: 



- Você quer andar um pouco na praia, Mila? 
- Não é perigoso? 
- Esta área é tranquila, pelo menos até o bar fechar. 
- Então vamos! 
- Vamos, então – “shruiu, é hoje!”. 

 
Levantamos e caminhamos até a areia. Ela tirou as sandálias e ficou andando na área que 
era constantemente molhada pelas marolas. 
 

- É a 1ª vez que eu ponho os pés na praia nesta semana. Geralmente eu tomo um 
banho de mar quando estou aqui, mas desta vez foi uma correria tão grande que nem 
deu tempo. 

- Eu sei como é que é... – “puta merda, eu acho que vai rolar algo mesmo...”. 
 
Havia um grupo de entusiasmados garotos jogando bola mais à frente, e Ludmila ficou 
surpresa quando alguns deles correram em direção ao mar e atiraram-se sobre a água. Eu 
expliquei que se tratava apenas de outro costume local, mas ela ainda ficou curiosa: 
 

- E a água não está fria esta hora? 
- A água nunca fica fria por aqui, Mila... – “vai mesmo... shruiu?”. 
- Legal... 

 
Ela parou, olhou para o mar, olhou para mim novamente: 
 

- Eu acabo de ter uma idéia, Celso. 
 
Antes que eu pudesse perguntar se ela estava devidamente preparada para cair ela tirou a 
camiseta, revelando a parte superior de um discreto biquíni. E antes que ela tirasse a calça 
eu propus que fôssemos deixar as roupas no carro. Eu abri a mala e guardei as suas roupas 
– as dela, claro. Ela viu a toalha e o “boardshort” que eu sempre carregava de reserva e 
ficou sorrindo com um olhar inquisidor, o qual logo foi respondido: 
 

- Carro de surfista sempre tem essas coisas, Mila. 
- E aonde você vai trocar de roupa? 
- Aqui mesmo, se você não se incomodar. 
- Eu sempre quis saber como é que vocês fazem isso. 
- É muito simples. Primeiro você tira os sapatos... meias... joga tudo na mala... – 

“putz, vai ficar olhando mesmo?” – depois discretamente desabotoa o botão da 
calça, detalhe que a camisa tem que estar por cima, pra não dar muito na vista. 

- Estou vendo... 
- Depois você coloca a toalha ao redor da cintura, tomando o cuidado de não apertar 

muito, e bota as 2 mãos por baixo da toalha e vai baixando a calça, com jeitinho... 
até ela ficar solta... aí e só tirar, uma perna de cada vez, e colocar na mala do carro. 

- Hum. 
- Você repete o mesmo procedimento para a roupa de baixo... – eu pensei que ela 

fosse virar o rosto, mas ela não virou – coloca na mala... este é o momento mais 
delicado da operação, pois se algo der errado você vai ficar nua no meio da praia. 



- Ôps! 
- Exato, e para colocar o calção você coloca uma perna de cada vez, levanta até os 

joelhos... – “essa menina deve estar na torcida pra toalha cair, só pode” – coloca a 
toalha por cima, coloca as mãos por baixo da toalha e levanta... tira a toalha, tira a 
camisa e pronto! 

 
Caímos na água e após alguns mergulhos ficamos olhando para as numerosas estrelas... 
 

- Cadê a Lua? 
- Hoje não vai dar pra ver, é Lua Nova... 
- Que pena... você sabe boiar, Celso? 
- Claro! 
- Eu não sei... – ela implorou minha ajuda com o seu lânguido olhar, o dela, claro, e 

eu comecei a achar que ela estava começando a sentir os sugestivos efeitos da 
ocitocina que estava fluindo na sua despreocupada cacholinha, a dela, claro. 

- Essa menina só pode tar de sacanagem, tá ligado? – voz número 1, constatando o 
óbvio. 

- É assim, ó... levanta as pernas, abre os braços pra dar equilíbrio... – “e agora, o que 
será que essa menina está querendo aprontar?” – coloca a cabeça dentro d’água, 
deixando só o rosto do lado de fora... 

- Deixa ver se eu consigo... – ela tentou umas 3 vezes, quase que se afoga – ai, eu não 
sei, meu. 

- Com certeza... – voz número 3, idem. 
- Deixa eu te ajudar... – eu coloquei o braço esquerdo ao redor dos seus molhados 

ombros, os dela, claro – levanta as pernas agora. 
- Eu não consigo, elas ficam afundando. 
- Calma... – eu apoiei as suas pernas, as dela, claro, no meu braço direito – agora abre 

os braços, bem devagar... deita a cabeça, devagar, cuidado com os ouvidos pra não 
entrar água. 

 
Ela baixou a cabeça e ficou me olhando com os cantos dos olhos. 
 

- Tenha medo não, que eu estou lhe segurando. 
- Tá bom... 

 
Ludmila fechou os olhos por um instante e eu cuidadosamente soltei o seu tenso corpo – o 
dela, claro – tomando o cuidado de manter meus braços por perto, “just in case”. Ela abriu 
os olhos, sorriu meio insegura, e 2 s depois começou a afundar lentamente. Eu segurei-a 
pelos mesmos pontos de contato que usara antes, mas ao invés de tentar boiar novamente 
ela passou os braços ao redor do meu pescoço e dobrou as pernas. Nossos olhares ficaram 
perfeitamente alinhados... eu juro que lembrei de Beatriz naquele momento, mas mesmo 
que eu tivesse conseguido me controlar eu sabia que a probabilidade dela acreditar em mim 
seria desprezível, então parti para o ataque e beijei aquela estranha que eu (muito) 
provavelmente nunca veria de novo... e aquela foi a 1ª vez que eu beijei alguma outra 
pessoa desde o dia em que Beatriz Cecília re-entrou no meu espaço aéreo e iniciou essa 
(des)importante estória. Foi um beijo curto, mas gostoso, apesar da salinidade. Ela também 
pareceu ter gostado: 



- Isso também faz parte dos costumes locais? 
- Não exatamente, você está recebendo o tratamento VIP, Mila. 
- Humm – ela encostou seus lábios, os dela, claro, aos meus – e por quê? 
- Porque eu gostei de você... 

 
Beijamo-nos novamente, com duração e intensidade ligeiramente mais elevadas que da 1ª 
vez.  Eu deixei suas pernas – as dela, claro – deslizarem lentamente pelo meu braço direito 
até que nossos corpos ficassem perfeitamente alinhados. A maré estava suficientemente 
baixa para que pudéssemos nos ajoelhar e ainda sermos capazes de manter nossos pescoços 
fora d’água, e aquela posição mostrou-se mais adequada para realizar alguns experimentos 
subaquáticos, tais como medição da densidade glútea, coisa que ela aparentemente não 
havia previsto: 
 

- Celso, você está com a mão na minha bunda... – ela parou de me beijar por um 
instante, mas recomeçou em seguida. 

- São os costumes locais, Mila... – eu respondi do mesmo modo. 
 
Depois de mais uns 30 min de salgados amassos nós decidimos ir embora. Tiramos o sal na 
ducha do bar e nos dirigimos ao carro. Eu retirei a chave do bolso, abri a mala e dei uma 
toalha pra ela, que enxugou rapidamente os cabelos e o corpo e depois de me olhar de uma 
maneira bastante peculiar enrolou a toalha ao redor da cintura e sorriu confiante: 
 

- Vamos ver se eu aprendi... 
 
Ludmila colocou a camiseta, cobrindo a toalha, e depois enfiou as mãos por baixo da 
mesma e começou a tirar o biquíni. Após alguns segundos de sensual contorcionismo ela 
segurou aquela minúscula peça amarela e deu uma espremidinha para retirar o excesso 
d’água. Eu peguei um saco plástico e ela guardou o biquíni dentro do mesmo. 
 

- Agora é o momento mais delicado... – eu comentei – lembre-se de que a torcida está 
vibrando para que você cometa um deslize... 

- Eu já percebi, há-há. 
- Shruiu! 

 
Ela pegou a calça e passou mais uns 30 s me torturando com aqueles movimentos, ao final 
dos quais ela retirou a toalha da cintura e, após me entregá-la de volta, subiu o fecho e 
atacou o botão. Eu bati palmas para ela e comecei a enxugar meus cabelos. 
 

- Você não vai fazer o mesmo? 
- Não... – eu sorri meio sem jeito – eu acho que agora ia ser meio desconfortável... e 

além disso esse tecido seca rápido. 
- Desconfortável? – ela sabia exatamente do que eu estava falando, mas me abraçou 

só para me sacanear – eu não estou sentindo nada desconfortável, Celso. 
- Engraçadinha... – eu lhe dei um beijo bem molhadinho. 
- Você me ajuda a tirar a parte de cima? 

 
Eu desfiz o lacinho e ela colocou a mão por dentro da camiseta e tirou a outra peça amarela.  



Eu coloquei a minha camisa, guardei tudo e abri a porta pra ela: 
 

- Vamos? 
- E a conta? 
- Não se preocupe, depois eu acerto com Edivaldo. 
- Espero que ele não pense que eu estou dando calote... 
- Claro que não, eu conheço ele desde os tempos do colégio... ele jamais iria pensar 

uma coisa dessas de você, Mila. 
- Ainda bem... 

 
Nós conversamos pouco até chegarmos ao hotel. Eu realmente estava torcendo para que ela 
não me convidasse para subir, ou não ficasse me olhando com cara de quem estava a fim 
que eu subisse. Uma coisa era dar uns agarrinhos inocentes na praia, outra bem diferente 
seria dormir com ela. Eu não havia furunfado com outra pessoa desde o dia em que Beatriz 
havia re-entrado na minha atmosfera e também não estava pretendendo começar a fazê-lo, 
por maior que fosse a tentação. 
 
Ludmila tirou o cinto e me deu um longo beijo. Depois segurou as minhas mãos e ficou me 
olhando firmemente: 
 

- Eu tive uma ótima noite, Celso. 
- Eu também... – eu acariciei o seu alegre rosto, o dela, claro – por que você não 

muda sua passagem para o domingo? Você podia aproveitar o final de semana para 
conhecer outras praias... 

- Eu bem que gostaria, mas segunda-feira eu tenho que apresentar o relatório da 
auditoria – ela me deu um beijinho – e nós 2 sabemos que se eu ficar aqui este 
relatório não vai ficar pronto.  

- Eu acho que não... 
- Vamos fazer o seguinte? – ela me deu mais um beijinho – Por que você não me liga 

quando estiver em São Paulo? A gente podia sair, fazer alguma coisa... 
- Tá bom. 

 
Ela tirou um cartão do bolso e escreveu algo no verso: 
 

- Esse aqui é o meu número em casa e este é o meu e-mail, caso você queira trocar 
umas mensagens comigo. 

- Você quer trocar mensagens comigo? 
- Quero, Celso... – ela me deu mais um outro delicioso beijinho – eu também gostei 

de você. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mudança De Tempo 
 
Eu respirei fundo e tentei contornar a (potencialmente) delicada situação: 
 

- Cristina, eu não creio que agora seja o momento apropriado para nós conversarmos 
sobre este assunto. 

- Celso, eu preciso ver você! Eu ainda gosto de você. 
- Vamos fazer o seguinte? Quando eu for aí no fim do mês a gente conversa melhor, 

tá bom? 
- Tá bom... um beijo. 
- Outro. 

 
Interessante como nós reagimos diante do inesperado encerramento das atividades vitais de 
um amigo próximo e querido... alguns – eu inclusive, diga-se de passagem – ficamos 
paranóicos com a morte de Alex, e muitos – idem idem – tristes. Cristina ficou paranóica, 
triste, e aparentemente arrependida por ter cometido alguns impensados deslizes no distante 
pretérito, mas estava muito enganada se pensava que eu ia entrar no seu esquema de novo – 
o dela, claro. Muito enganada mesmo. 
 

- Mas nem fudendo que eu quero me enroscar com essa menina de novo! – voz 
número 3, ligeiramente apreensiva – Tou fora desse esquema. 

- Eu idem – voz número 2, idem. 
- Eu idem idem – voz número 1, idem idem. 

 
Eu fui dormir cedo, pois a segunda-feira estava com cara de que ia ser dura. Nosso novo 
presidente iria fazer uma visita à fábrica naquela semana e o meu chefe estava, pra variar, 
querendo causar uma boa impressão. Pense num macho babão, aquele tal de Márcio... 
 
Aquela (des)necessária demonstração de puxa-saquismo me fez passar 2 dias inteiros 
verificando se todos os extintores estavam devidamente carregados e se todos os cantos de 
todas as instalações fabris estavam devidamente limpos, o que me deu uma inesgotável 
fonte de desculpas para matar todas as reuniões que eu quisesse, ou seja, todas que estavam 
marcadas na minha agenda. Pense num povinho pra gostar de reunião... 
 
Naquela terça eu cheguei cedo no curso de Espanhol, ou seja, 5 min antes de começar a 
aula. Eu dei uma geral no ambiente, que como sempre estava bastante agradável, mas meu 
estado físico e mental não me deixou disposto a puxar papo com ninguém. Minha atraente 
colega Mirela chegou logo em seguida, e eu automaticamente me preparei para levar uma 
(simulada) bronquinha. Ela parou perto de mim e não disse nada, apenas me sorriu de uma 
maneira confortadora. Eu suspirei aliviado e sorri de volta para ela: 
 

- Desculpe a farrapada que eu dei semana passada, Mirela. 
- Não precisa se desculpar, Celso, Leila me contou que você ficou preso no trabalho. 
- Foi... 
- Ela também me falou sobre o acidente do seu amigo... que coisa chata, né? 
- Horrível... – “eu ainda nem assimilei mesmo o irrevogável fato de que Alex morreu 

mesmo... putz, o cara se foi mesmo” – obrigado pela solidariedade, Mirela. 



Leila chegou e nós 3 subimos para a sala, afinal de contas já estava na hora de começar a 
aula. Na hora da saída, entretanto, eu dei mais uma investidazinha em Mirela: 
 

- Você gostaria de fazer algo no sábado? 
- No sábado eu tenho que ir ao aniversário da minha prima, Celso. 
- Sei... – “putz, dancei”. 
- Mas na sexta eu estou livre... pode ser na sexta? 
- Claro! – “shruiu!”. 
- Eita porra, primeiro foi aquela paulista na praia, agora Mirela – voz número 2, 

aparentemente supresa – Que galinhagem da porra! 
- Besteira, que a paulista foi apenas uma questão de hospitalidade – voz número 1, 

me acochambrando, (quase que) sutilmente. 
- E Celso passou 6 meses em regime monogâmico – voz número 3, idem – o coitado 

merece umas férias! 
 
Eu merecia mesmo umas férias daquele meu (potencialmente) bizuleico proto-namoro... 
mesmo porque Bia havia melado o nosso encontro do feriadão – argumentou que estava por 
demais ocupada, que iria aproveitar o tempo extra para adiantar algumas importantes 
tarefas – e apesar de todas as minhas contra-propostas em fazor de concretizar o nosso 
anteriormente acordado encontro ela não se comoveu. Algo no fundo do meu abalado ser 
me dizia que ela estava ficando cada vez mais parecida com a intransigente Bia de outrora, 
aquela que não arredava pé das suas (um tanto quanto) rígidas posições – as dela, claro – e 
que mais cedo ou mais tarde (pelo menos) algumas das tais rígidas posições fatalmente 
iriam acidificar o nosso (até então) adocicado relacionamento. 
 
Enfim, eu passei o resto daquela bajulante semana ajudando meu querido chefe na dura 
tarefa de satisfazer o nosso querido líder mor – coisa que geralmente era muito desafiadora, 
diga-se de passagem, e aquela particular vez não foi mesmo diferente do previsto. Fernando 
cutucou todos os painéis elétricos de todas as linhas de produção – apesar dos meus 
insistentes protestos em favor da sua segurança, a dele, claro, que afinal de contas todo bom 
Engenheiro sabe que não se deve cutucar painel elétrico energizado – em busca de poeira 
acumulada, e só ficou satisfeito mesmo quando finalmente encontrou uma minúscula 
quantidade de oligômero depositada no painel principal da extrusora da linha 3. Em achei 
melhor nem dizer que tecnicamente aquilo nem era poeira mesmo, e fiquei na minha 
quando ele praticamente gritou – quase feliz, diga-se de passagem – mostrando a 
comprometedora evidência na ponta do indicador: “tá vendo, Celso, poeira na área!”... 
imagina quanto mais tempo eu teria que passar em sua atormentadora presença – a dele, 
claro – se ele me perguntasse o que era mesmo oligômero... 
 
Mas pelo menos ele agradeceu pela minha modesta aula de EXT-01, Introdução à Extrusão 
de Polímeros, fez tanta pergunta que ao final da mesma ele havia completamente esquecido 
que havia encontrado “poeira” na fábrica. 
 
O que ele não esqueceu mesmo foi de pentelhar todo mundo com a esperada ladainha de 
que a empresa tinha mesmo que desenvolver novos produtos de maior valor agregado, e 
rapidamente, ou seja, 6 meses ou menos. Aurélio quase caiu na besteira de mencionar a 
palavra que Fernando mais detestava – impossível – para descrever o que nós todos 



achávamos daquela irrealista diretiva... quase, foi por pouco mesmo, eu tive que dar um 
chute na canela do incauto amigo por baixo da mesa da sala de reunião a fim de silenciar as 
suas preocupadas idéias – as dele, claro. E pra terminar de encher o balde Fernando deixou 
bem claro que estava ansiosamente aguardando a participativa discussão das nossas 
propostas e planos de ação na reunião de planejamento estratégico que se aproximava... 
onde por “nossas” entenda-se “minhas”, e por “participativa” entenda-se “eu vou falar 
merda pra caralho e vocês vão passar um final de semana inteiro me aturando calados”. 
Pense num cabra despotista, o tal do Fernando... aquela outrora decente empresa estava 
mesmo seguindo um decadente rumo. 
 
Aquela semana foi trolhosa mesmo, daquelas que a sexta-feira demora anos pra chegar... 
mas quando ela finalmente chegou eu finalmente me dei conta de que a minha inocente 
saidinha com Mirela iria mesmo acontecer – shruiu! – e que eu finalmente iria 
(provavelmente) descobrir o que ela queria mesmo comigo. Assim, a nível de de repente, 
sei lá, 1.000 coisas, entende. Ou não... mas Mirela não era chata, nem feia, nem burra, nem 
crente, e nem aparentava ser ciumenta, nem neurótica, nem indecisa, e com certeza não era 
patricinha... “essa menina pode mesmo ser a 4ª, a última mulher nesta bendita cidade que é 
100% compatível comigo”... então a tal saidinha tinha mesmo tudo para ser (pelo menos) 
agradável. Ou não. 
 
Enfim, eu liguei logo antes de sair de casa, ela disse que já estava pronta. Em 25 min eu 
cheguei lá, e pronta ela estava. Nada de altas produções, nada de acessórios desnecessários. 
Se não fosse pelo brilho nos lábios e aquele troço que as mulheres colocam nos olhos para 
realçar os cílios ela estaria exatamente do jeito que ia para as nossas interessantes aulas no 
curso de Espanhol. Shruiu? 
 

- Você quer ir pra onde? – eu perguntei logo depois que saí para cumprimentá-la – 
Um lugar com música ao vivo ou...? 

- Eu prefiro uma coisinha menos agitada, onde a gente possa conversar com calma. 
- Humm – o bar de Marcelo não seria uma boa opção, Fábia com certeza iria dar uma 

de beque pra cima de moi – já sei. 
 
Entramos no carro e começamos a conversar potoca: 
 

- O trânsito está tranquilo hoje. 
- O pessoal ainda está vendo a novela... 
- Pode crer... – “coisa de débil mental mesmo... e viado” – estás gravando pra ver 

amanhã? 
- Celso, me poupe! 
- Brincadeirinha... 

 
O trajeto era curto e óbvio, e em pouco tempo Mirela percebeu para onde estávamos indo: 
 

- Boa pedida, Celso. 
 
Foi só ela acabar de dizer aquelas inocentes plavrinhas e nós avistamos o enorme luminoso 
de um famoso motel daquela área. Por um breve instante eu torci para que ela não tivesse 



percebido a tremenda coincidência, mas ela não somente percebeu como também se 
apressou a rir da situação: 
 

- Nada como começar a noite com um ato falho... 
- Pode crer... – eu sorri solidário – e nada como manter o bom humor numa hora 

dessas. 
- É verdade. 
- Essa me lembrou duma vez que eu marquei de encontrar com uns amigos para 

comer crepe. 
- O que aconteceu? 
- Eu passei na casa de uma amiga e nós fomos pegar uma amiga desta amiga. O que 

eu não sabia era que a tal menina morava na rua onde havia uns 3 ou 4 motéis. 
- E daí? 
- Daí que nós passamos lá, mas ela acabou não podendo ir, e na hora em que nós 

voltávamos demos de cara com o resto do grupo bem no cruzamento da rua do 
motel com a rua da creperia. 

- Vixe! 
- Exato, quando a gente sentou na mesa ninguém conseguiu se controlar e uma outra 

amiga perguntou da onde que a gente tava vindo... assim só pra sacanear. 
- E o que foi que vocês disseram? 
- Eu não falei nada, a minha amiga disse que a gente tava dando uma... o pessoal riu e 

mudou de assunto. 
- Tem situações em que é mais fácil mentir, né? 
- Foi o que ela me disse no dia seguinte... “Celso, quem é que ia acreditar se a gente 

tivesse dito a verdade? A gente ia passar a noite inteira se explicando”. 
- Ia mesmo... chegamos. 
- Massa. 

 
Nós saímos do fiel Celsomóvel e ficamos admirando a paisagem: 
 

- Eu adoro este lugar... 
- Eu também... dá pra ver a cidade toda, o mar... 
- A lua sobre o mar... 
- O reflexo da lua sobre o mar... 
- Vai rolar – voz número 3 – shruiu! 
- Shruiu-iu – voz número 1. 
- Putz – voz número 2 – isso vai dar em merda. 

 
Mirela fechou os olhos por uns instantes e ficou sentindo a brisa soprar os seus longos e 
castanhos  cabelos – os dela, claro. Eu fiquei analisando cada detalhe do seu rosto – o dela, 
claro – e detive-me na região labial. Ela reabriu os olhos rapidamente e olhou para os meus, 
nem se eu quisesse teria dado tempo de desviar meu olhar. Eu tentei pensar em algo a dizer, 
mas tem situações em que é mais fácil agir do que falar, e aquela decididamente foi uma 
delas. Nossos dedos entrelaçaram-se e quase que automaticamente nossos rostos se 
aproximaram e nossos lábios se tocaram... e aquela foi a 2ª vez que eu beijei alguma outra 
pessoa desde o dia em que Beatriz Cecília re-entrou no meu espaço aéreo e iniciou essa 
(des)importante estória. 



Aquele foi o beijo mais gostoso da minha vida... mesmo! E eu logo fiquei me perguntando 
se havia mesmo feito a coisa certa ao ignorar aquele aviso que dizia “próxima à esquerda”. 
 
2 min depois nós abrimos os olhos. Naquele momento eu concluí que não existia nada 
melhor no mundo do que aquela sensação logo após o 1º beijo –  a não ser entubar em Pipe, 
é claro – mas não tive muito tempo para elocubrar a respeito. 
 

- Vamos sentar um pouco, Celso? 
 
A previsão meteorológica era de céu claro, evidente sinal de que a curta primavera estava 
mesmo cedendo campo para o inevitavelmente longo verão, então resolvemos ficar ao ar 
livre. Pedimos 2 batidas de frutas e brindamos em uníssono: 
 

- “¡A nuestra!” 
 
Ficamos olhando o mar por uns instantes até que ela resolveu dizer algo: 
 

- Você está saindo com alguém, Celso? 
- Humm... eu não sei mais, Mirela. 
- Como assim? 
- Tem uma menina que eu conheço dos tempos da faculdade... 
- Sei... 
- Muito amiga minha, a gente teve uns rolinhos na época... – “que não deram em nada 

porque ela era intransigente pracas”. 
- Sei... 
- Ela mora em outro estado, mas a gente se encontrou aqui... – “e ela aparentemente 

mudou bastante desde os velhos tempos” – em maio, no casamento de uma amiga 
nossa... 

- Tou ligada. 
- Isso, sabe como é... – “pra melhor, diga-se de passagem” – papo vai papo vem... 
- Você gosta dessa menina? – ela me olhou como se estivesse questionando uma 

testemunha de um crime. 
- Hum-hum... – eu achei melhor falar a verdade, é mais fácil de lembrar depois – mas 

eu não sei mais se tem futuro. 
- Por que não? 
- Porque ela ultimamente tá meio diferente. 
- Eu já vi esse filme... 
- Quando? 
- Quando o meu ex me deu um chute no traseiro. 
- E quando foi isso? 
- Na semana antes do Carnaval. 
- Tô ligado – eu não consegui conter o riso – foi mal, eu não estou rindo de você não. 
- Do que é que você está rindo, então? – ela sorriu também. 
- Do velho truque de acabar o namoro antes do Carnaval... 
- Ah, sei, então você também costuma fazer isso? 
- Eu nunca fiz, mas um amigo meu faz todo ano, e volta 1 semana depois. 
- Foi exatamente isso o que o meu quis fazer, mas eu não quis mais. 



- Orgulhosa... 
- Muito... e ele então começou a namorar a minha melhor amiga. 
- Que canalha! 
- Foi isso que eu pensei dele. 
- Eu estava falando dela. 
- Também, há-há... 
- Eles ainda estão juntos? 
- Estão... até o próximo Carnaval, eu acho... 
- Mas você ainda sente algo pelo rapaz. 
- Hum-hum... ele foi o meu 1º amor, Celso. 
- Tô ligado – eu não consegui conter o riso – foi mal, eu não estou rindo de você não. 
- Do que é que você está rindo então? – ela sorriu também. 
- Da síndrome do 1º amor. 
- Então você sabe do que eu estou falando. 
- Sei... é uma bosta, né? 
- É... essa é a 1ª vez que eu saio com alguém desde que nós acabamos. 
- Quanta honra... – eu beijei a sua mão, a dela, claro. 
- Sério! 
- Você não ficou com ninguém? Esse tempo todinho? – “está mesmo faltando homem 

nesta cidade... não que eu esteja reclamando, claro”. 
- Não – ela ficou séria por uns 3 s – minha mãe ficou tão alegre quando eu falei que 

ia sair com um paquerinha do Espanhol... 
- E você, gostou da idéia? 
- Gostei, Celso... – ela me olhou de lado, meio desconfiada. 
- “Pero”... 
- Eu vou ser sincera com você, Celso – ela segurou forte a minha mão – eu acho você 

uma gracinha, mas eu não estou a fim de me amarrar em ninguém agora. 
- Eu entendo, Mirela... você está só querendo tirar uma casquinha aqui do gostosão, 

não é mesmo? 
- É isso mesmo, há-há-há – ela me deu um beijinho – alguém me disse que você beija 

muito bem, e eu resolvi conferir. 
- É fogo ser homem-objeto, viu... a mulherada só quer se aproveitar. 
- Mas é muito metido mesmo... – ela me deu outro beijinho. 
- Só um pouquinho... 
- Ah, tem outra coisa. 
- O que foi? 
- Quando você for me deixar em casa... 
- Eu já sei, nada de beijo na boca, pois você não quer ficar dando explicação para a 

sua mãe. 
- Estou impressionada, Celso! 
- Leila também falava isso quando a gente ficava. 
- E ela tem razão, mãe quando gruda no pé é fogo. 
- Tá combinado... agora me conta como é este lance da MT. 
- É muito massa, me ajuda a permanecer calma diante das dificuldades da vida... 

 
Nada como uma mulher descomplicada, que sabe exatamente o que quer, como quer e 
quando quer. Talvez ela fosse mesmo a 4ª, mas não exatamente naquele momento... ou 



nunca. Enfim, nossa inocente saidinha foi suficientemente agradável, e eu voltei pra casa 
razoavelmente contente da vida, e dormi razoavelmente bem. 
 
Acordei com o telefone tocando, aparentemente não havia outra pessoa em casa, e como o 
aparelho não cessasse de cobrar a minha atenção eu levantei da cama e fui atender: 
 

- Puta merda, quem é o infeliz que tá ligando às 6:49 da madrugada?? – “não é da 
fábrica, que eles teriam ligado pro celular, nem Neno, que hoje não vai dar onda 
boa...” – alô? 

- Fala, Celso, como tá essa coceba por aí? 
- Oi, Alex, aconteceu alguma coisa, pra tu me ligar uma hora dessa, cacete? 
- Ainda tava dormindo, meu, já são 9:35! 
- 9:35? – eu olhei o relógio do telefone, mas fiquei ainda mais confuso quando vi que 

o mesmo marcava 11:44... “que porra é essa?” – tás aonde, São Paulo ou Paraná? 
- Tou aqui em São José, Celso. 
- São José, fazendo...? – “perainda, Alex não tinha morrido...?” – Alex, você está 

aonde? 
- ... 
- Alô, Alex?! 

 
E foi naquele curioso momento que eu percebi que não havia saído da cama, e muito menos 
acordado... “puta merda, isso é um sonho... e a saidinha com Mirela, foi sonho também?”. 
 
Abri meus atordoados olhos, conferi o que mostrava o relógio... “10:45, eu acho que agora 
eu vou ter que levantar mesmo... ou não”. 
 
Chequei o relatório marinho, as condições do Lago Atlântico, quer dizer, Oceano Atântico, 
estavam mesmo desfavoráveis para a prática do meu esporte predileto... “putz merda, 
longos meses sem ondas boas me aguardam”. Rolei mais um pouco na cama... “putz, já é a 
3ª vez que eu sonho com Alex essa semana, eu tou ficando obcecado mesmo”. 
 
Peguei meu bobofone e liguei para a minha amiga predileta: 
 

- Fala, Celso, como foi a saidinha com Mirela ontem? 
- Foi legal... 
- Legal?? 
- Foi, nem acima nem abaixo das minhas expectativas. E tu, saiu ontem? 
- Caí na besteira de sair com a minha querida irmãzinha novamente. 
- Ele se agarrou com um macho e tu ficou de bobeira. 
- De novo, novamente, outra vez... não foste surfar hoje ou já voltaste? 
- Fui não, o mar tá peba hoje, ainda tou na cama... 
- Pense num macho dorminhoco, esse tal de Celso...! 
- Pode crer... sonhei com Alex de novo, Leila. 
- Puta merda, isso tá virando obsessão, velho. 
- Pode crer... e novamente eu lembrei que ele tinha morrido, no meio do sonho. 
- Deve ser porque faz pouco tempo que ele morreu, Celso, daqui a pouco isso passa. 
- Deve ser... – “ou não”. 



- E hoje, vais fazer alguma coisa? 
- Eu ainda não sei... tou com uma preguiça monstra, eu acho que vou passar o dia na 

cama mesmo, Leila. 
- Há-há, tu não tem mesmo vida nenhuma quando o mar não dá onda, né? 
- Nenhuma... e tu, vais fazer algo hoje? 
- Hoje é a festa de aniversário de Mariana, queres ir comigo? 
- A tua melhor amiga? Quero não, brigado. 
- Ô ciúme...! 
- Há-há-há... tu sabe que não é isso, mulher, é que ela tem cara de chata. 
- Puta merda, Celso, tu adora botar defeito nas minhas amigas, tu nem conhece a 

menina, nunca conversou com ela, e só viu a menina de foto. 
- Pois na foto ela tava com cara de chata, ora. 
- Tá bom, então, mas um dia tu vais ter que conhecer Mariana, Celso, que afinal de 

contas ela é a minha melhor amiga, e tu és o meu melhor amigo. 
- Contanto que não seja hoje, tudo bem. Beijo. 
- Outro, até terça. 

 
Rolei mais um pouco na cama e cheguei à óbvia conclusão de que o sono havia mesmo 
sumido do pacato recinto... “Leila tem razão, eu não tenho mesmo vida nenhuma quando 
não dá onda... eu acho que eu vou ter que levantar mesmo... ou não”. 
 
Peguei meu bobofone e liguei para o meu saudoso amigo Adriano: 
 

- Fala, sua bicha louca, ainda queimando muito essa rosca espanada? 
- Diz, viadinho, tás aonde? 
- Aqui na Barra, tomano minha cervejinha e vendo as bunda das muié. E ocê? 
- Na cama, sozinho... alguma outra notícia do acidente de Alex? 
- Não, foi aquilo mesmo que eu postei na lista da turma, ele chegou no hospital 

consciente, disse que foi um erro sair pra voar naquelas condições atmosféricas, 
que tinha feito besteira numa manobra mesmo... 

- Puta merda... será que ele sabia que tava morrendo? 
- Claro que sabia, Celso, tava com hemorragia interna, os médicos falaram pra ele 

que num tinha jeito. 
- Puta merda... – “puta merda, que bizuleu da porra” – tu vai voar hoje? 
- Hoje não, amanhã eu vou com o Alejandro. 
- Sei... 
- Ocê num tá achano que eu vou deixar de voar por causa do acidente do Alex...? 
- Pelo menos por uns tempos, velho. 
- Ocê deixou de surfar por causa do acidente do Mucius, ou de dirigir por causa do 

acidente do Patão? 
- Claro que não... – “putz, esse argumento é foda mesmo” – Eu acabei de sonhar com 

Alex de novo, Adrianus. 
- Ocê tá ficano obcecado, Celsius. 
- Pode crer... ele ligava pra mim, de São José, a gente conversava um pouco, eu 

lembrava que ele tinha morrido... 
- Puta merda, Celso, ocê num vai ficar qui nem a Valéria não, né, que tá fazeno 

lista? 



- Lista de que, viadinho? 
- Das coisas que ela tem que fazer antes de morrer? 
- Puta merda!! 

 
Não, eu dedicidamente não iria ficar qui nem a minha ex-namorada Valéria, quer dizer, 
nossa ex-namorada Valéria, que afinal de contas o falecido Alex também havia namorado 
com ela, obviamente sem nenhuma interseção temporal com o intervalo de tempo que eu 
havia, claro, ou qualquer outro tipo de interseção, diga-se de passagem... não, eu não iria. 
Mesmo porque a única coisa que eu tinha mesmo que fazer antes de morrer era pegar onda, 
e muita... “puta merda, é melhor eu levantar da cama e fazer algo... ou não”. 
 
Peguei meu bobofone e liguei para a minha saudosa conterrânea predileta: 
 

- Alô? 
- Bom dia, tudo bem? 
- Celso? Eu não reconheci o número, tás aonde? 
- Na minha cama, sozinho, tou ligando do celular. 
- Massa, agora eu tenho o número do teu celular e vou poder te pentelhar a qualquer 

hora do dia e da noite. Shriu! 
- Há-há, pode crer... tás aonde? 
- Na cama, sozinha. 
- Tavas dormindo? 
- Não, a preguiça é que tá grande mesmo. Tu percebeu que agora tu vai ter que dar o 

número do teu celular pra tua proto-namorada, né, senão ela vai ficar com ciúmes? 
- É mesmo... e por falar nisso Bia melou o feriadão, Gis. 
- Por quê? 
- Disse que tinha muita coisa pra fazer... pense num papozinho furado da pleura, eu 

acho que ela tá preparando o terreno pra dar um chute na minha bunda. 
- Será?! 
- Eu não sei... 
- E tu, não vai surfar hoje não? 
- O mar tá devagar quase parando, tá na hora de aceitar o doloroso fato de que a 

época de boas ondas acabou mesmo... eu acho que vou passar o dia na cama. 
- Eu também... tás pensando a mesma coisa que eu tou pensando? 
- Claro que não, Gis, mesmo porque eu nunca fiz essas coisas, e nem sei como se faz. 
- Há-há-há, idem idem, mas não era isso que eu tava pensando não, alesado. 
- Então o que era? 
- Eu tava pensando que essa hora tu podia estar aqui comigo, na minha cama, 

apenas conversando, claro. 
- Idem idem. 
- Imagina a cena, D. Clarisse me encontrar na tua cama numa manhã de sábado. 
- Ela ia ficar feliz da vida, ia ligar pra D. Cristianne pra contar a novidade. 
- É mesmo... hum... só de pensar nisso eu fiquei toda arrepiada, Celso. 
- Tu estás cada dia mais alesada, mulher, tás mesmo precisando arrumar um 

namorado novo. 
- Eu acho que sim... tás a fim de se candidatar ao cargo? Se Bia der mesmo um chute 

na tua bunda, claro. 



- Outro proto-namoro à distância? Capaz... 
- Então não vai rolar mesmo. 
- Eu acho que não... 99 ainda não te ligou pra fazer as pazes? 
- E nem vai ligar, Celso. 
- Pode crer, tu vai ter que correr atrás dele, Gis, aferecer uma contra-proposta, ficar 

paquerando com ele na hora do almoço, essas porras. 
- De jeito nem maneira, meu filho, ele que me dispensou, ele que venha me bajular, 

ora! 
- Pode crer... eu sonhei com Alex de novo essa noite. 
- Isso é normal, Celso, vocês eram muito amigos, o teu sub-consciente deve estar 

sentindo a falta dele. 
- Deve ser... 
- Tu não vai ficar neurótico com isso não, né? 
- Ficar? Claro que não, imagina... 
- Há-há, isso passa, Celso, como quase tudo na vida. 
- Falou. E a nossa querida São José, como vai? 
- Cada dia mais querida, Celso... 

 
E depois daquela agradável tertúlia com a minha conterrânea predileta eu finalmente 
levantei da cama e fui cumprir com os meus rigorosos rituais de purificação corporal 
matinal. E depois fui comer algo... 
 

- Banana com aveia, e só, que daqui a pouco o povo chega e vai rolar almoço. 
 
Não demorou muito para que os meus animados genitores retornasse ao querido lar, e 
menos ainda para que Mauro e Telma aparecessem para a familiar refeição. A qual, diga-se 
de passagem, foi exageradamente esticada a fim de preencher a minha ociosa tarde. 
 
E depois eu liguei para os meus igualmente frustrados amigos para fazer o que geralmente 
fazíamos quando não dava onda: curtir uns alucinantes vídeos. De surf, claro. Minhas 
nobres intenções foram quase que totalmente frustradas, no entanto, pois (quase) todos eles 
tinham outros (um tanto quanto duvidosos) planos para aquela particular tarde: 
 

- Eu vou sair com Nanda, Celso, aproveitar que ela tá de folga hoje pra namorar um 
pouquinho, onde por namorar entenda-se molhar o biscoito, hé-hé – Danilo, 
aparentemente muito feliz porque iria tirar o pé da lama. 

- Eu vou shapear uns “funboards” que o verão tá chegando, Celso, vais querer um 
esse ano? – Neno, querendo tirar proveito da minha carência ondular. 

- Eu vou pra academia malhar, Celso, manter o corpo ativado, queres ir comigo? – 
Leninha, achando que eu havia perdido a noção do ridículo. 

- Eu vou pro cinema com o meu namorado Celso... eita, perainda, eu acabei o 
namoro na quinta-feira, vem pra cá, eu tou com uns discos massa – Drica, quase 
que esquecendo de um importante detalhe. 

 
E pra lá eu fui, caminhando (quase) feliz da vida, pois pelo menos eu iria ver alguém 
surfando boas ondas, mesmo que em somente 2 dimensões. Shruiu! E logo cheguei à sua 
não distante residência – a dela, claro – e cumprimentei a sua generosa genitora – idem: 



- Boa tarde, tia Nice, tudo bem? 
- Entre, meu filho – ela amigavelmente cedeu a passagem para mim – Drica tá no 

banho, mas mandou dizer que sai logo. Sente, meu filho. 
- Obrigado – eu sentei no aconchegante sofá da igualmente aconchegante sala – e seu 

Azevedo, como vai? 
- Já saiu pro jogo com os amigos, pense num home fanático por futebol! 
- Pode crer... – “coitado”. 
- Celso, me diga uma coisa – a cautelosa senhora deu uma olhadinha em direção ao 

curto corredor, a fim de verificar se a sua despreocupada filha, a dela, claro, não 
estaria caminhando pelo mesmo, e sentou ao meu lado – você conheceu o namorado 
de Drica? 

- Esse último que ela acabou de acabar? Não... 
- Nem eu, pois essa menina não dura com namorado, meu filho! 
- Não passa de 2 semanas, né, senão começa a dar muito trabalho? 
- É o que ela me diz sempre... o pai nem esquenta, mas eu acho esquisito uma pessoa 

não passar mais de 2 semanas com o mesmo namorado, você não concorda, Celso? 
- Vai ver que ela é muito exigente e ainda não encontrou um namorado à altura dos 

padrões dela, tia Nice. 
- É, vai ver... 
- Ou então vai ver que o lance dela é outro mesmo... – voz número 3, levantando 

outra possível hipótese. 
- E além disso Drica é muito estudiosa, com certeza quer terminar a faculdade antes 

de pensar em namoro sério. 
- É mesmo, eu devo estar me preocupando sem motivo, né? 
- Provavelmente – “com certeza, como toda mãe que se preza”. 
- É mesmo – a generosa senhora logo mudou de assunto – você aceita um sorvetinho 

de graviola, Celso? 
- De bom grado, tia Nice. 

 
Não demorou muito e a minha despreocupada amiga Drica apareceu na aconchegante sala, 
portando um largo sorriso nos lábios e 3 interessantes discos nas mãos: 
 

- Montaj, Sabotaj e Strapped, dá pra tu? 
- Shruiu! 

 
Drica botou um deles pra rolar e sentou ao meu lado: 
 

- E aí, o que tu fez hoje de manhã? 
- Fiquei na cama... e tu? 
- Eu fui correr na praia, 5 km, depois passei 30 min nadando, e depois peguei um 

solzinho, que o verão tá chegando e eu preciso uniformizar o meu bronze, tirar essas 
linhas do “rashguard”, tás ligado? 

- Tu és muito alesada mesmo, mulher, putz... e por falar em verão esse já é o 2º final 
de semana consecutivo sem surf, né? 

- Pode crer... eu tou começando a ficar desesperada, Celso. 
- Eu idem... imagina se ficar sem dar onda o verão inteiro... 
- A gente tem que planejar uma ida pra BF, e Pipa. 



- Pode crer. 
- Eu acho que eu vou arrumar um estágio nas férias, pelo menos eu fico ocupada. 
- Quando é que tu termina a faculdade, Drica? 
- No meio do ano que vem... 
- Massa. 
- E o teu disco? 
- Tá parado, depois que Tasso foi morar em Natal ficou difícil gravar algo, sem batera 

é lasca. 
- E Nando? 
- Nando desenrola legal, mas se ele tá na bateria a gente precisa do irmão dele na 

mesa do estúdio, às vezes é complicado pra sincronizar os horários... essa onda é 
muito massa. 

- Pode crer, esse cara é muito animal mesmo... 
- Tua mãe tá meio preocupada com esses teus namorados que não passam de 2 

semanas, Drica. 
- Há-há, minha mãe é muita onda mesmo... ela nem imagina como é difícil encontrar 

namorado decente hoje em dia, Celso. 
- E tu demora exatamente 2 semanas pra concluir que os teus namorados não são 

decentes mesmo? 
- Há-há, não, geralmente dá pra perceber em 1 semana mesmo, a outra é só pra 

confirmar que não tem nada a ver mesmo não. E tu, demora quanto tempo pra 
concluir que não tem nada a ver? 

- 5 min, no máximo. 
- 5 min?? 
- Perceber que não tem nada a ver é fácil, difícil mesmo é deduzir que o lance não 

tem futuro mesmo quando tem a ver. 
- Como assim? 
- Às vezes você está com uma pessoa que tem tudo a ver contigo mas que tem 

diferentes expectativas em relação ao relacionamento em si, tá ligada? 
- Por exemplo? 
- Quando você quer apenasmente namorar uma pessoa e ela quer morar contigo, 

depois casar e ter filhos contigo – “feito a coitada da Giselle” – essas coisas. 
- Aí complica, né? 
- Pode crer... 
- Saca só esse tubo, Celso, quando é que a gente vai surfar uma onda feito essa? 
- Provavelmente nunca... 

 
E de noite continuamos o nosso coletivo lamento na creperia, em companhia de Danilo, 
Leninha e Neno – e respectivas caras-metade – e como não ia rolar onda mesmo na manhã 
seguinte achamos por bem esticar a noite no bar de Marcelo. Onde o coletivo lamento 
continuou, diga-se de passagem... 
 
Eu novamente acordei tarde naquele (quase) deprimente domingo sem onda, e da cama 
mesmo liguei para Beatriz a fim de sutilmente reclamar da sua ausência – a dela, claro: 
 

- Alô? 
- Bom dia, tudo bem? 



- Celso? Eu não reconheci o número, tás aonde? 
- Na minha cama, sozinho, tou ligando do celular. 
- Massa, agora eu tenho o número do teu celular e vou poder conversar contigo a 

qualquer hora do dia e da noite. 
- Pode crer... Bia, xexeira, se você não tivesse farrapado a gente estaria junto agora. 
- Eu sei, Celso, mas eu estou com tanta coisa pra fazer. E você nem deve estar 

sentindo a minha falta mesmo. 
- É claro que eu estou, Bia. 
- Tá nada, você está tão esquisito... 
- Eu ainda estou meio afetado com a morte de Alex... – “afetado e meio, pra dizer a 

verdade” – daqui a pouco passa. 
- Você ainda está sonhado com ele? 
- Hum-hum... sonhei de novo essa noite. E na noite passada também. 
- Você precisa rezar por ele, Celso. 
- Foi o que Lú me disse, mas eu não sei... – “mesmo porque eu nem sei mais como se 

reza, e muito menos se isso funciona mesmo” – quando é que a gente vai se ver? 
- Eu acho que agora só no Natal... você quer vir pra cá? 
- Você não quer vir pra cá? Eu vou aí no Ano Novo. Não se preocupe com as 

passagens, eu tenho uma porrada de milha mesmo. 
- Tá bom, assim a gente discute ao vivo os nossos planos. 
- Que “nossos” planos, mulher? 
- Você sabe muito bem do que eu estou falando, nem venha dar uma de leso. 
- Putz... – “putz, lá vem essa menina com esse papo furado novamente”. 
- Tens falado com a Cristina? 
- Tenho, mas eu não sei o que ela está querendo, Bia. 
- Como assim!? 
- Ela veio com uns papos de que ainda gosta de mim. 
- E você, o que disse? 
- Eu tentei desconversar, é claro. Eu não quero ficar naquela situação ridícula que a 

gente tava antes, mas eu também não quero dar a impressão de que ainda possa rolar 
algo... eu vou ter que falar pra ela, Bia. 

- Eu preferia que você não mencionasse o meu nome, Celso. 
- Por que não? Eu vou encontrar com ela quando eu estiver em Sampa, boa 

oportunidade pra comentar este assunto, ora. 
- Pra ela não ficar com olho gordo pra cima da gente, ora! 
- Olho gordo, Bia, tu acredita nessas crendices? – “mulher inventa cada coisa”. 
- Você bem sabe que a inveja é uma merda mesmo, Celso, eu prefiro que você não 

fale o meu nome, você poderia fazer essa gentileza? 
- Claro, mas um dia ela vai ter que saber, Bia. 
- Eu sei, mas eu acho que ainda não chegou a hora. Quer dizer que vocês vão sair!? 

Olha que eu não estou gostando nem um pouco desta idéia. 
- Eu falei que ia ter que jantar com o pessoal do trabalho toda noite... ela me 

convidou pra almoçar, eu acho que não vai ter problema não. 
- Eu espero que não... 
- Não vai acontecer nada do que você está imaginando, Bia. 
- Eu realmente espero que não, Celso. 
- Mas nem que a vaca tussa... 



Tentando Entender As Mulheres 
 
Quando eu cheguei ela já estava sentada, tomando um refrigerante, mas levantou-se tão 
logo me viu. Eu parei perto dela e fiquei imaginando o que ela ia fazer. Ela não disse nada, 
apenas me deu um longo abraço, como se nós tivéssemos passado anos sem ver um ao 
outro... foi uma situação levemente esquisita. Levemente. 
 
Sentamos e fizemos nossos pedidos. Depois eu fiquei olhando para o seu sereno rosto – o 
dela, claro – tentando analisar as suas expressões – as dela, claro – tentando ver se ela 
estaria pronta para ouvir algumas verdades. Ela não fez rodeios, foi direto ao assunto: 
 

- Eu tenho pensado muito em você, Celso, em nós 2. 
- Eu também, Cristina, eu acho que agora seria um bom momento para nós 

esquecermos de vez tudo de ruim que aconteceu conosco. 
- Eu concordo – ela tomou um gole do refrigerante – e também acho que seria um 

bom momento para nós pensarmos nas coisas boas que ainda podem acontecer. 
- Sei... – “fudeu”. 
- Eu ainda gosto de você, Celso, muito, eu quero ficar com você. 
- Mas nem fudendo! – voz número 1, (mais que) ligeiramente assustada – Chega! 
- Mas nem fudendo! – voz número 3, idem – Chega! 
- Mas nem fudendo! – voz número 2, idem idem – Chega! 
- Cristina, eu acho que nós não fomos feitos um para o outro... – eu tomei um gole do 

meu suco de uva e fiquei olhando os seus expressivos olhos, os dela, claro. 
- Celso, eu sei que nós passamos por alguns maus momentos, mas pense em tudo de 

bom que a gente teve... você não acha que a gente combina direitinho? 
- Eu não sei, Tina – “eu acho que não... ou melhor, mas nem fudendo que eu vou me 

agarrar contigo de novo, chega!”. 
- Você ainda está magoado com o que eu disse no SDO, não é? 
- Também... 
- Desculpa, eu fui um pouco grossa... bastante grossa, mas você não percebeu que 

tudo que eu disse foi por que eu não queria que você percebesse que eu ainda 
gostava de você? 

- Hum?! 
- Se essa foi mesmo a sua inteção meus parabéns – voz número 3 – você conseguiu. 
- Putz, essa menina pirou de vez – voz número 1. 
- Deve estar muito abalada mesmo com a morte do nosso amigo Alex, pra falar uma 

besteira dessa – voz número 2 – coitada. 
 
Eu fiquei ligeiramente confuso com aquela explicação, parecia até que nós estávamos de 
volta ao 4º ano do ITA, numa aula de Controle. A garçonete trouxe as nossas saladas e eu 
achei que havia chegado a hora de abrir o jogo, ou pelo menos parte dele: 
 

- Eu estou... saindo com alguém, Cristina. 
- É mesmo? – ela não ficou alterada, e começou a comer. 
- É... 
- E é algo sério? 
- É, já faz mais de 6 meses que nós estamos juntos. 



- E você gosta dessa menina? 
- Gosto. 
- Hum... – ela continuava inalterada, o que era um mau sinal – e você já ficou com 

quantas meninas nos últimos 6 meses, Celso? 
- Sei lá – eu preferi não partir para a ignorância, falar algo do tipo “e o keko?”, e usei 

o meu exagerado humor e multipliquei por 5 – umas 10, eu acho. 
- Então não é uma coisa tão séria assim... 
- Eu acho que a coisa está caminhando nesta direção, Cristina... 
- Você já... transou com outra pessoa desde que vocês começaram a sair juntos? 
- Não... – “e você não vai ser a 1ª” era o que eu devia ter dito. 
- Nossa! Então eu acho que é sério mesmo... – ela sorriu duma maneira amigável. 
- Eu te disse que era... – eu retribuí a cortesia. 
- Estou impressionada como você amadureceu recentemente... 
- Idem idem. 
- Olha... 

 
Nós ficamos calados por alguns instantes, concentrados apenas em nossa frugal refeição. 
 

- Eu também só tenho transado com uma pessoa nos últimos 6 meses – ela 
novamente me sorriu amigavelmente – com uma pessoa que você conhece muito 
bem, e com quem você também já transou várias vezes, Celso. 

- Se for com quem eu estou pensando você deve estar muito feliz... pelo que eu 
lembro ela é muito boa de cama, a-há! 

- Obrigada. 
- Se bem que já faz mais de 1 ano... minha memória não anda muito boa ultimamente. 
- Isso foi uma indireta? – ela limpou os lábios com a língua e terminou o refrigerante. 
- Não, Cristina, não foi – eu fiz uma expressão séria – eu estou tentando fazer a coisa 

certa desta vez. 
- Você ainda sente algo por mim? 
- Claro, é por isso que eu estou aqui, Tina, eu quero ser seu amigo novamente. Você é 

uma ótima pessoa, e eu confio em você, apesar de tudo... 
- Você sabe do que eu estou falando, Celso. 
- Eu sei... – eu acabei de comer e limpei os lábios com o guardanapo – eu acho que 

não, Tina... mas ultimamente eu não tenho mais certeza de nada... 
- Você ainda está achando que vai morrer? Quer dizer, morrer em breve? Que morrer 

mesmo todo mundo morre mais cedo ou mais tarde. 
- Hum-hum... 
- Eu fiquei muito chocada com a morte do Alex, Celso... muito mesmo... 
- Eu ainda estou, Tina, um cara cheio de vida feito ele, morrer cedo desse jeito... 
- A Lú me disse que você tem sonhado com ele. 
- Quase toda noite... semana passada um sonhei que encontrava com ele em SJC, no 

meio do sonho eu lembrava que ele tinha morrido, eu perguntava pra ele se ele sabia 
que tava morto... 

- Nossa...! 
- Ele olhava pra mim como se eu tivesse falado a coisa mais absurda do mundo e 

desaparecia da minha frente. 
- Puta que o pariu, Celso, que coisa mais foda...! 



- Podzcrazy... 
- E você acha que é o próximo? 
- Eu não acho mais nada... eu não sei mais nada... – eu cruzei as pernas e fiquei 

tomando o meu suco bem lentamente. 
- Deixa eu te falar o que eu sei, Celso, e por sinal eu te disse a mesma coisa quando a 

gente tava em Praga, depois que o Patão e o Múcio morreram – ela olhou para a 
conta, abriu a bolsa e pegou um cartão – a gente só vai quando chega a hora. 

 
A mesma coisa que Maria Luiza havia me dito. E o efeito também foi o mesmo: não mudou 
em nada o que eu estava sentindo... 
 

- Então a gente tem hora marcada pra morrer, esse universo é mesmo determinístico? 
- É sim, Celso, Deus determina tudo. 
- E livre-arbítrio é conversa furada mesmo. Entendi. 
- Não, Deus nos deu livre-arbítrio pra gente escolher entre o bem e o mal. 
- Então tá, tu acabou de provar por absurdo que o teu deus não existe mesmo, Tina. 
- Eu desisto. 

 
Cristina finalizou a transação comercial e levantou-se. Eu levantei também e fiquei olhando 
para ela. Eu não sabia mais o que dizer, a não ser o óbvio: 
 

- Obrigado pelo almoço. 
- De nada – ela, no entanto, sabia muito bem o que falar – você tem mais alguns 

minutos? Vamos andar um pouco? 
- Tá bom... 

 
Caminhamos sem pressa, eu nem reparei nas apressadas mulheres que cruzavam o nosso 
caminho, olhando as vitrines de lado... 
 

- E a nossa amiga Patrícia, como vai? 
- Eu não sei, faz tempo que eu não vejo... 
- O que foi que aconteceu? 
- A gente passou uma fase relativamente estável depois que a gente concluiu o nosso 

experimento social, nosso meu e teu, mas depois eu conheci uma outra pessoa... 
- A arquiteta do nome esquisito. 
- Isso... como é que tu sabe disso? 
- O Chico me contou. 
- Presidente da Fofoquita... 
- E? 
- Nós iniciamos um experimento social, eu e Lina, a arquiteta, em paralelo com o 

outro experimento social com Patrícia, a estudante... 
- Em paralelo? 
- Isso, naquele estágio dos experimentos nenhum dos 3 envolvidos estavam 

interessados em tempo integral e dedicação exclusiva. 
- Mas tal estado inevitavelmente foi alcançado em pelo menos 1 dos experimentos. 
- Isso, nos 2, e foi quando o experimento social com Patrícia atingiu um elevado grau 

de instabilidade, e foi sumariamente finalizado. 



- Causou alguma surpresa para os envolvidos? 
- Nenhuma... eu apenas esperava que alguns sentimentos nobres assim a nível 

amizadorial pudessem ser resgatados, mas isso infelizmente não ocorreu, da última 
vez que eu vi Patrícia na praia ela ficou conversando com Danilo bem na minha 
frente, mas nem olhou pra mim, como se eu fosse completamente invisível. 

- E o que aconteceu com a arquiteta? 
- Ela foi fazer mestrado em Ouro Preto, e o nosso agradável experimento social 

chegou ao seu inevitável termo. 
- Outra estória sem final feliz... 
- Isso... E o teu namorado predileto, que fim levou? 
- Fez as pazes com a esposa. 
- Conforme minha previsão, diga-se de passagem. 
- Isso. E ela está grávida. 
- Massa, eu adoro estória com final feliz... “happy endings, no they never bored me”, 

como já dizia o poeta. 
- Isso... pena que a nossa estória não teve final feliz, né? 
- E quem disse que a nossa estória chegou ao fim, Tina? Se nós estamos aqui 

conversando em paz, sem negatividades um ao outro, é sinal que a nossa estória está 
continuando, ora. 

- Eu tava falando do nosso experimento social, Celso. 
- Eu sei... nem todos os experimentos acabam bem. 
- É verdade... mas o mais importante é o aprendizado, não é mesmo? 
- Olhando por esse ângulo o nosso experimento social até que foi interessante... eu 

aprendi um bocado de coisa a teu respeito. 
- Idem idem... e a meu respeito também. 
- Idem idem... inclusive eu prometi pra mim mesmo que jamais irei cometer os 

mesmos erros que eu cometi contigo. 
- Idem idem... Eu estou contente, Celso. 
- Que bom, Cristina. 
- Nós vamos ser amigos novamente. Mas não pense que eu desisti de nós. 
- Contanto que você não diga que é tudo ou nada... 
- Eu não vou dizer isto novamente, Celso... 
- Ótimo. 
- Minha mãe sempre diz que não existe amor sem uma grande amizade... 
- Isso tá me parecendo conversa do padre Gabriel. 
- Ele também me disse isso... eu acho que ele vai ficar feliz de saber que nós somos 

amigos de novo. 
- Eu também acho... eu estou. 
- Eu também... 
- Massa... eu sonhei contigo ontem. 
- Como foi? 
- A gente ia fazer uma prova de Português, Bartô e Nélio tavam na sala, outros 

colegas também, mas tu não estava presente. E depois a gente tava numa festa, eu 
acho que era na casa de Juliano, a gente tava se agarrando no corredor, eu e tu. 

- Que saudades daquelas festinhas do 5º ano que e tente fazia na caso do Juliano... 
- Pode crer... 
- E o que mais? 



- Só isso mesmo, ou tu acha pouco? 
- Foi lúcido? 
- Não. 
- Deve ter sido o teu sub-consciente te preparando para o nosso encontro de hoje. 
- Deve ter sido... 

 
Eu passei meu braço ao redor da sua cintura – a dela, claro – e ela fez o mesmo. 
 

- Celso, deixa eu te perguntar uma coisa... 
- Pergunte... 
- Ia mudar alguma coisa se você não estivesse com essa menina? 
- Eu não sei, Tina... eu acho que não... 
- Eu entendo... aconteceu muita coisa ruim com a gente. 
- Hum-hum... eu não acho que eu arriscaria passar por aquilo de novo... 
- Às vezes eu nem acredito nas merdas todas que rolaram. Puta que o pariu, foi muita 

merda. 
- Nem eu... 
- Celso, deixa eu te falar uma coisa... 
- Fale... 
- Lembra o dia que a gente acabou o nosso experimento social? Aquela baixaria que 

foi? 
- Claro que eu lembro, Tina, como é que eu ia esquecer uma coisa dessas? 
- Então... eu tava tão irada contigo, você tava tão puto comigo... eu queria fazer algo 

pra apagar essa péssima lembrança. 
- Sei... – “papinho leso, dessa menina”. 
- Pois afinal de contas a gente acabou não dando nem um beijinho de despedida... 
- É verdade... – eu comecei a rir da sua manha, a dela, claro – isso foi uma direta, não 

foi? 
- Sério... – ela riu também. 
- Você acha que isso ia ajudar a cicatrizar as feridas, Tina? 
- Eu acho que sim, Celso, pelo menos ia apagar um pouco aquela memória 

desagradável. 
- Péssima idéia, tou fora dessa – voz número 2. 
- Eu idem – voz número 3. 
- Eu idem idem – voz número 1. 
- Aqui? 
- Por que não? As pessoas se beijam em shoppings, Celso. 
- Sei... – “ou melhor, não sei”. 

 
Nós paramos de andar, eu olhei bem direitinho para ela, segurei as suas mãos – as delas, 
claro – e o que aconteceu em seguida tem 2 versões; a que ela imaginou: 
 

- É só um beijo, né, Tina? 
- De despedida – ela sorriu de uma certa maneira que eu lembrava muito bem – se 

você acha mesmo que vai morrer cedo devia estar apertando tudo que é mulher que 
aparece pela frente, né, eu inclusive? 

- É mesmo... – “é mesmo, boa idéia”. 



- Hum, até que faz sentido – voz número 3 – mas continua sendo uma péssima idéia, 
minha gente, sou contra. 

- Eu diria apertar tudo que é mulher que aparece pela frente menos você – voz 
número 1 – aí faz sentido. 

- Porra, com tanta mulher razoável no mundo por que apertar justamente essa 
menina? – voz número 2 – eu não entendo isso não, minha gente. 

- Eu muito menos, mas no que depender dessa menina vai rolar – voz número 1. 
- E no que depender de nós não vai – voz número 3 – mas nem que a vaca tussa! 

 
Eu passei a mão nos seus negros cabelos – os dela, claro – e depois acariciei o seu sereno 
rosto – o dela, claro – enquanto aproximava meu corpo ao dela. Mas lembrei de um 
importante detalhe: 
 

- A tua salada também tinha cebola? 
- Hum-hum... 

 
Aquele decididamente não iria ser o beijo mais gostoso da minha vida... colamos nossos 
lábios e nos beijamos por um longo tempo. Longo demais, eu diria, eu até fiquei meio sem 
jeito quando acabamos, mas tentei evitar o assunto: 
 

- Até que não foi tão ruim... 
- Eu tinha esquecido como essa menina beija bem – voz número 1 – putz. 
- Eu idem – voz número 3 – mas continua sendo uma péssima idéia. 
- Pelo visto eu sou o único aqui que ainda não esqueceu que essa menina é uma 

adúltera – voz número 2 – adúltera! 
- Não, podia ter sido pior – ela deu um sorriso bem malicioso – em vez de gosto de 

cebola podia ter sido água sanitária, há-há-há. 
- Tina! Assim você me deixa encabulado! 
- Que besteira, Celso... – ela continuou sorrindo do mesmo jeito – eu acho que você 

ainda sente algo por mim... 
- Foi uma reação puramente fisiológica, Cristina – “que eu realmente desejei que 

você nem tivesse percebido”. 
- Eu não estava falando disso. 
- Do que, então? 
- Do jeito que você me beijou – ela encostou seus lábios, os dela, claro, aos meus 

novamente – eu senti algumas faíscas.  
- Eu também senti, Cristina... mas eu não acho que seja uma boa idéia... 
- Péssima idéia, minha gente – voz número 2 – péssima mesmo! 

 
Antes que eu pudesse articular algo que fizesse algum sentido ela me tacou um beijo cheio 
de faíscas, reações fisiológicas, gosto de cebola e tudo mais. 
 

- Você me engrupiu de novo, Cristina... – eu sutilmente me afastei dela. 
- Aquele foi pra apagar aquela triste lembrança, esse foi para criar uma boa 

lembrança, Celso, para substituir a outra. 
- Tá bom, chega de beijo, né? Senão eu não vou conseguir mais trabalhar hoje. 
- Nem eu. 



E a que eu imaginei – vocês que escolham a que quiserem: 
 

- Tina, essa menina com quem eu tou saindo... é a Bia. 
- Bia?! 
- É, a gente se encontrou no casamento de Sandrinha. 
- Mesmo? 
- Foi, papo vai papo vem a gente decidiu realizar um experimento social. 
- Há-há, e mesmo assim você ficou com outras 10 meninas? Você deve estar mesmo 

achando que vai morrer cedo, pra ficar apertando tudo que é mulher que aparece 
pela frente, né? 

- Em verdade foram apenas 2... mas foram pessoas que ela nem conhece, e foi coisa 
boba, nem rolou sexo, seria diferente se fosse você. 

- Concordo – voz número 3 – contigo seria mesmo uma péssima idéia. 
- Eu diria apertar tudo que é mulher que aparece pela frente menos você – voz 

número 1 – aí faz sentido. 
- Porra, com tanta mulher razoável no mundo por que apertar justamente essa 

menina? – voz número 2 – eu não entendo isso não, minha gente. 
- Seria mesmo, Celso... 

 
Ela passou a mão nos meus cabelos negros, depois acariciou o meu rosto enquanto 
aproximava seu corpo – o dela, claro – ao meu. E fez-me lembrar de um importante 
detalhe: 
 

- Eu só queria que você soubesse que eu ainda gosto de você, Celso, mas eu não vou 
fazer nada pra atrapalhar o teu experimento social com a Bia, tá? 

- Tá bom – “mas acabou de fazer... ou não?”. 
 
Caminhamos novamente, ainda abraçados. 
 

- Você fica até quando? 
- Na sexta a gente vai para um hotel não sei aonde, só saímos de lá no domingo, 

direto para o aeroporto. 
- A gente podia fazer algo hoje à noite, ou amanhã, colocar o papo em dia. 
- Não, chega de colocar o papo em dia – voz número 2 – chega dessas porras! 
- Pode crer, tou fora dessa – voz número 3. 
- Eu idem – voz número 1. 
- Eu vou ter que jantar com o pessoal do trabalho... você sabe como são essas coisas, 

esses tipos de jantares... 
- Eu sei, um saco. 
- Exato... e como é que vai o teu trabalho coceba? 
- Coceba uma ova, eu estou precisando tirar umas férias... 
- Sei... 3 horas de almoço... que mamata. 
- Olha... e o teu trabalho, como vai? 
- Putz, o nosso novo prez tá pentelhando todo mundo com esse lance de planejamento 

estratégico, vai ser um saco passar o resto da semana e o final de semana inteiro 
aturando aquele corno... 

- Haja bizuleu... 



Conversamos mais um pouco e depois nos despedimos amigavelmente, sem beijo de 
língua. Eu não sabia o que ela estava realmente esperando de mim, mas na hora eu não me 
preocupei muito com aquilo. Nosso encontro havia sido amigável, ninguém havia xingado 
ninguém, e eu achei que nós 2 já estávamos prontos para esquecer o bizuleu que havia sido 
o nosso desastroso experimento social. Eu estava errado, obviamente, e ela também estava. 
 
Quando eu voltei para o escritório encontrei o meu dedicado colega de trabalho João, que 
gerenciava o planejamento da produção, em estado de semi-desespero: 
 

- Celso, tu não imagina o que aconteceu. 
- O que foi? 
- Sabe aquelas planilhas que nós acabamos de revisar? 
- Sei, e? 
- O chefão me disse que precisa incluir mais 10 produtos. 
- Que produtos, João? Já está tudo lá, cacete. 
- Foi isso o que eu disse para ele, com outras palavras, é claro, mas o viado quer 

incluir os produtos em desenvolvimento. 
- Que nós acabamos de incluir, no avião. 
- Não, cacete, ele tá falando da lista B. 
- Lista B? Aquela dos produtos que nós ainda não fizemos nem a primeira produção 

piloto? 
- Isso, agora tu estás entendendo porque eu estou arrancando os cabelos. Vou precisar 

da tua ajuda para estimar os índices de produção diária, rendimentos... essas porras. 
- Cacete! E os volumes, quem é que vai chutar? E o tempo de máquina, do jeito que 

está o ano que vem vai ter que ter 389 dias, aonde é que a gente vai encaixar esses 
produtos que ainda nem existem? Esse viado pensa que a gente não tem outra coisa 
a fazer senão gerar esses números imaginários?? 

- E por falar nisso ele perguntou por que tu não foste almoçar com a gente. Márcio 
quebrou teu galho e disse que tu ias almoçar com aquela cliente gostosa. 

- E aquele baitola tá pensando que eu vou ficar o dia tudo grudado no cuião dele, é? 
Vamos logo ajeitar essa planilha que mais tarde eu tenho que sair. Tu tens pelo 
menos as dimensões básicas dos produtos da lista B? 

- Tenho... estão aqui nesta página... se tu não aparecer no jantar o viadinho vai ficar 
puto, Celso. 

- Se ele perguntar tu diz que eu fui visitar uma tia minha lá na Vila Mariana... diz que 
hoje é o aniversário dela. 

- Vamos ver se ele engole essa. 
- Claro que vai, o que ele não vai engolir mesmo são esses números que a gente vai 

inventar agora, João. 
- O pior é que é tudo inventado mesmo, velho, até essas dimensões básicas que o 

pessoal da Comercial me passou foram todas chutadas... 
 
Nós passamos o resto da tarde re-arrumando os volumes e índices de produção de tal modo 
que tudo coubesse nos 365 dias do ano seguinte. E quando deu 6:45 eu saí de fininho e fui 
pro hotel me preparar para a promissora noitada. Coloquei o Green Album pra tocar e fui 
tomar um banhão esperto. Às 7:30 recebi a chamada da recepção e desci rapidinho, 
torcendo para não encontrar com ninguém do trabalho pelo caminho. 



Ela pareceu estar satisfeita em me ver de novo, mas eu percebi algo esquisito no seu olhar – 
o dela, claro. Nós trocamos 1 beijinho e entramos no carro. Ela estava um pouquinho mais 
embonecada do que eu estava esperando, de vestidinho preto, sapatinho alto, batom 
vermelho... eu comecei a achar que devia ter dado uma produzida mais caprichada: 
 

- Essa roupa tá boa? 
- Está ótima, Celso – ela deu partida na máquina – como foi a viagem? 
- Normal... na verdade eu tive que trabalhar durante o vôo, revisar umas planilhas... 
- Que saco, não? 
- Hum-hum... e você, como está? 
- Tudo bem... trabalhando muito... 
- Tem algo diferente com essa menina, mas eu não sei o que é – voz número 3. 
- Deve ter cortado o cabelo, ou pintado – voz número 1 – ou algo do gênero. 
- Não, não é isso não – voz número 2 – eu não sei o que é, mas não é isso. 

 
Nós continuamos a conversar amenidades. Eu fiquei secando as suas coxas – as dela, claro 
– e me perguntando se existia alguma coisa mais sexy do que mulher dirigindo de vestido 
curto. Minha criativa imaginação gerava deliciosas imagens toda vez que ela passava 
marcha, mas eu senti que havia algo de errado, o seu olhar estava diferente – o dela, claro. 
Também, depois daquele tempo todo sem se ver, era até natural que as coisas tivessem 
esfriado. Mas ela estava bastante simpática, e eu achei que aquela saidinha ia ser bem 
melhor do que passar mais 3 horas trabalhando no hotel, com João e Márcio. 
 
Quando chegamos eu notei que ela ficou um pouco ansiosa, como se estivesse esperando 
que eu fosse dizer ou fazer algo inesperado, mas eu resolvi jogar leve e continuei na minha. 
O lugar era mezzo descontraído/mezzo alho e óleo/mezzo 5 queijos, ou seja, a mistura ideal 
para uma boa pizzada. 
 
Nós fomos guiados pelo enorme salão e à medida que nos aproximávamos da nossa mesa 
ela demonstrava um maior grau de ansiedade, como se algo importante estivesse para 
acontecer. Eu fingi que não estava percebendo nada, apenas segui os seus ligeiros passos – 
os dela, claro – mas descobri porque ela estava daquele jeito quando vi que havia 2 outras 
pessoas na mesa. A menina havia chamado as amigas para a nossa supostamente romântica 
noite, o que só poderia significar 2 coisas: ou ela estava querendo deixar claro que não ia 
rolar romance nenhum ou estão ela estava precisando da aprovação das amigas para dar o 
passo seguinte. Ou então... shruiu! 
 
Eu tentei disfarçar o meu desapontamento e sorri meio sem jeito. Ela subitamente se encheu 
de confiança, provavelmente por causa da presença das amigas – que por mera coincidência 
também trajavam preto – e fez as (aparentemente) formais introduções: 
 

- Celso, essa é a Paula... 
- Oi – a menina nem se levantou, apenas estendeu a mão. 
- Oi, Paula, tudo bem? – e eu apertei-a, a mão, claro. 
- Tudo bem, Celso. 

 
A outra nem se mexeu, ficou cobrindo o rosto com os cabelos. 



- E essa eu acho que você já conhece. 
 
Foi só a menina virar o rosto e eu gelei por inteiro. Ela se levantou, já sorrindo, e me 
abraçou. De repente tudo começou a fazer sentido, e eu acabei rindo também. Eu sentei ao 
seu lado – o dela, claro – e as outras 2 ficaram rindo da minha cara de babaca. Mas eu 
consegui manter o bom humor: 
 

- Essa foi muito boa, Mila. 
- Eu sabia que você ia gostar, Celso. 
- Eu adorei – voz número 1 – além de totosinha essa menina tem uma gêmea, shruiu! 
- E um bom senso de humor – voz número 2 – se não fosse pela Bia eu tava dando 

um trato nessa menina, tá ligado? 
- Em qual delas? – voz número 1. 
- Nas 2 – voz número 3 – shruiu! 
- Shruiu-iu-iu! – voz número 1 – Vai rolar! 
- Vocês são idênticas... – eu fiquei comparando os detalhes – têm a mesma voz... até 

colocaram a mesma roupa... como é o seu nome? 
- Sofia. Você vai beber o que, Celso? 
- 1 chops... 
- E que pizza você gosta? 
- Qualquer uma que não tenha peixe. 
- Eu também detesto pizza com peixe. 
- Eu também. 
- Eu também. 
- Eu queria conhecer 1 pessoa que gosta de pizza com peixe – voz número 3. 
- Pra quê? – voz número 1. 
- Pra dar uma tapa nos cornos do FDP que faz o resto da humaninade ficar com nojo 

toda vez que sai pra comer pizza, ora – voz número 3. 
- Essa foi boa, há-há – voz número 2. 

 
O garçom trouxe nossas bebidas e tomou os pedidos. Paula e Sofia ficaram conversando 
potoca no outro lado da mesa, e Ludmila e eu fizemos o mesmo no nosso: 
 

- E como está o planejamento estratégico, Celso? 
- Até agora está um saco... 
- Por que? 
- Eu passei uma semana montando 16 planilhas com o meu colega do planejamento e 

hoje nós já tivemos que revisá-las 2 vezes só porque o nosso presidente quis incluir 
dados fictícios sobre coisas que não existem... 

- Está me parecendo uma auditoria... 
- Há-há-há... 

 
As pizzas logo chegaram e nós as devoramos ao embalo da nossa descontraída conversa. 
Mila aparentemente estava satisfeita com a reação das comparsas, e eu comecei a achar que 
iria ter uma agradável surpresa naquela noite. Ou 2. Ou 3. Shruiu!! 
 

- Shruiu-iu-iu! – voz número 1. 



- 3... – voz número 3 – meu número predileto! 
- Celso, você nos dá licença? 
- Claro, Mila... 

 
Eu chequei minhas mensagens enquanto as dondocas foram fazer não sei o que no toalete, 
provavelmente confabular algo a meu respeito, ou elaborar um plano de fuga. Na minha 
caixa não havia nada que não pudesse esperar até o dia seguinte, então eu fiquei terminando 
o meu chopes enquanto dava uma geral no movimento. Não demorou muito e as 3 
mosqueteiras retornaram sorridentes, e eu fiz um pequeno esforço para disfarçar a minha 
leve ansiedade. Levantei e comecei a tirar a carteira do bolso, mas fui sutilmente 
interrompido: 
 

- Hoje é por nossa conta, Celso. 
- Fazemos absoluta questão! 
- São os costumes locais... 
- Muito obrigado, senhoritas! 
- De nada, foi um prazer! 

 
Eu não consegui identificar quem disse o que, e elas perceberam. Saímos da pizzaria e nos 
dirigimos ao veículo. Uma delas abriu a porta traseira para mim e a outra assumiu a 
direção. Eu dei uma de leso e fiquei na minha, apreciando a exuberante beleza ambiental, 
nem perguntei para onde estávamos indo. 
 
Paula começou uma conversa aleatória e foi seguida pela motorista, que frequentemente 
checava o retrovisor para ver o que estava acontecendo no banco traseiro. Eu resolvi entrar 
no jogo delas e segurei a mão da que estava ao meu lado. Ela me olhou de lado e sorriu, o 
que me motivou a movimentar nossas mãos um pouquinho para a direita até que elas 
repousassem sobre a sua desnuda coxa – a dela, claro. Ela ficou visivelmente arrepiada, e 
virou o rosto para o outro lado enquanto fazia um enorme esforço para não gargalhar. 
 
Eu, no entanto, deixei escapar um generoso sorriso, que foi imediatamente captado pela 
irmã dela, pelo espelho. 
 

- O que foi, Celso? 
- Nada, Sofia... – eu sorri novamente – vocês 2 estão me fazendo lembrar de uma 

coisa que eu sempre quis. 
- Que coisa?? – as 3 perguntaram ao mesmo tempo. 
- Ter um irmão gêmeo... há-há. 

 
Elas sorriram aliviadas, e eu prontamente aproveitei a deixa e taquei um beijinho no 
pescoço da menina, que mais outra vez foi tomada por uma descarga elétrica e uma quase 
incontrolável vontade de gargalhar. Eu não disse nada, e ela também se manteve calada até 
que o carro parou defronte a um prédio que eu nunca vira antes. 
 

- Boa noite, Celso – ela me deu um beijo no rosto. 
- Boa noite, Sofia, foi um prazer conhecê-la. 
- Igualmente – ela disse ao sair do carro. 



Eu saí também, me despedi da amiga delas, entrei novamente e coloquei o cinto. 
 

- Você gostou da minha irmã, Celso... – ela colocou o veículo em movimento. 
- Hum-hum... ela é uma gracinha. 
- Eu sei... – ela sorriu meio sem jeito. 
- Não, não é isso que você está pensando não, Mila... 
- Não? 
- Não... eu acho que ela é uma ótima pessoa, mas é só isso. 
- Eu vi como você estava todo animadinho ali atrás. 
- Eu pensava que era você! – “e por que vocês ficam inventando essas merdas?”. 
- Que mentira, Celso. 
- Sério, eu não consegui distinguir vocês 2 – “não mesmo!”. 
- E como é que você sabia que era ela quando eu parei em casa? 
- Ah, ali eu já sabia que vocês estavam me sacaneando de novo... 
- Você não acabou de dizer que não conseguia ver nenhuma diferença? 
- Eu vi 1, depois que a gente entrou no carro... você segura a marcha, o câmbio, com 

os dedos pra frente, e ela coloca os dedos de lado. 
- Hum... eu nunca percebi esse detalhe... 
- Eu percebi. 

 
Ela ficou pensativa por um instante, e depois tentou concentrar-se no trânsito. De vez em 
quando ela me olhava rapidamente e sorria ao notar que eu não tirava meus olhos dela. 
 

- Para onde estamos indo? 
- Para o hotel. Daqui a pouco a gente chega lá. 

 
Ela fez que não viu o meu sorriso maroto e continuou olhando para frente. E obviamente 
que quando lá chegamos ela fez um charminho quase desnecessário: 
 

- Foi bom ver você de novo, Celso. 
- Idem idem, Mila. 
- Espero que você tenha um bom final de semana. 
- Obrigado, você também. 

 
Eu decidi jogar do mesmo jeito: 
 

- Você gostaria de subir um pouco? Ainda está cedo, a gente podia ver uns vídeos, 
tomar um vinhozinho... 

- Hum... tá bom, mas eu não vou poder demorar muito, tenho que trabalhar amanhã. 
- Eu também. 

 
O meu quarto estava razoavelmente organizado, a bagunça estava toda confinada na 
escrivaninha. O “laptop” já estava devidamente ligado e conectado à televisão, eu só 
precisava escolher algo apropriado para a ocasião, e achei que “Fell In Love With A Boy” 
estava de bom tamanho: 
 

- Você gosta de Joss Stone, Mila? 



- Gosto sim. 
 
Abri o tinto, servi nossos copos. Brindamos e sentamos na cama. 
 

- A sua empresa não faz restrições quanto a trazer convidados ao quarto? 
- Não, desde que o empregado cubra os custos proporcionais dos convidados. 
- Interessante... 
- Tem gente que traz mulher, filho... cachorro, papagaio, corda de caranguejo... 
- O quê?! 
- Maneira de dizer... – eu dei um sorriso levemente malicioso – se você dormir aqui 

essa noite, por exemplo, eu só terei que bancar o seu café da manhã. 
- Hum... – ela retribuiu o gesto – quando eu acordo eu só tomo 1 copo de leite. 
- Para quem ainda estava com alguma dúvida – voz número 3 – essa menina está 

oficialmente a fim de dar. Shruiu! 
- Pena que não trouxe a irmãzinha junto – voz número 1 – shruiu-iu-iu! 
- Perainda, minha gente, uma coisa é dar uns beijinhos nessa menina na praia, e 

outros em Mirela naquela saidinha – voz número 2 – outra coisa bem diferente é 
fazer sexo com essa menina! E Bia?? 

- Como ela mesmo disse, não pega nada se for uma estranha – voz número 1 – 
shruiu-iu-iu! 

- E como bem disse a nossa amiga Cristina, se você acha mesmo que vai morrer cedo 
devia estar apertando tudo que é mulher que aparece pela frente, né, essa daí 
inclusive?  – voz número 3 –Shruiu! 

- Então neste caso sinta-se convidada... 
 
Ela tomou mais um pouco do vinho enquanto me olhava de lado: 
 

- E esta garrafa de vinho, é custo fixo ou proporcional? 
- Normalmente seria fixo, mas essa garrafa foi presente do nosso querido presidente... 

eu acho que ele está querendo compensar pelo extremo sacrifício que a gente vai 
fazer, passar um fim de semana inteirinho trabalhando com ele... 

 
Antes que eu pudesse completar meu sarcástico comentário ela me surpreendeu com um 
beijo na boca. Por pouco o meu copo não caiu na cama... eu ia ficar muito irado se tivesse 
desperdiçado uma única gota daquela preciosa garrafa. 
 

- Celso, deixa eu te falar uma coisa... 
- Fale... 
- Eu gostei de você. 
- Eu também, Mila... 
- Você está falando isso só por falar, não é? 
- Não, eu gostei do seu jeito – eu acariciei o seu rosto, o dela, claro – eu achei massa 

quando você fez o truque da toalha, naquele dia na praia... 
- Aquela noite foi tão legal... 
- Esta noite também está boa, muito boa – eu beijei o seu pescoço, o dela, claro, 

várias vezes – e ainda pode melhorar mais... 
- Já está melhorando... 



Eu acordei ao som de “What I Got”, como de costume, mas aquela quinta-feira nada teria 
de costumeira. Eu levantei, ainda meio sonolento, e me arrastei até o banheiro. Eu olhei 
para o espelho, lembrei do que havia se passado na noite anterior, virei o rosto, dei de cara 
com a meia dúzia de 3 ou 4 evidências que estavam no cesto de lixo: 
 

- Puta que o pariu, Beatriz vai ficar muito irada quando souber dessa estória... 
- Pode crer, há-há – voz número 1 – tás lascado. 
- Eu te disse, não te disse? – voz número 2. 
- Eu acho que valeu sim – voz número 3 – ela não vai encrespar não, vocês vão ver. 
- Vai soltar os cachorros pra cima de Celso, há-há – voz número 1 – tás lascado. 
- Puta merda... 

 
Liguei o chuveiro, deixei a morna água escorrer pelo meu cansado corpo enquanto tentava 
organizar minhas idéias para equacionar aquele (potencialmente) delicado problema: 
 

- Se ela ficar sabendo... se e somente se ela ficar sabendo. 
 
A solução existia e era única: Beatriz não poderia tomar conhecimento de nada sobre o 
acontecido. Nada! E nem haveria como ela ficar sabendo de algo, ela nem sabia que Mila 
existia, e vice-versa. O problema estava resolvido. Obviamente que o mais indicado seria 
eu nem ligar pra Ludmila novamente, o que afinal de contas era procedimento padrão, mas 
eu lembrei do que dizia o bilhetinho que ela havia deixado no espelho do banheiro e decidi 
que teria que pelo menos fazer aquela cortesia. Na sexta-feira, talvez, ou no sábado, quando 
estivesse bem distante dali. 
 
Desci para tomar meu café da manhã e dei de cara com Márcio e João, que já estavam com 
cara de desesperados. 
 

- O que foi que aconteceu, gente? 
- Celso, tamos lascados, de novo. 
- Por que, João? 
- Sabe aquela correria de ontem? 
- Sei. 
- Pode se preparar que hoje vai ser a mesma merda. 
- Ou pior – emendou Márcio – o nosso querido chefão já acordou enchendo o saco, 

pra variar, e já avisou que vocês vão ter que revisar todas as planilhas de novo. 
- Cacete! A gente fez isso ontem! João e eu passamos a tarde toda incluindo a lista B. 
- É, mas hoje ele vai querer incluir a lista B dos americanos também. 
- Isto é, depois que eles revisarem as planilhas deles e incluírem os volumes que eles 

vão mandar pra nós e os volumes que a gente vai mandar pra eles. 
- Isso mesmo, vocês vão ter que fazer a consolidação geral. 
- Puta merda... outro dia fazendo esse trabalhinho de corno. E por falar em corno, 

cadê o viadinho? 
- Foi buscar os gringos no aeroporto. Como foi o aniversário da titia, Celso? 
- Foi massa... e hoje é o aniversário da minha prima. 
- Assim já é demais, Celso, pelo menos no almoço você tem que ir. 
- Tá bom, chefe. 



O almoço até que não foi desagradável, a presença dos nossos colegas norte-americanos 
serviu de pretexto para alguns improvisados discursos e outras genéricas trocas de 
duvidosas gentilezas. A tarde, no entanto, foi extremamente laboriosa, eu nunca pensei que 
fosse conseguir gerar tantos dados em tão pouco tempo a partir de tão poucas informações. 
 
Mas o importante mesmo era que o chefe mor estava (pelo menos aparentemente) feliz, e 
ainda mais importante era que a atenção que ele estava dando para os visitantes foi 
extremamente providencial. Ele nem percebeu que quando deu 6:55 eu escapei de fininho e 
corri para o hotel para me preparar para a noitada. Coloquei o Blue Album pra tocar e fui 
tomar um banhão esperto. Às 7:30 recebi a chamada da recepção e desci rapidinho, 
torcendo para não encontrar com ninguém do trabalho pelo caminho. Beto e Bico ainda 
estavam com seus trajes labutares – os deles, claro. Foi engraçado vê-los de terninho e 
gravatinha, sapatinho brilhando. A única coisa que ainda os diferenciava dos neo-yuppies 
era o corte dos cabelos. Cumprimentamo-nos e saímos para jantar. 
 

- Tu ligaste pra Lídia, Celsius? 
- Liguei, Betus, mas ela falou que não ia poder sair hoje, tava enrolada com umas 

máquinas. 
- Ela me disse a mesma coisa, Betus, mas pediu pra gente passar por lá. 
- Então tá, vamos passar na oficina. 

 
A oficina era um quarto na casa dos pais dela, cheio de computadores, placas, cabos e afins, 
e que poderia causar uma desagradável 1ª impressão aos desavisados, mas que para meus 
astutos olhos representava o mais puro espírito empreendedor. Aquela menina sabia o que 
estava fazendo, e eu tive a absoluta certeza de que o seu dedicado trabalho – o dela, claro – 
iria render belos frutos num futuro não muito distante. 
 
Ela ficou feliz ao me ver, e por uns breves momentos o seu belo rosto – o dela, claro – 
despojou-se da expressão estressada e deixou que um singelo sorriso brotasse aos seus 
igualmente belos lábios – os dela, claro: 
 

- Você lembra do Macedo, Celso? – Lídia perguntou após me cumprimentar – nós 
somos sócios. 

- Claro que lembro, Macedo era meu vizinho no 227, ia assistir novela lá no quarto de 
Chico. Tudo bem, Macedo? 

- Tudo bem, Celso. Tem visto o Chico? 
- Eu não vejo desde o ano passado, mas sempre falo com ele. 

 
Após alguns minutos de esperadas reminiscências nós decidimos deixar nossos 
ocupadíssimos colegas continuar suas tarefas – as deles, claro. Despedimo-nos brevemente: 
 

- Você fica por aqui até quando, Celso? 
- Amanhã de tarde nós vamos para um hotel não sei aonde, no interior, só saímos de 

lá no domingo de tarde, direto para o aeroporto. 
 
Ela fez uma expressão levemente desagradável, o que me indicou que ela estava precisando 
de uma leve dose de amigo reconforto: 



- Lídia, você tem que trabalhar hoje, eu tenho que trabalhar o final de semana inteiro, 
você também... a gente faz alguma coisa da próxima vez que eu vier por aqui, tá 
bom? 

- Tá legal... 
- Alguma coisa tipo jaba-jaba – voz número 3 – shruiu! 
- Pra que esperar até a próxima vez? – voz número 1 – Vamos fazer “alguma coisa” 

agora mesmo, sô. 
- Pronto, agora vocês vão querer encarar tudo que é mulher que aparecer pela frente – 

voz número 2 – literalmente! 
- Tudo mesmo não, tem que atender aos nossos rigorosos requisitos de qualidade – 

voz número 3 – todos eles. 
 
Beto sugeriu um lugarzinho maneiro que além de boa comida oferecia boa música. Ainda 
era cedo e não foi difícil conseguir uma mesa bem localizada. Nós passamos boa parte do 
tempo conversando sobre trabalho. O deles, é claro. Meus amigos estavam empolgados 
com as redes que eles estavam montando juntos. Eu fiquei me lembrando de como também 
fôra empolgado no 1º ano da vida profissional, de como fôra inocente e bem intencionado, 
e de todos os problemas que aquela equivocada atitude me havia causado. 
 
Não que eu não gostasse mais do meu trabalho, pois eu realmente adorava o que fazia, mas 
após 4 anos trabalhando numa empresa que havia tido 3 nomes – e donos – diferentes, cada 
um pior que o outro, eu estava convencido de que só havia idiotas tomando as decisões 
mais importantes. Mas guardei minhas peculiares experiências para mim mesmo e não 
deixei que meus motivados amigos se contaminassem com minhas desmotivantes mágoas. 
 
Depois que os assuntos profissionais foram esgotados nós começamos a conversar sobre 
coisas realmente importantes: 
 

- Como está Carla, Betus? 
- Tá bem, mas esse negócio de morar em outra cidade é uma merda. 
- Eu que o diga... 
- Não vai me dizer que tá rolando gaia, Betus. 
- Não, Bicus, não tá rolando galha nenhuma, mas de repente tu queres ver a guria no 

meio da semana e não pode, porque ela está a dezenas de quilômetros de distância. 
- Isso tá me cheirando a gaia, Celsius. 
- Eu também acho. 
- Eu sou fiel, meus caros. 
- E pensar que a essa hora a coitada está sozinha lá em São José... há-há... 
- Pode crer, Bicus. 
- Vocês são foda... e tu, Celsius, ainda tá com aquela mulherzinha sem nome? 
- Eu não sei mais...ela melou o nosso encontro do feriado... 
- Isso tá me cheirando a gaia, Betus. 
- Eu também acho. 
- Vocês são foda... e tu, Bicus, tás comendo quem? 
- No momento ninguém, há-há... aliás, já faz um tempão que eu estou no atraso... 

umas 2 semanas, eu acho. 
- Porra, velho, tás mal, hein? 



- Só... 
- Celso, esse viado tava comendo aquela tua amiga la de SJC, Nina. 
- Nina, noiva do Breno? 
- Essa mesma, mas foi antes deles começarem a namorar, naturalmente. 
- Claro que sim... ASIA toda... 
- Pode crer... ela vivia dizendo que tu era louco por ela, Celso. 
- Aquela mulher é doida, velho. Ela vivia dizendo que Alejandro era louco por ela... 

naquela época que nós estávamos, hã, saindo... 
- Só... 
- Um dia eu perguntei pra ele qual era o lance dela, meu irmão, o cara me falou que 

ela era doida da cabeça, virada, velho, e que eu desse um chute na sua bunda, a dela, 
claro, antes que ela acabasse com a minha paciência. Foi foda, aquela mulher pegou 
no meu pé pra caralho, eu tive que pedir pra ela cagar pra mim, tá ligado? 

- Essa hora ele deve estar falando pro Breno que vocês 2 são loucos por ela. 
- 3, incluindo o Alejandro. 
- Pode crer, Betus, e o pior é que o coitado tá vidrado nela... eu conversei com ele no 

Sábado das Origens, até tentei falar pra ele que aquele mulher é a encarnação do 
bizuleu... não teve jeito, ele ficou me perguntando se eu era a fim dela, se tava com 
ciúmes, essas coisas de viado, pode? 

- Deixa ele se fuder, Celsius. 
- Infelizmente é o que vai acontecer, Bico. O babaca vai se casar com aquela mala 

sem alça... ela não é má pessoa, assim, a nível de de repente, tá ligado? Mas quando 
a bicha encarna, velho, não tem quem aguente. 

- Eu que o diga, foi foda pra ela largar do meu pé. 
- Tem visto o Mané, Celsius? 
- Eu vi semana passada... ele tá namorando com a tua irmã, Bicus. 
- Tô sabendo disso não... com qual delas? 
- Não vai dizer que é com a que tu namoraste, Celso. 
- Rebeca não, é com a mais velha, Diva, a que trabalha comigo. 
- E tu vivias afirmando que o cara era viado, Celso. 
- Eu nunca afirmei nada disso, eu apenas propaguei o que eu ouvi. 
- Essas minhas irmãs não têm sorte com namorado mesmo, há-há... foi mal, ex-

cunhado. 
- Isso é um fresco mesmo... 

 
Naquele divertido momento Beto recebeu uma inesperada ligação, que foi rápida demais 
para ter sido da namorada. Bico aproveitou para sacanear o garoto: 
 

- Eu não falei que tava rolando gaia, Celso? 
- Pode crer, a coitada da Carlinha sozinha lá em São José e o nosso amigo canalhaço 

aqui largado na buraqueira, dando uma de santo pra cima de nós, Bico. 
- Só... com esse papo de eu sou fiel, meus caros. 
- Canalha todo. 
- Vocês são foda...  – Beto desligou o celular – era a Lídia, perguntando onde a gente 

está. Daqui a pouco ela chega por aqui. 
- Hum... eu não vou falar nada, Beto, mas eu acho que detectei uma certa vibração no 

ar... hein, Celsius? 



- Vocês são foda mesmo, velho, só pensam em sacanagem. 
- E Fabrício, Celso? 
- Tá morando lá perto de casa, casadão... toda noite vai correr no calçadão... 
- Azarar ar gatinha... 
- E o Alex, Celso? Que coisa, né? 
- Chocante, velho. Como é que um cara novo, cheio de vida feito ele, foi embora 

assim, sem mais nem menos? 
- É foda... eu não morria de amores por ele, afinal de contas o cara me deu uma velva, 

há-há, mas que é foda é. 
- Carla me disse que a Valéria está super-paranóica. 
- Só ela? Eu também estou, Beto. Toda noite eu sonho com o cara. 
- Putz! Tu lembra quando Múcio morreu? Do sonho que eu tive? 
- Que sonho? Não tou lembrado não, Bico. 
- Putz, coisa de louco, Celsius, conta pra ele, Bicus. 
- Eu já te contei esse lance, velho. Todo mundo tinha sonhado com ele, menos eu. Aí 

finalmente eu sonhei com ele, eu falava: “Múcio, todo mundo sonhou contigo, 
menos eu”. 

- Tô lembrado agora, velho, ele falava algo tipo “você não pediu”. 
- Exatamente! Meu irmão, eu fico arrepiado só de lembrar, velho. 
- Eu idem. 
- Idem idem. 

 
Depois de mais uns 20 min de bostejo Lídia apareceu no pedaço. Sua fisionomia – a dela, 
claro – estava mais agradável, bem mais, eu diria. 
 

- Cagou pro trabalho? 
- Nossa, Bico, vocês nem imaginam o que aconteceu. Depois que vocês saíram tudo 

começou a funcionar, em menos de 1 h as máquinas ficaram todas prontas. Amanhã 
de tarde a gente vai começar a instalação e no sábado a gente vai testar a rede. 

- E a que você atribui este repentino sucesso? 
- Sei lá, eu acho que vocês trouxeram bons fluidos, Bico.  
- Massa... e o Macedo, por que não veio também? 
- A namorada passou lá e eles foram, hã, namorar. 
- Ah, sei... 
- Eu como não tenho namorado vim tomar umas biras com vocês. 
- Boa pedida, hein, Celsius? 
- Essa menina é muito gracinha mesmo – voz número 3 – eu acho que hoje 

finalmente rola. 
- Bota finalmente nisso – voz número 1 – desde a distante época do ITA. 
- Putz... – voz número 2 – eu desisto. 
- Ótima, Bicus. Vamos encher o copo da menina que ela trabalhou muito hoje. 

 
E a nossa descontraída noitadazinha prosseguiu animadamente, regada a bostejo, biras e 
vídeo clipes. 
 
 
 



Rock ‘N’ Roll Queen 
 
Nossos amigos haviam decidido ir embora, mas nós 2 achamos que a noite ainda estava 
bastante agradável e resolvemos esticar mais um pouco. Inicialmente ficamos sem falar 
nada, mas logo começou a rolar um vídeo do Weezer e nossa conversação fluiu novamente: 
 

- Eu estava escutando essa música hoje, antes de sair. 
- Eu adoro esta música, Celso. 
- Foi a 1ª coisa que eu toquei na Sala de Música do H8... 
- Foi mesmo? 
- Foi logo na 1ª semana... foi no dia que eu conheci Renata, André e Pedrão... putz, já 

vai fazer 9 anos... 
- “Tempus fugit”. 
- É verdade... você tem tocado ultimamente? 
- Eu comprei um violão de 12 cordas, toda semana eu dedilho um pouco. 
- Massa... 
- E você? 
- Eu estou tentando gravar algumas músicas com uns amigos meus... 
- Nossa, que legal, Celso! 
- É massa, o difícil é conseguir conciliar os horários de todo mundo. 
- E como é o processo? 
- Geralmente eu gravo primeiro o metrônomo, e logo depois passo uma guitarra guia, 

tudo isso no meu computador. Depois eu levo o meu disco removível ao estúdio de 
um amigo meu e a gente grava a bateria e as vozes. 

- Que barato... 
- Depois eu trago de volta pra casa e coloco o baixo e as outras guitarras. 
- E quantas músicas vocês já gravaram? 
- Completas mesmo só umas 3 ou 4, o nosso vocalista é muito bom mas o “range” 

dele é deveras limitado... 
- Que pena... 
- O ideal seria se você e Beto pudessem me ajudar com as vozes... 
- Com prazer, a gente só teria que achar um estúdio legal. 
- Exato... 
- Eu acho que o irmão duma amiga da minha irmã tem um estúdio lá na Moóca, eu 

vou perguntar pra ela. 
- Massa... 

 
Pedimos mais uma rodada e continuamos a nossa despretensiosa conversa: 
 

- Celso, me diz quem foi que te inspirou a tocar guitarra. 
- Muita gente, Lídia. 
- Não, a pessoa que você viu tocar e que realmente te fez pegar o instrumento. 
- Hum... não vale rir, mas o 1º guitarrista que me inspirou mesmo foi Nuno 

Bettencourt. 
- Extreme, Celso? 
- Hum-hum. 
- Há-há-há... não vai me dizer que foi depois de ouvir “More Than Words”... 



- Não, claro que não. Se bem que essa foi a 1ª música que eu aprendi a tocar no 
violão... a mulherada se amarrava, a-há... mas o que me tocou mesmo foi aquele 
vídeo de “Get The Funk Out”, aquele solo animal... aquele portuga toca praca. 

- Isso é verdade... 
- Depois eu comecei a ouvir STP sem parar, Dean DeLeo foi sem dúvida uma grande 

fonte inspiradora. E você? 
- Kim Gordon. 
- Putz, eu me amarrava no Sonic Youth... ainda gosto, naturalmente. 
- Nossa! Eu vivia assistindo aqueles vídeos muito loucos deles... 
- Eu pensei que você ia dizer Suzi Quatro, há-há. 
- Pois eu me amarro nela, qual é? 
- Eu já suspeitava disso, eu nunca vi ninguém que gostasse tanto daquele som retro 

dos anos 70 feito você. 
- Eu tenho escutado muito a Nancy Wilson, recentemente. 
- Há-há... 
- Coisas antigas, naturalmente... e os covers do Led... e o som que elas levaram com o 

Alice In Chains. 
- Eles copiaram a versão de “Rooster” que a gente fez naquele Encontro Músical... 
- Só... você também gosta daquele som, como é que você diz mesmo, das antigas, não 

é? 
- Claro... Judas Priest, Alice Cooper, Deep Purple, Thin Lizzy, ELP, Pink Floyd, Led, 

Yes, UFO... tudo menos Heart. 
- Falou… 
- Você pode dizer o que quiser, mas em nível de rock nada supera os anos 90… nada. 
- Hum... eu vou ter que concordar  com você, Celso. 
- Ainda bem, senão... 
- Senão o quê? – ela me encarou com fingida indignação. 
- Nada, nada... 

 
Detonamos nossas biras e pedimos outras. Eu não tão sutilmente mudei o rumo da prosa: 
 

- Lídia, como é que uma empresária bem sucedida, bonita e charmosa como você está 
de bobeira numa noite de quinta-feira? 

- Empresária bem sucedida? Eu diria uma quebrada, sem grana nem para montar um 
escritório decente... 

- Sei... conta mais que eu acredito. 
- Sério... – ela sorriu e tomou outro gole da bira –  e o meu charme ficou no H8. Mas 

agradeço pelo elogio. 
- De nada. 
- Bom, a rigor mesmo tem essa figura que eu encontrei em São José, no mês passado, 

não aconteceu nada, mas rolou um climinha gostoso, sabe? 
- Sei... – “shruiu!”. 
- Mas o cara nem me ligou depois, há-há. 
- Êpa, eu liguei pra você hoje, mas você disse que tava muito ocupada, que ia ter que 

trabalhar... essas conversas de quem não está dando a mínima. 
- Sutil, essa menina – voz número 3 – shruiu! 
- Pense numa conversinha mole – voz número 1 – eu acho que hoje vai rolar. 



- Putz, pense numa coisinha esquisita que seria, apertar uma menina que a gente 
conhece há anos – voz número 2 – quase pré-histórica! 

- Você ainda está com aquela menina, Celso, aquela que você comentou no SDO...? 
- Eu não sei, Lídia... ela melou o feriado, disse que estava muito ocupada... essas 

desculpas que mulher dá quando não quer ver o cara... você sabe como é. 
- Vai ver que ela estava mesmo... 
- Homem jamais faria uma coisa dessas... se algum cara te falar que ele não vai poder 

sair contigo porque está muito ocupado, trabalhando muito – eu sorri e tomei outro 
gole da bira – das duas uma: ou o cara é baitola ou está com outra! 

- Há-há-há... 
- Sério... e mesmo se ele estiver com outra ele vai arrumar um tempo pra ficar 

contigo... 
- Há-há-há-há-há... 
- Mas a mulher... a mulher, não... vai largar aquela desculpa esfarrapada de que está 

trabalhando muito, que tem que entregar alguma coisa que ainda não está pronta... 
- Há-há-há, agora foi que eu entendi a indireta – o sorriso que ela deu naquele 

momento foi o sinal que eu estava esperando – totalmente injustificada, pois eu 
estou aqui. 

- É verdade... – eu tentei dissimular um cínico sorriso – e eu estou feliz por você ter 
aparecido aqui, Lídia. 

- Está mesmo?! 
- Claro que sim... 
- Eu também estou... – ela tentou dissimular um similar sorriso – sim, mas, e aquele 

projeto que você falou que tava fazendo? 
- Tá rolando, mas tá complicado. 
- Como assim? 
- O que a gente está tentando fazer é montar uma linha de produção usando 

equipamentos obsoletos e peças sobressalentes... imagina que depois de montar 
essas máquinas que vocês estão montando tu e Macedo decidissem montar outro 
computador com as peças que sobraram, e com outras peças que estão largadas 
naquele quarto da tua casa, daquelas bem antigas que faz anos que tu não usa. 

- Nossa, eu imagino que não ia ser uma máquina muito potente. 
- Agora imagina que vocês teriam que montar esse computador dentro de um 

computador que já existe, usando o mesmo “case”, e a mesma fonte. 
- Putz, ia ser praticamente impossível. 
- E depois vocês teriam que desenvolver uma linguagem que não existe pra rodar 

neste computador a fim de escrever um programa que rodasse no computador dos 
clientes de tal modo que eles não detectassem a mínima diferença do programas do 
concorrente, o qual é escrito numa máquina 10 vezes mais cara que a tua, e que roda 
numa linguagem que tem sido universalmente usada por mais de 20 anos com 
sucesso. 

- Tá de sacanagem... 
- Bom, é exatamente isso que eu estou tentando fazer. 

 
Eu acho que ela ficou satisfeita por não estar no meu lugar... 
 

- Sabe o que eu queria ver agora? Aquele vídeo do Subways. 



- Qual? 
- “Rock ‘N’ Roll Queen”, me faz lembrar de você, dos tempos do H8, daquelas 

sessões na sala de música... 
 
Foi só eu acabar de falar e o referido vídeo comecou a rolar. Lídia ficou toda arrepiada, mas 
logo se recuperou: 
 

- Isso foi armação tua, não foi, Celso? 
- Claro que não! Como é que eu ia conseguir sincronizar uma coisa dessa? 
- Eu não sei... 

 
Ela deixou a curiosidade de lado e continuou nossa agradável prosa: 
 

- Pois eu gostaria de ver “XXX”. 
- Pode crer, aquele som é muito massa. Deixa eu me concentrar um pouco... – eu fiz 

uma cara de quem estava se esforçando – pronto, daqui a pouco vai rolar. 
- Que foi isso, Celso? 
- Zé Geraldo me disse que se eu me concentrar bastante numa coisa ela acontece. 
- Há-há-há... 
- Você também pode fazer isso, Lídia. 
- Falou. 
- Eu almocei com a tua amiga Cristina ontem. 
- E como foi? 
- Foi legal... 
- Legal?! 
- Foi massa. Eu confesso que estava um pouco apreensivo com a idéia, 

principalmente depois daquele nosso encontro no SDO, mas ela está diferente, eu 
acho que foi por causa da morte de Alex. 

- Valéria me contou que você ficou meio paranóico... 
- Ela também ficou, e muito, Adriano falou que ela tá fazendo lista das coisas que ela 

quer fazer antes de morrer. 
- Nossa, que coisa! 
- Pode crer... – “ainda bem que existe pelo menos 1 pessoa mais paranóica que eu” – 

também já é o 2º ex-namorado que morreu, a coitada da Val ficou traumatizada. 
- Eu lembro quando o Múcio morreu ela ficou arrasada, eu também fiquei... Beto, 

Bico, Macedo... 
- Lembra daquela estória do sonho de Bico? 
- Você sonhou com ele também, não foi? 
- Hum-hum. Todo mundo tinha sonhado com Múcio, menos o coitado do Bico. 
- Nossa! Até hoje eu me arrepio quando eu lembro. 
- Eu também... a gente tava lembrando desta estória antes de você chegar. Eu sonho 

com Alex quase toda noite, Lídia. 
- Nossa! Também, vocês eram tão amigos, né, Celso? 
- É verdade... a gente conversou na semana anterior ao acidente... 
- E a Cristina? 
- Foi ela quem me deu a notícia... ela está melhor, bem melhor. A gente tem 

conversado bastante desde o acidente, e ontem finalmente a gente se encontrou. 



- E tudo está legal com vocês? 
- Eu quero crer que sim, mas ainda esta muito cedo para ter certeza. 
- Aconteceu alguma coisa, assim, inesperada? 
- Não exatamente, mas ela deu a entender que ainda acha que a gente vai ficar junto, 

mas eu acho que é porque ela ficou com dor na consciência, sei lá... 
- Sei... 
- Ela ficou imaginando se tivesse sido eu que tivesse morrido, essas coisas. 
- Nossa! 
- Mas fora isso tá tudo bem com a gente. 
- E você, Celso, como é que você reagiu ao acidente? 
- Sei lá... 
- Sei lá?! 
- Eu fiquei triste por ele, claro, um cara cheio de vida, ter morrido cedo... eu acho que 

eu fiquei refletindo sobre essa questão do porquê a gente vive e morre. 
- Conclusão? 
- Nenhuma ainda, eu acho que vou ter que refletir mais... será que existem motivos 

pra isso tudo? 
- Esse universo é determinístico ou prababilístico... 
- Isso... Cristina acha que é determinístico, e que tem um ser que determina e controla 

tudo. 
- Eu acho que não... a gente vive e morre porque o grau de aleatoriedade do universo 

é tal que possibilita que esses fenômenos ocorram. 
- E depois da morte, o que acontece? 
- Eu acho que algum estado da consciências transcende a morte, o que acontece 

depois só há mesmo 1 maneira de descobrir. 
- Pode crer... eu reconheço que depois que Alex morreu eu fiquei um pouquinho 

curioso quanto a essa questão... curiosidade científica, claro, que eu não quero 
morrer nem tão cedo. 

- Nem eu... 
- É foda quando acontece com alguém que a gente conhece, feito Múcio, Patão, 

Alex... eu sempre fico com a sensação de que a gente nunca sabe mesmo quando 
vai, que tem mais é que aproveitar bem a vida, essas coisas... 

- E você acha que não tem aproveitado o bastante? 
- Eu não sei, Lídia, tem tanta coisa que eu ainda quero fazer, viajar, tanto lugar que eu 

ainda quero conhecer... – “se bem que eu estou ocupado pracas no trabalho” – às 
vezes eu acho que eu preciso passar mais tempo com as pessoas que eu gosto, o 
pessoal do ITA, antes que alguém mais se vá... antes que chegue a hora de eu ir 
também... 

 
E de repente ela colocou seus delicados dedos – os dela, claro – sobre os meus igualmente 
delicados lábios: 
 

- Escuta! 
- O que foi? 
- O vídeo que tá começando, Celso! 
- Eu te disse, não te disse? 
- Nossa! Como é que você faz isso? 



- É simples, basta se concentrar. 
- Como? 
- Pensa bem forte numa som que você queira ouvir agora. Não vale essas coisas pré-

históricas, pois não existem clips daquela época. 
- Tá bom... “Stolen Car”. 
- Massa! Agora fecha os olhos e se concentra. Eu vou te ajudar. 

 
Depois de uns 30 s eu abri os olhos: 
 

- Pronto, daqui a pouco vai rolar. 
- Vamos ver se essa mandinga funciona, Celso. 
- Tu se amarra nessas boréstias, não é? 
- Hum-hum. Celso, deixa eu te perguntar uma coisa. 
- Pergunte. 
- O que é que você ficou pensando depois daquele fim de semana? 
- Sobre você? 
- Sim... 
- Eu fiquei novamente pensando numa coisa que eu passei 3 anos imaginando como 

seria. 
- Hum? 
- Quando a gente tava no ITA, lembra? Eu pensei em ficar contigo várias vezes. 
- Eu também, mas sempre tinha algo no caminho, né? 
- Hum-hum... Lú, Tango... 
- Valéria... você sabia que quando vocês tavam namorando eu falei pra ela que já 

tinha pensado em ficar contigo? 
- Sabia, ela me contou. Eu também falei pra ela que tinha tido a mesma idéia. 
- Que ficou só na idéia mesmo, diga-se de passagem. 
- Pode crer... – “quem sabe agora a coisa cristaliza... ou não... putz, vai ser um saco 

aturar aquele pentelho do Fernando no fim de semana”. 
- E o que é que você está pensando agora? 
- Hum... – “putz, e agora?”. 
- Fala, Celso, deixa de me engrupir. 
- Eu sempre achei você uma menina muito atraente, Lídia, muito mesmo, você é tão 

controlada, tão segura de si... – “aquele viado com certeza vai cagar pras nossas 
considerações todas e só vai colocar o que ele quer no planejamento estratégico... 
déspota fdp” – tão bonita, sexy, toca praca e tem uma voz maravilhosa... 

- A mulher ideal, há-há-há. 
- Você sabe dessa estória também, é? 
- Hum-hum, foi Beto quem contou. 
- Fofoqueiro fdp... mas é verdade, eu sempre achei você a mulher ideal, desde o 

momento em que você tocou o primeiro acorde de “Violet”, no Show do Bicho... 
 
E de repente ela novamente colocou seus delicados dedos – os dela, claro – sobre os meus 
igualmente delicados lábios: 
 

- Escuta! 
- O que foi? 



- O vídeo que tá começando, Celso! “Violet”! 
- Que coincidência, né? 
- Nossa, Celso! 
- Pode crer... – “e com certeza vai atrelar o bônus às metas imaginárias e irrealistas 

que ele vai tirar da cabeça dele” – quando eu cheguei em casa eu fiquei dizendo pra 
mim mesmo que eu devia ter beijado você quando a gente tava na frente do H13. 

- E o teu celular tocou. 
- Isso. Outra chance desperdiçada... – “déspota fdp” – a 3ª, segundo as minhas contas. 
- 3ª? Segundo as minhas contas foi a 2ª, a outra foi daquela vez na Sala de Música, eu 

tava no 1º ano. 
- Teve outra, naquele show que tu sumiu e deixou Beto sozinho no palco e eu saí pra 

te procurar e te encontrei andando toda despreocupada na rua na frente do auditório, 
eu tava no 5º ano... tu não lembra mais? 

- Agora eu lembrei sim, nossa, eu tava tão travada naquele dia...! 
- Tava mesmo... e você, o que é que você ficou pensando depois daquele fim de 

semana em São José? 
- Eu nem tava imaginando que fosse encontrar contigo, Celso... eu achei tão bom, eu 

me senti tão bem, pra cima, sabe? 
- Mas... 
- Mas eu não sei se foi apenas nostalgia... 
- E como diria Lepe-Lepe, “nostalgia é um filtro passa alta”. 
- É mesmo, faz a gente só lembrar das coisas boas do passado, dos pontos altos... não 

que eu não pensei que não seria bom se a gente tivesse... evoluído a coisa, Celso. 
- Sei... – “shruiu!” – e agora, você tá pensando nisso? 
- Não exatamente, porque agora não tá rolando aquele clima que rolou naquele final 

de semana. 
- Aquele clima nostálgico que rolou naquele final de semana. 
- Isso... 
- Donde concluímos que tudo não passou de nostalgia mesmo. 
- Eu não diria tudo, mas com certeza nostalgia foi relevante, no caso. E você, Celso, 

tá pensando nisso agora? 
- Não... pra falar a verdade eu tou pensando mesmo é no monte de coisa que eu vou 

ter que fazer amanhã, no trabalho. 
- Há-há... 
- Eu acho que a daqui a uns 5, 10 anos a gente vai se encontrar de novo e esse assunto 

vai ressurgir, Lídia. 
- Como assim? 
- A gente vai ficar lembrando das n vezes que a gente não ficou junto, das n vezes 

que não rolou nada mesmo. Onde n≥3. 
- Feito agora. 
- Isso. E depois de voltar ao assunto não vai acontecer nada mesmo, há-há. 
- Ou então vai acontecer algo mesmo, e a gente vai ficar se perguntando porque não 

aconteceu antes. 
- Outra possibilidade... qual é o ponto a partir do qual esse assunto deixa de ser 

relevante, Lídia? 
- Hum, deixa eu ver... eu acho que é o ponto em que (a aparente importância de ter 

acontecido algo - a aparente importância de não ter acontecido algo) = 0. 



- Ou seja, o ponto em que a gente vai estar cagando e andando pra isso. 
- Isso... eu acho que eu ainda não atingi esse ponto, Celso. 
- Nem eu, Lídia, nem eu... – “massa” – e quando é que tu e Macedo vão abrir o 

capital da empresa? 
- Tás querendo virar acionista? 
- Claro, pelo que eu vi hoje o negócio tem futuro sim, investindo agora daqui a uns 5 

ou 10 anos eu tou rico, a-há! 
- Sabe que a gente ainda não pensou nisso, convidar alguns investidores? 
- Tá na hora de começar a pensar, então. 
- Amanhã eu converso com o Macedo a respeito dessa possibilidade, Celso. 
- Massa, me avisa depois. 
- Pode deixar... hum... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lugar Nenhum 
 

- Eu estava numa festa, pelo menos parecia ser uma festa, ou uma reunião da minha 
turma do ITA, Nélio tava lá, JA também, mas eu não conseguia identificar as outras 
pessoas que estavam no recinto. 

- E o Alex? 
- Foi quando eu vi Alex, de longe, ele tava de óculos... eu decidi ir falar com ele, e 

enquanto eu caminhava eu comecei a perceber que tinha algo esquisito, pois eu 
lembrava que ele tinha morrido. 

- E você concluiu que tava sonhando. 
- Isso, e fiquei me controlando pra não ficar muito agitado e acabar o sonho, claro, e 

consegui falar com ele. 
- E o que você disse pra ele, Celso? 
- Eu perguntei pra ele se ele sabia que tava morto, claro. 
- Putz, Celso, você não devia ter perguntado isso, pode ser que ele ainda esteja 

confuso e não tenha mesmo consciência de que morreu. 
- Há que se considerar que ele simplesmente deixou de existir, né? 
- Como também há que se considerar que ele simplesmente passou a existir em outro 

plano, né? 
- Há que se considerar que tudo não passou mesmo de um simples sonho, Maria 

Luiza, coisa do meu sub-consciente. 
- Como também há que se considerar que você atingiu o nível 5, Celso. 
- Será? Eu nem consegui estabilizar o nível 4 ainda. 
- Os sintomas são consistentes com o nível 5. E o que foi que ele disse? 
- Ele olhou pra mim como se eu tivesse falado a coisa mais absurda do mundo e 

desapareceu da minha frente. 
- Nossa, eu estou toda arrepiada, Celso. 
- Há-há-há, eu sabia que tu ia gostar dessa estória, Lú. 
- O Zé Geraldo vai ficar maluco quando eu contar pra ele. 
- Só... 
- Quando foi isso? 
- Na semana passada. 
- Você já sonhou com ele de novo? 
- Ainda não. 
- Ele deve estar evitando outro confronto contigo, deve estar todo confuso, coitado. 
- Ou então o meu sub-consciente deve estar se acostumando com a nua e crua 

realidade de que Alex morreu mesmo e decidiu parar de criar esses sonhos com ele. 
- Pode ser... da próxima vez você não pergunta isso, Celso, pergunta onde ele tá 

morando, assim ao invés de ficar assustado ele fica pensando a respeito, fica 
pensando onde ele está, qual é a realidade dele, essas coisas. 

- Boa idéia, Lú, se acontecer de novo eu vou adotar a tua abordagem, é mais sutil que 
a minha. 

- Como sempre, há-há. 
- Pode crer. Será que isso é possível mesmo, Lú? Assumindo que a gente realmente 

tenha algo que transcenda a morte, claro, pode haver comunicação? 
- Claro que é, Celso, você devia estudar esse assunto, entender como essas coisas 

funcionam. Eu te empresto uns livros. 



- Eu vou pensar a respeito. 
- Tá bom, qualquer coisa me avisa. 
- E a tua barriga, como vai? 
- Continua crescendo, nossa, não tou nem conseguindo dormir direito... 

 
Uma das (muitas) coisas interessantes a respeito de ter sonhos lúcidos é que a gente se 
acostuma a perceber quando tá sonhado, e quando um determinado sonho se repete, 
ligeiramente modificado ou não. E naquela mesma noite aquele mesmo sonho se repetiu, 
numa cena ligeiramente diferente. 
 
Novamente eu estava numa festa, ou numa reunião da minha turma do ITA, mas Nélio não 
estava presente, nem JA. Novamente eu avistei Alex e rapidamente deduzi que estava 
sonhado. E novamente eu decidi ir falar com ele: 
 

- Oi, Alex, tudo bem? 
- Tudo, Celso, por que não estaria tudo bem? 
- Nenhum motivo especial... – “putz, por essa eu não esperava... e agora?” – tens 

falado com Nélio ultimamente? 
- Não... eu nem lembro mais quando foi a última vez que eu falei com ele... 
- Sei... – “ele tá ficando desconfiado, eu tenho que me apressar senão ele vai 

desaparecer novamente” – tu ainda estás morando no Paraná ou mudasse pra outro 
lugar, Alex? 

- Eu tou moran... – e novamente ele olhou pra mim como se eu tivesse falado a coisa 
mais absurda do mundo e desapareceu da minha frente. 

- Putz... 
 
Nem tentei re-engatar o sonho, pois algo me dizia que seria inútil. Acordei, registrei tudo 
no meu bloquinho de anotações oníferas, chequei a hora: 
 

- Putz, 5:39, agora não vai dar mais pra completar outro ciclo, é melhor levantar e 
começar a semana. 

 
Mesmo porque tava claro demais pra tentar dormir de novo... levantei, fiz a minha rotina 
matinal e fui comer algumas frutas: 
 

- Maria Luiza vai ficar surpresa quando souber que a sua metodologia, a dela, claro, 
deu resultados parecidos com a minha... mas ainda tá cedo pra ligar pra ela, mais 
tarde eu ligo. 

 
E como era o meu dia de ir dirigindo eu fui ouvir um sonzinho pra relaxar um pouco antes 
de encarar a p#rr@ do trânsito... 
 
Pelo menos o andamento da produção foi razoavelmente estável durante a minha 
prolongada ausência, de mods que eu não tive que apagar nenhum incêndio durante aquela 
morosa manhã de segunda-feira. E nem tive que preparar nada para a igualmente morosa 
reunião das 9 – shruiu! – pois os meus bem-treinados cupinchas haviam tomado a esperada 
e apreciada iniciativa de organizar tudo e, melhor ainda, apresentar tudo. Agradeci-lhes a 



cortesia e fui fazer minha ronda diária no chão da fábrica, onde as coisas realmente 
importantes aconteciam mesmo. 
 
E quando deu 11:33 eu resolvi voltar pra minha querida salinha e ligar pra minha inteirada 
amiga Maria Luiza, a fim de relatar-lhe as minhas noturnas aventuras... 
 

- Nossa, Celso, o Alex está mesmo precisando de reza, e muita! 
- Quanto a isso eu receio que eu não posso fazer muita coisa, Lú, ou nada. 
- Claro que pode, todo mundo pode rezar, Celso. 
- Não é necessário ter fé, alguma crença? 
- Eu acho que sim... 
- Então... 
- Por que você não vai num centro espírita, então? Lá fé e crença são completamente 

opcionais. 
- Tá variando, mulher, vai que o espírito dele encarna em mim? Se é que espírito 

existe e é encarnável, claro. 
- Não é assim que funciona, Celso, num centro espírita há pessoas que controlam 

essas coisas, deixa de ser medroso. 
- Eu não sei, Lú. 
- Imagina na possibilidade de se comunicar com o Alex, Celso, você não gostaria de 

investigar cientificamente esta possibilidade? 
- Eu não sei... mesmo supondo que seja possível, e que realmente aconteça comigo, o 

que é que eu ia falar pra ele? 
- Pergunta como ele está sentindo, aonde ele está, se é um lugar bom, agradável, ou 

confuso, hostil. 
- E se não for um lugar bom? 
- As pessas do centro vão ajudar ele, Celso, orientar no sentido dele progredir para 

um lugar melhor, entende? 
- Entender mesmo eu não entendo não, Lú. 
- Não é condição necessária pra você ajudar ele, Celso. 
- Tá bom. 
- Tá bom você vai ou tá bom deixa pra lá? 
- Deixa pra lá, claro, que eu não conheço nenhum centro espírita, e nem tenho 

vontade de conhecer, pra falar a verdade. 
- E ainda por cima tem medo dessas coisas. 
- Medo não, um respeitoso receio, daqueles que exigem a manutenção de adequada 

distância delas. 
- Você tem algum amigo espírita aí, ou amiga, ou alguma ex-namorada espírita? 
- Que eu saiba não. Tem uma ex-namorada, mas faz tempo que eu nem vejo nem falo 

com ela, ia ficar meio esquisito... mas espírita geralmente não é de proselitismo, 
então pode ser mesmo que eu conheça alguém que esja espírita e nem saiba, né? 

- É verdade... 
- Bom, eu prometo que vou pensar nesta tua sugestão, Lú, deixa eu ir almoçar agora. 
- Tá bom, beijo. 
- Outro, manda um abraço pro Zé. 

 
Saí da minha querida salinha e entrei na sala vizinha: 



- Vamos encarar a gororoga, Rodolfo? 
- Bora, deixa eu fechar essa planilha. 
- Já estás calculando o bônus é, viado? 
- Claro, daqui a pouco eu vou ter que dar a entrada do meu apartamento, sabe como é. 
- Tás comprando apartamento? 
- Tou, o 1º passo na direção do inevitável enforcamento, Celso. 
- Então tu vai casar mesmo com Érica? 
- Isso é um fato quase consumado, velho, agora o que eu estou tentando é administrar 

os prazos, adiar até o ponto em que não seja mais adiável, tá ligado? 
- É um dominado mesmo... 
- Tou fora desse esquema – voz número 3, transbordando sabedoria – como diria o 

nosso amigo Lula, se casamento fosse coisa boa não precisava testemunha. 
- Eu idem – voz número 1, idem – pense numa coisa sem futuro, convencional. 
- Eu acho que eu casaria sim – voz número 2, completamente fora de si – se fosse 

uma mulherzinha alto nível assim feito Lina... agora não, claro, daqui a uns 10 ou 
15 anos. 

- E a tua proto-namorada fantasma, que a gente nunca viu mesmo? 
- Ela disse que vinha passar o Natal aqui comigo. 
- Essa menina tá armando o bote, Celso, te cuida, que essa estória de passar o Natal 

contigo é pra dar uma amaciada na futura sogra. 
- Será? 
- Na certa. Ela já começou a falar em comprar apartamento, essas coisas? 
- Não... 
- Ainda não, que vai começar, fica de olho. 
- Putz... 
- Mulher não dá ponto sem nó não, meu velho, principalmente quando vê que o caba 

tá ficando meio alesado das idéias assim como tu, começa a jogar a corda e quando 
tu vê já tá enforcado, ou quase, feito eu. 

- Como tu, não, vai te lascar pra lá, fresco... 
 
E enquanto despreocupadamente caminhávamos em direção ao nosso modesto refeitório 
industrial eu ruminava alguns relevantes questionamentos: “será que existe mesmo alguma 
parte dentro de nós que transcende a morte do corpo?” , “e se existe, essa parte é matéria ou 
energia, ou matéria e energia?”, “ou seria um diferente estado de consciência que existe 
independente do corpo?”, “e seria essa parte, alma, espírito, consciência alternativa... 
comunicável?”, “como testar tudo isso??”... “ou isso tudo é apenas uma ilusão criada 
somente para anestesiar o cérebro das pessoas que não conseguem lidar com o simples fato 
de que tudo acaba mesmo quando a gente morre, e que não há nada mesmo depois da 
morte, e que a gente não vai mesmo pra lugar nenhum depois que morre?”. 
 
Outro intrigante assunto sobre o qual eu tinha muito mais perguntas do que respostas... 
“talvez seja a hora de meter um gagazinho sobre esse intrigante assunto, realizar alguns 
experimentos... ou não”. 
 
 
 
 



Esperando Para Atravessar A Rua 
 
Eu sentei com os meus nobres amigos Lula, Rodolfo e Aurélio e me preparei para encarar a 
intragável refeição: 
 

- Meu irmão, essa comida tá cada vez pior, eu não entendo uma coisa dessa. 
- Nem eu, parece aquela josta do H15 – voz número 1, lembrando dos velhos e não 

saborosos tempos. 
- O pior é que a gente ainda paga pra comer essa gororoba, Aurélio. 
- Nós somos um bando de trouxas mesmo. 
- Pode crer... e como foi a reunião de planejamento estratégico em São Paulo, Celso? 
- A coisa mais inútil que eu já fiz nesta empresa, Lula. Trabalhei que nem um corno, 

fiz e refiz uma porrada de cálculos, João e eu montamos umas 20 planilhas... chegou 
no fim o viadinho mandou a gente mudar tudo, velho, umas 4 vezes, mandou a 
gente colocar um monte de número que ele tirou não sei da onde... 

- Deve ter sido do brioco dele, há-há. 
- Eu não vou mais prum negócio deste mas nem que a vaca tussa, no ano que vem 

Rodolfo vai no meu lugar. 
- Vou nada, te vira pra lá. 
- Os gringos vieram, Celso? 
- Veio Mike, Lisa e Roger. E Frederico, que virou gringo também. 
- Quando é que aquele fresco volta? 
- Eu acho que ele não volta mais não, gente. 
- Ele falou isso, Celso? 
- Não com essas palavras, mas deu a entender que estaria disposto a ficar por lá por 

mais uns anos. Fora da nossa querida empresa, diga-se de passagem. 
- Arrumou coisa melhor? 
- Isso eu não sei, mas ele me disse, aqui entre nós, que Fernando comentou que essas 

missões de expatriação são muito caras, que seria melhor ele voltar pra cá e apoiar o 
mercado americano daqui... 

- E isso funcionaria? 
- Claro que não, e é por isso que Frederico está pensando em saltar fora, além do fato 

de que Fernando não deixa ele fazer as coisas do jeito que ele quer, e fica metendo o 
bedelho em tudo. 

- Fernando é o rei do “micromanagement”, minha gente, se aqui a gente fica arretado 
porque ele fica o tempo todo se metendo com os mínimos detalhes imagina o 
pessoal nos “states”, que é acostumado com mais autonomia no trabalho. 

- Pode crer, Lula, Roger me disse que já perdeu 2 funcionárias por causa disso. 
- De que área, vendas? 
- “Customer Service”, gente que conhece bem, e trabalhava junto com, nossos 

clientes há anos. 
- Putz... isso vai dar em merda, Aurélio. 
- Pode crer, Lula, esse fresco vai detonar com a equipe, tá ligado? 
- E isso não é tudo não, gente, tem mais. Sabe toda vez que a gente faz “Technical 

Meeting” e a gente fica sacaneando Mike, dizendo que eles sempre têm “laptops” de 
última geração e a gente aqui só tem computador peba? 

- E isso é verdade mesmo, Celso, os gringos sempre têm máquinas possantes. 



- Com certeza. Então, dessa vez, pra variar, eles tavam com uns computarores 
literalmente novinhos, só coisa massa, aí no intervalo eu fui dar uma de invejoso pra 
cima de Mike e Lisa, soltei um “wow, nice machines, guys” pra cima deles. 

- E? 
- Lisa olhou pra Mike, olhou ao redor pra verificar que ninguém ia escutar o que ela 

ia falar e disse que os computadores iam ficar aqui no Brasil. Pode? 
- Como é?! 
- O que foi que ela disse exatamente, Celso? 
- “Too bad we’re not bringing them back home with us”. 
- Como assim, eles compraram 4 computadores novos e vão deixar aqui de presente? 

Eu quero 1 pra mim. 
- Fernando comprou os computadores e disse pra eles não colocarem nada pessoal 

nos discos porque os computadores iam ficar aqui. 
- Aqui aonde, na fábrica, em São Paulo, na casa dele? 
- Isso ninguém sabe, Aurélio, mas com certeza não será aqui na fábrica. 
- Porra, velho, que sacanagem, eu queria 1 pra mim. 
- Eu também. 
- Vocês estão perdendo o detalhe da coisa, Rodolfo. Aurélio, veja bem, tecnicamente 

esses computadores foram contrabandeados. 
- Exato, Lula, e pelo que eu conversei com Mike e Lisa eles ficaram bastante 

incomodados com esse duvidoso lance de trazer mercadoria pro Brasil sem declarar 
nada. 

- E Roger? 
- Eu nem perguntei nada a ele, mas Frederico disse que Roger tava irado, que isso 

não era coisa que uma empresa decente faria, essas porras. 
- Eu não vejo nada demais nisso não, gente, quando vocês viajam pro exterior vocês 

não trazem coisa sem declarar não? 
- É diferente, Rodolfo, uma coisa é você como pessoa física trazer mercadoria pra uso 

próprio, outra coisa bem diferente é o presidente de uma empresa internacional 
dizer pros funcionários que eles vão contrabandear computadores, bem diferente! 

- É mesmo, Rodolfo, bem diferente. Agora eu tou entendendo, gente, esse cara tá 
querendo testar tudo mundo pra ver quem vai e quem não vai cometer atos de 
natureza duvidosa pra ele. 

- Perainda, Aurélio, tu não tá sugerindo que por causa disso agora Fernando vai 
começar a maquiar resultado e... 

- Exatamente, meu caro, isso que ele fez foi só a cabecinha, daqui pra frente ele vai 
empurrar o resto, maquiar resultado, mudar preço de matéria-prima, aumentar ou 
diminuir estoque artificialmente, tu vai ver. 

- Puta merda... 
- Pois no planejamento estratégico ele mudou todos os resultados esperados, gente, 

todos. Inclusive dos produtos que a gente nem fez teste piloto, que a gente nem 
imagina qual seria a produtividade diária, ele botou os números lá pra cima, 
despoticamente, diga-se de passagem. 

- E no mínimo esse fresco vai atrelar o bônus do ano que vem a esses números 
irrealistas, tá ligado? 

- Quanto a isso eu não tenho a menor dúvida... 
- Puta merda, essa empresa tá indo mesmo pro buraco. 



- E tu que reclamava de Salvatori, Aurélio. 
- Pode crer, Lula, eu era feliz e não sabia... meus amigos, logo logo a gente vai ter 

que preparar um plano de fuga, que a merda vai entornar por aqui. 
- As coisas sempre podem piorar, gente. 
- Pode crer... 
- Bom, em resumo: a tua viagem foi uma bosta mesmo, Celso. 
- Pode crer... – “bota bosta nisso, ainda bem que rolou um zug-zug com Ludmila”. 
- Eu gostei daquela menina, gentem – voz número 3 – não é assim nenhuma Lina, 

mas deu pro gasto. 
- Idem idem – voz número 1 – da próxima vez que rolar uma viagem pra Sampameu 

a gente repete a dose. 
- Bia vai ficar muito irada quando ela souber dessa estorinha – voz número 2 – muito 

irada mesmo! 
- Se ela souber, claro – voz número 3. 
- Se e somente se – voz número 1. 
- Comesse alguém, pelo menos? 
- Foi uma viagem a trabalho, Lula – “isso não é da tua conta não, velho”. 
- Besteira, toda vez que vou praquela terra de corno eu como um priquito. 
- Esse Aurélio é muito comilão, hein, Lula? 
- Isso só tem conversa, desde os tempos da faculdade que esse fresco fala estas 

merdas, nunca vi esse corno com mulher nenhuma... êpa, falei besteira, que pra ser 
corno ele tinha que ter uma mulher, vou me redimir: nunca vi esse viado com 
mulher nenhuma, pronto. 

- Vai ver que o negócio dele é outro, Lula. 
- Que papo é esse, velho? Eu sou espada, meu irmão! 
- Eu quebrei meu recorde no Pinball, Aurélio. 
- Fizesse mais de 7.000.000? 
- 8.583.500... se aquela lenga-lenga tivesse durado mais 1 dia eu passava dos 

10.000.000 com certeza. 
- Caralho! Eu nunca passei dos 2.000.000! 
- Esse Lula é muito devagar, Celso, eu já passei dos 7.500.000 umas 4 vezes. 
- Vocês devem estar indo a muito mais reuniões do que eu. 
- E como é que vocês conseguem se concentrar com o povo falando o tempo todo, 

Aurélio? 
- É muito fácil, Rodolfo. E só levantar a tela do “laptop”, desligar o som e fingir que 

está anotando o que o chefe e os outros babacas estão falando. 
- De vez em quando balança a cabeça, faz que está concordando com alguém... 
- Depois de algumas reuniões praticando tu pega o jeito. 
- E por falar em pegar o jeito, tu já pegou aquela estagiária da Segurança, Celso? 
- Nem peguei nem vou pegar, velho, já esqueceu a regra número 2? 
- “Não coma a carne no mesmo lugar em que você ganha o pão”. 
- Se eu fosse seguir esta regra eu não teria comido metade das mulheres que eu já 

comi, hé-hé. 
- Esse Lula é uma conversa da porra, eu nunca comi ninguém nesta fábrica, nem 

pretendo. 
- Nem eu, Aurélio. 
- Eu muito menos. 



- Tu não pode falar isso não, Celso, pensa que eu esqueci aquela estagiária da... 
- Aquela não conta, Lula, pois ela já havia acabado o estágio. 
- Êpa, quem foi, foi Simone? Libera. 
- Foi Simone não, tu não lembra dela não, Aurélio? Aquela magrinha gostosinha do 

Lab que fez aquele curso de Direção Defensiva com a gente. 
- Tô lembrado agora, há-há, aquele curso foi muito comédia. 
- Tô lembrado disso não, Lula, quando foi? 
- Foi no ano passado, tu estava de férias, Rodolfo. 
- Tava eu, Lula, Celso, Adalberto, Paulo André... 
- João, Rubens... as meninas do RH... 
- Tu perdeu, Rodolfo, foi muita gréia. Elas começaram com uma conversa de cada 

um falar qual era a parte do corpo que achava mais atraente no sexo oposto, pra 
quebrar o gelo. 

- Coisa de viado, né, esse papo de quebrar o gelo? Todo mundo ali se conhecia, não 
precisava perder 30 min com aquela merda toda. 

- Porra, Celso, foi engraçado. 
- E o que foi que vocês falaram? 
- No começo a gente maneirou, João disse que eram os olhos, Rubens falou que eram 

as pernas... 
- Depois Paulo André disse que era o cangote, Lula disse que eram os peitinhos, as 

mulheres começaram a rir... 
- E Celso calado... 
- Adalberto disse que era a bunda, Aurélio disse que era a dita cuja... 
- E depois a mulherada disse um monte de besteira, coxas, olhos, rosto, mãos... essas 

conversas de mulher. 
- E a estagiária? 
- Ela foi a última a falar, disse que era a boca. 
- Detalhe, a menina tava olhando pra Celso quando falou. 
- Foi mesmo, Celso? 
- Foi, Rodolfo. A bicha tava de sacanagem, mas eu dei o troco. 
- Todo mundo tinha falado, só faltava esse fresco. 
- E o que foi que tu disse, Celso? 
- Eu olhei bem pra cara da menina e falei que a parte do corpo que achava mais 

atraente na mulher era a língua. 
- Há-há-há... isso é um fresco, mesmo. 
- Meu irmão, a mulherada ficou petrificada, Rodolfo, a gente se abrindo e elas com 

uma cara de aruá da porra, falando que tava na hora de fazer um intervalo. 
- E a estagiária? 
- Ela foi a única que ficou rindo, a safada. 
- Tô ligado, e aí Celso, rolou um BG? 
- Esse tipo de informação é altamente confidencial, Rodolfo. 
- Deve ter rolado, depois daquela conversa de boca e língua... 
- E quando foi o jaba-jaba, Celso? 
- Já faz tempo, foi no ano passado, depois que ela acabou o estágio e encerrou todo e 

qualquer vínculo com a nossa querida empresa, claro. 
- Pula esses detalhes insignificantes, Celso. 
- A gente se encontrou em Maraca, papo vai papo vem, sabe como é... 



- Crau total, hé-hé. 
- Mas foi coisa de uma noite só. 
- Ela era fraquinha de chinfra ou foi tu que flambasse, hé-hé? 
- Que papo é esse, tá me estranhando, Lula? Foi 4, velho, 4. 
- 4? Isso é um viado. 
- 4 sem tirar nem botar, há-há. 
- Tu deste 4 ou deste de 4? 
- Vocês são foda... vamos trabalhar que eu tenho que garantir o meu bônus. 

 
O bônus já estava garantido, mas todo mundo queria melhorar ainda mais os resultados, 
pois o chefão havia prometido uma comemoração especial ao final do ano fiscal: um fim de 
semana em qualquer praia do litoral brasileiro. 
 

- Exceto Noronha. 
- Porra, que sacanagem, Celso. 
- Foi o que eu falei para o viadinho do Fernando, mas ele disse que Noronha ia ser 

complicado... 
- Que corno, a gente ia surfar de graça... 
- Só, velho, ia ser massa. Tu vai pegar onda sábado, Aurélio? 
- Sábado é o aniversário da minha namorada, velho. 
- Isso é um dominado, há-há. 
- Besteira, Rodolfo, que tu também és. 
- Tua namorada vai fazer quantos anos, Aurélio, 16? Hé-hé... 
- 19, meu irmão. 
- Cacete, já tá na hora de trocar por uma de 17, há-há. 
- Isso é um papa-anjo da porra, Celso. 
- Pode crer... mas tu não deixou de ir pro planejamento estratégico por causa do 

aniversário da tua namorada, Aurélio, que caiu justamente naquele final de semana? 
- Eita porra, a mulher faz 2 aniversários por ano? 
- Não, tabacudo, minha namorada é filha adotiva, ela comemora 2 datas: a que nasceu 

e a que foi adotada. 
- Então tá explicado, minha gente, é bom porque rola 2 bolos de aniversário, hé-hé. 
- Tu comprasse 2 presentes, Aurélio? 
- Claro que não, que ela disse que não era preciso, ora. 
- Pense num cabra mão de vaca, esse Aurélio... 
- E a tua proto-namorada, Celso, ainda tás com aquela menina? 
- Eu não sei, ela está meio estranha ultimamente, eu acho que ela vai me dar um chute 

na bunda – “principalmente se ela vier a ter conhecimento a respeito daquele 
discreto jabinha com Ludmila”. 

- Podia ser pior, Celso, podia ser um chute no ovo, hé-hé. 
- É verdade... 

 
Talvez Bia fosse fazer as 2 coisas. Talvez ela já tivesse planejado tudo, e estivesse somente 
aguardando o momento adequado para a execução daquelas duvidosas manobras... Aquele 
final de ano estava mesmo com cara de que ia ser repleto de acontecimentos especiais, se é 
que final de ano tem cara, claro. Duma coisa eu tinha certeza, no entanto: não ira rolar 
muita onda boa não. Não mesmo... 



Areias Escaldantes 
 

- De quem foi mesmo essa brilhante idéia de vir pegar onda hoje? – Neno 
esperadamente indagou, tão logo decidimos encerrar a nossa frustrante sessão 
matinal. 

- Madalena – eu logo acusei a insuspeita comparsa. 
- Eu não, foi idéia tua, Celso, que eu mesma sabia que o mar tava peba, mas tu veio 

com aquela conversinha mole de que já fazia 3 semanas que tava sem surfar... 
- E o pior é que eu tava mesmo... 
- Fazia tempo que eu não entrava num marzinho tão devagar, meu velho. 
- Nem eu, Danilo – Drica logo concordou – e o pior é que a areia tá esquentando, tás 

ligado? 
- É mesmo, vamo correr. 

 
Acatamos de bom grado a sábia sugestão do prevenido amigo e disparamos em direção à 
distante sombra fornecida pelos altos coqueiros, onde recuperamos as forças necessárias 
para completar o nosso trajeto de volta pro refrescante chuveiro que nos aguardava na casa 
de praia do nosso distante amigo Deco... 
 

- Bem fez Deco, que nem veio hoje... 
- Pode crer, Drica – Neno resmundou mais um pouco – eu devia ter ido pra oficina e 

terminar umas pranchas. 
- Termina agora de tarde, Neno, deixa de ser fresco. 
- Bom, gente, tá mais que na hora de assumir que parou mesmo de dar onda por aqui, 

a opção agora é esperar 4 meses pra dar onda boa de novo. 
- Ou ir pra BF, ou Pipa. 
- Pense no “crowd” que deve tar por lá... 
- É mesmo, mas como já dizia Lepe-Lepe é melhor repartir o filé do que comer 

sanduba sozinho, hé-hé. 
- É verdade... 

 
Tomamos nossas refrescantes duchas, colocamos as pranchas e demais apetrechos no 
Danilomóvel e zarpanos de volta pra casa, ainda frustrados pela total escassez de ondas 
surfáveis em nosso “point” predileto... 
 

- Agente podia ir passar um finde em Natal, arregando na casa de Tasso, deve tar 
dando onda por lá, que em Natal rola onda mesmo no verão. 

- Boa idéia, Neno, aqui parou mesmo. 
- Como você explicaria essa nossa difícil situação para um ser humano não-surfista? 
- Êpa, como alguém que não surfa pode ser considerado ser humano, Danilo? 
- É mesmo, hé-hé. Pro teu namorado jogador de futebol, por exemplo, Drica. 
- Tu ainda tás namorando aquele aruá? 
- Ainda, Neno, pense num homem pra ter ciúme dos meus namorados, esse tal de 

Neno...! 
- Esse fresco gosta de controlar a vida de tudo mundo, tá ligado? Até os namorados 

de Drica esse baitola fica regulando. 
- Aí tem coisa, meu povo... 



- Tem coisa nenhuma, Leninha, eu só perguntei porque já fez 2 semanas que Drica tá 
com o cara, eu pensei que já tava na hora de acabar, que essa mulher não passa mais 
de 2 semanas com namorado, ora! 

- Eu não disse? Até contar os dias que Drica tá namorando Neno contou, há-há! 
- Eita porra, Neno, essa foi lasca mesmo, hé-hé. 
- Vocês são lasca mesmo, eu tenho namorada, minha gente. 
- Sim, mas, como você explicaria pro seu namorado, Drica? 
- Hum... eu diria que é como se todos os campos de futebol locais estivessem sem 

grama, e que ele ia ter que esperar 4 meses até que a grama crescesse pra ele poder 
jogar de novo, ou ir jogar num campo em outro estado. 

- Boa resposta... 
- E pro teu governo, Neno, tá fazendo 2 semanas amanhã, então eu ainda tenho hoje 

pra tirar uma casquinha. 
- Pense numa mulher enrolona, essa tal da Drica... 
- E tu, Madalena, como tu explicaria pro teu namorado? 
- Que namorado, Danilo? 
- Já dispensasse o agro-boy? 
- Mulher, tu não dissesse que o cara era o cara, o grande amor da tua vida, o cara que 

ia te desvirginar, e agora dispensasse o sujeito? 
- E quem disse que fui eu quem dispensei ele, Drica? 
- Eita porra, o agro-boy deu um chute na tua bunda, Madalena? 
- Chutaço, Celso, tá doendo até agora. 
- Putz... 
- Que foi que rolou, Leninha? 
- Que eu saiba nada, ele apenas disse que o namoro tava ficando muito sério... 
- A velha desculpa, manjada pracas, hé-hé. 
- Isso significa que o mané tava se sentindo muito preso, Madalena, precisando de 

mais liberdade, tás ligada? 
- Que psicologia barata é essa, Neno? 
- Sério, minha namorada estudou essas porras, tava me explicando outro dia. 
- Sim, mas, psicologia barata à parte, o agro-boy chegou a cumprir a tarefa que ele 

estava destinado a cumprir, Leninha? Hé-hé... 
- Pior que não, Danilo, eu acho que vou morrer donzela mesmo... 
- Que nem Neno, hé-hé... 
- Isso é um fresco mesmo... 
- Sim, mas, supondo que o namoro não tivesse acabado, como você explicaria essa 

nossa difícil situação para o agro-boy? 
- Hum... eu diria que é como se todos os bois locais tivessem morrido, e que ele ia ter 

que esperar 4 meses até que os bezerros crescessem pra ele poder montar de novo, 
ou ir boiadar em outro estado. E tu, Neno? 

- Eu nem tentaria explicar uma coisa dessa pra gente que não surfa, tá ligada? Maior 
perda de tempo da pleura... 

- Pode crer... – “pode crer” – e hoje de noite, gente, o que é que rola? 
- Creperia, bar de Marcelo... 
- E Rodrigo, Neno, vai casar mesmo com a magrela regulona? 
- Vai mesmo, Danilo, tudo certo. 
- Putz, outro que se perdeu na vida... 



- Eu não sei o que foi que o teu primo viu naquela mulher, Neno, a bicha é troncha, 
chata, magrela... 

- Cheia da grana... 
- Pode crer... se bem que ela tem uma irmãzinha gostosa, hé-hé. E simpática. 
- E igualmente cheia da grana. 
- Por que ela não casa com a irmã, então? 
- E tu acha que Catarina quer algo com Rodrigo, mulher? A menina é a fim de Celso, 

há-há. 
- Foi, Leninha, do verbo não é mais – eu esclareci o importante detalhe. 
- Há-há-há, outro que vai morrer donzelo... 
- Isso é um fresco mesmo... 
- Com aquela Catarina eu até casava, a-há, a-há – voz número 1 – pense numa 

mulherzinha totosinha! 
- Se ela estivesse minimamente interessada, claro – voz número 2, lembrando de um 

importante detalhe. 
- Faz um tempinho que a gente não vê aquela guria, gentem – voz número 3, idem – 

vai ser massa trocar umas idéias com ela no casamento de Rodrigo. 
 
Danilo deixou Neno e as meninas e depois me largou em casa, e tão logo eu retirei a minha 
6’0” do seu carro – o dele, claro – eu dei de cara com a minha não predileta vizinha, que 
aparentemente estava indo para a praia: 
 

- Bom dia, Celso Pacheco. 
- Bom dia, Sara Eckerman. 
- A gente sempre fora de fase, né? Eu indo à praia, você voltando! 
- É verdade... – “ainda bem”. 
- Essa menina está com cara de quem está a fim de dar, minha gente – voz número 1, 

observando um importante detalhe – tou nessa. Shruiu! 
- O pior é que tá mesmo – voz número 2, idem – mas eu acho que eu não encarava 

não, que eu sou mais apertar Bia mesmo, e essa mulher gosta de pegar no pé. 
- E em outras partes de maior potencial calórico, shruiu! – voz número 3, idem idem. 
- Vamos fazer algo de noite? 
- Que tipo de algo, Sara? 
- Menino, deixa de ser maldoso, que eu nem tava pensando nisso! 
- E tu acha que eu tava? 
- Eu adoro essas tuas indiretas, Celso... 
- Então tá. Depois da novela? – “que afinal de contas tu gosta dessas porras”. 
- Isso, eu te ligo quando estiver pronta. 
- Combinado. Té mais. 
- Té mais tarde. 

 
Entrei em casa, guardei minhas tralhas todas e fui tomar um banhão. E depois fui conferir 
minhas mensagens pessoais que eu havia deixado de conferir durante aquela comprida 
semana que finalmente estava chegando ao fim... “minha proto-namorada ainda está 
escrevendo pra mim... nada relevante no forum da turma... Ita-net idem... outra 
oportunidade de emprego em São José... mas nem fudendo que eu volto praquela terra de 
corno... mas pode ser que o fresco do Tino esteja interessado, vou ligar pra ele”. 



- Diga lá, velho! 
- Lá, velho! 
- Diga aí, meu irmão! 
- Aí, meu irmão! 
- Diga... 
- Tá bom, Tino, chega dessa tua resenha mole. 
- Há-há, isso é um fresco mesmo. 
- E o teu pirraia, como vai, tás trocando muita fralda? 
- Lucas tá bem, Celso, crescendo que só, fazendo muito xixi, e cocô. 
- Há-há-há, e Fátima? 
- Fora as saudades que ela tem da minha sogra tudo bem. Quando é que tu vem aqui 

em casa pra conhecer Lucas? 
- Quando Bia tiver por aqui a gente vai. 
- Ela vem passar o Natal aqui? 
- Eu espero que sim, ela melou o feriado, espero que não mele o Natal. 
- Pode crer. Celsan, tu recebeu um certo e-mail essa semana? 
- Rapaz, eu li agora, lembrei de tu, Tino, que eu mesmo tou fora daquele esquema. 
- Não, deixa eu te contar, Celsan. 
- Conte, meu rei. 
- Há-há, isso é um fresco mesmo, cheio de onda, que nem o mar. 
- E por falar nisso parou mesmo de rolar onda por aqui, Tinus, a gente foi tentar 

surfar hoje e não rolou porra nenhuma. 
- Pode crer... sim, mas, deixa eu te contar. 
- Conta logo, fresco! 
- Há-há, isso é um fresco mesmo, cheio de onda, que nem o mar. Exceto o mar daqui, 

claro, que parou de dar onda, né? 
- Pense num macho enrolão, esse Tino... 
- Haja paciência pra conversar com esse fresco enrolado – voz número 1, 

expressando a opinião coletiva do meu atormentado cérebro. 
- Há-há, então, eu recebi aquele e-mail cheio de palavra bonita, há-há, mostrei pra 

Fátima, ela ficou toda animada, insistiu pra que eu ligasse pra eles pra pedir 
detalhes, eu liguei, claro, pra evitar confusão com a mãe do meu primogênito... 

- Eita porra, ela deve ter adorado, né, que afinal de contas São José é bem mais perto 
do Rio que aqui, e ela ficaria mais perto da tua sogra? 

- Putz, a mulher me encheu tanto que eu tive que ligar, Celsan, não teve jeito, há-há. 
- Tu não falou pra ela que era uma coisa totalmente fora de cogitação, que afinal de 

contas tu prometeu que nunca mais botava os pés em São José? 
- Claro que não, Celsan, que isso não é coisa que se diga pra esposa, mesmo porque 

eu nunca prometi nada disso. 
- Não?! 
- Claro que não. Eu prometi que nunca mais eu botava os pés no CTA, são 2 coisas 

completamente distintas, Celsan. 
- Claro, Tinus, claro... então tu vai morar lá em SJC? 
- Eita, perainda, que agora tu botou os bois na frente da corroça! 
- E na frente da corroça não é mesmo o lugar mais apropriado para botar os bois, meu 

velho? 
- Não, o contrário, há-há, isso é um fresco mesmo... 



- Meu irmão, ainda bem que a gente não tem mesmo nada melhor pra fazer agora, 
que essa conversa com esse fresco vai demorar umas 3 hs, tá ligado? – voz número 
3, idem. 

 
E depois de uns 37 min o meu enroladíssimo amigo Tino finalmente chegou aos 
finalmentes: 
 

- Sim, então, eu liguei pra eles, Celsan, o salário é peba demais, é menos do que a 
gente ganha aqui, velho. 

- Sim, Tino, mas em São José seria mais fácil pra Fátima arrumar um emprego na 
área dela, né? A renda familiar ficaria bem maior, aruá. 

- Sim, mas eu não quero que ela trabalhe agora não, Celso, agora é mais importante 
que ela fique tomando conta de Lucas, o que eu ganho aqui dá pra gente viver bem. 

- Contanto que ela esteja de acordo, tudo bem, né? 
- E por que ela não estaria? 
- Sei lá... 

 
E ele também não sabia, mas iria descobrir num futuro não muito distante... mas isso é 
outra estória, um tanto quanto complicada demais para ser abordada nesta modesta obra, no 
entanto. 
 
E depois daquele comprido bostejo o meu desgastado cérebro estava mesmo precisando de 
um (mais que) breve repouso, então eu simplesmente deitei na cama e fiquei aguardando a 
hora do delicioso almoço saturnino... 
 
E foi quando o meu bobofone tocou, e eu fiz questão de imediatamente atender tão logo 
verifiquei de quem se tratava: 
 

- Diz, mulher, tu não tens mesmo o que fazer numa manhã de sábado, né? 
- Olha quem fala... 
- Eu já fui surfar e já voltei, Gis, tu ainda está na cama? 
- Hum-hum, tão bom ficar na cama até tarde... deu onda boa ou o mar tá devagar? 
- Quase parando... tua empresa mandou uma mensagem pra mim. 
- E aí? 
- Tino recebeu a mesma mensagem. 
- Pelo que eu sei eles mandaram pra todo mundo com até 5 anos de formado. 
- Legal, boa sorte na procura de canditatos. 
- Há-há, tu não vai nem ligar pra conferir o lance, Celso? 
- Tino ligou e disse que é roubada, o salário é menor do que a gente ganha aqui. 
- Putz, então vai ser difícil pra tu mudar pra cá, né? 
- Ou impossível mesmo, no caso. 
- Que pena, se tu estivesse aqui eu não estaria acordando sozinha de novo numa 

manhã de sábado. 
- Há-há, tu estás mesmo precisando arrumar um namorado, Gis. 
- Tou mesmo... e o pior é que ninguém me chama pra sair mais, nem paquera mais 

comigo. Ninguém interessante, claro. 
- Por quê? 



- Porque os potenciais canditatos a ocupar o cargo de namorado são amigos em 
comum com o nosso amigo 99. 

- Sei... ninguém quer azarar a ex do amigo. 
- Isso. 
- Giba já arrumou outra? 
- Que eu saiba não. 
- Então é isso, a moçada tá esperando pra ver se vocês chegam a um acordo. 
- Pois eu já perdi toda e qualquer esperança a repeito disso. 
- Depois de 1 tentativa frustrada? 
- 3, Celso. 3 vezes eu suprimi o meu orgulho ferido e tentei chegar a um tratado de 

paz com o teu amigo, e 3 vezes a minha cachola foi defecada. 
- Podia ser pior, né? 99 podia estar namorando com uma amiga tua, por exemplo. 
- É verdade... então tu não vai mesmo conferir o lance? 
- Não, fala pro pessoal do RH pra eles dobrarem o meu salário pra eu pelo menos 

considerar a possibilidade de voltar pra SJC. 
- Olha que no verão rola onda boa em Maresias, e Ubachuva. 
- Tás apelando mesmo, né? 
- Tá bom, deixa pra lá. E como vai a tua proto-namorada? 
- Eu não sei, ela está meio estranha ultimamente, eu acho que ela vai me dar um chute 

na bunda – “principalmente se ela vier a ter conhecimento a respeito daquele 
discreto jabinha com Ludmila”. 

- Podia ser pior, né? Bia podia estar namorando com um amigo teu, por exemplo. 
- É verdade... 

 
Talvez Bia fosse fazer as 2 coisas. Talvez ela já tivesse planejado tudo, e estivesse somente 
aguardando o momento adequado para a execução daquelas duvidosas manobras... Aquele 
final de ano estava mesmo com cara de que ia ser repleto de acontecimentos especiais, se é 
que final de ano tem cara, claro. Duma coisa eu tinha certeza, no entanto: não ira rolar 
muita onda boa não. Não mesmo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Meu Erro 
 
As semanas seguintes quase que voaram, e numa bela tarde de sexta-feira eu fui esperar 
Beatriz no aeroporto. Eu estava sentado na área do desembarque quando ela se aproximou, 
seus levemente receosos olhos – os dela, claro – revelando um misto de cansaço e 
indiferença. Aquilo decidedamente era um mau sinal. Eu levantei, abraçamo-nos e 
trocamos um leve beijo nos lábios, daqueles beijos secos, sem língua... “outro, hum”. 
 

- Como foi a viagem? 
- Normal... tudo bem por aqui? 
- Hum-hum. Você? 
- Tudo bem. 

 
Dirigimo-nos ao estacionamento em incômodo silêncio, que só foi quebrado depois que 
entramos no carro: 
 

- Vocês já escolheram o lugar da comemoração? 
- Já, o resultado da eleição saiu hoje: Cupe – “tomara que role umas ondas boas”. 
- Quanta originalidade... 
- A praticidade triunfou mais uma vez... você vai poder ir? 
- Eu não sei ainda... 

 
Outro mau sinal. 
 

- O jantar da AEITA é hoje, não é? 
- É... 
- Sandrinha vai? 
- Com certeza... Valter, Bebeto, Tino, Fabrício e Mané também estarão presentes. 
- Massa... vai ser bom rever os amigos. Mané ainda tá namorando com a irmã de 

Bico, a tua ex-cunhada? 
- Eu acho que sim... 

 
Aquilo não estava cheirando nada bem. Quando chegamos em casa ela cumprimentou meus 
pais e foi tomar um banho. Eu aroveitei a deixa e liguei pro meu astuto amigo Danilo. 
 

- A fera já chegou? 
- Já, tá com uma cara... 
- Hé-hé, tás fudido... tudo certo pra amanhã? 
- Tudo em cima, que horas tu vais passar por aqui? 
- Lá pelas 10:00. Té. 
- Tchau. 

 
Beatriz não demorou muito, e já saiu do banheiro arrumada para o evento noturno. Eu 
estava na sala, ouvindo música, mas ela preferiu ir ver televisão. Eu fui também, mas fiquei 
na minha. Ela ainda estava com uma expressão indecifrável, eu não fazia a mínima idéia do 
que estava passando naquela bela cabecinha. Pouco depois o telefone tocou e minha 
prestativa genitora atendeu: 



- Tá sim, um momento – ela me passou o aparelho – é pra você, meu filho. 
- Alô!? 
- Senhor Celso? 

 
Eu senti um leve arrepio no meu braço direito. Eu lembrava daquela voz, e imeditamente 
consegui associá-la ao respectivo rosto. E ao respectivo nome, mas que no momento preferi 
não pronunciá-lo. Eu levantei e fui para o meu quarto: 
 

- Oi, tudo bem com você? – eu coloquei um Beastie Boys para minimizar qualquer 
possibilidade de escuta no quarto adjacente. 

- Tudo bem, tudo bem... eu tô ligando pra te desejar um Feliz Natal, Celso. 
- Muito obrigado, pra você também, mas ainda faltam alguns dias, não é? 
- É que eu vou descer para o litoral amanhã, e depois vai ser aquela correria... 
- Sei... como vai Sofia? 
- Ela está bem, está mandando um beijo. 
- Outro... e você, como está, Mila? 
- Eu estou bem, Celso... com saudades... 
- Tá nada... 
- Estou sim, eu espero que a gente se encontre novamente no ano que vem. 
- Eu também, Mila. 
- Um beijo bem grande. 
- Outro. 
- Essa foi por pouco, minha gente – voz número 3, prematuramente aliviada – muito 

pouco mesmo. 
- Eu não sei não – voz número 1, um pouquinho mais realista – mas eu acho que Bia 

vai ficar desconfiada dessa escapadinha pro quarto, gentem. 
- Vai ficar ou já ficou? – voz número 2, prematuramente aperriada – Tás lascado, 

Celso! 
- Putz... 

 
Uma ligação breve, quase inocente, mas que teria consequências quase que desastrosas. Eu 
coloquei uma roupa de festa (= roupa limpa) e voltei para o outro quarto: 
 

- Vamos? 
- Vamos. Até mais tarde. 
- Divirtam-se... 

 
Beatriz entrou no carro muda, mas eu percebi que ela havia percebido que tinha sacanagem 
na parada. Eu fingi que não estava desconfiado de nada e coloquei uma sequência do 
Smashing Pumpkins pra rolar. Foi só pararmos no 1º sinal e Bia soltou o verbo: 
 

- Você vai me contar tudo agora ou vai esperar até a véspera do Natal? 
- Eu te disse, não te disse? – voz número 2, setindo que o barco estava prestes a 

afundar. 
- Puta merda, agora fudeu a tabaca de chola – voz número 3, idem –  o fim está 

próximo, minha gente. 
- Hum? 



- Quanto mais você esperar pior vai ser... 
- Do que é que você está falando, Bia? – eu ainda tentei dar uma de leso, mas não 

funcionou. 
- Do que eu estou falando?? 

 
Ela me olhou de uma maneira assustadora. Eu resolvi parar o carro logo adiante e encarar a 
fera: 
 

- O que é que você quer saber, Bia? 
- Eu quero saber o que aconteceu na viagem, Celso. 
- Eu já lhe contei tudo: eu almocei com Cristina, jantei com Beto e Bico, conversei 

com Lídia... quebrei meu recorde no Pinball... 
- Dei um tratozinho em Ludmila... – voz número 1, se aprontando pra chutar o pau da 

barraca – a-há! 
- Cala a boca, cacete, ainda há uma chance de se livrar dessa! – voz número 3, ainda 

esperançosa. 
- Foi a Cristina que ligou, Celso? 
- Não, Bia – eu vi que ela estava disposta a ir até o fim – vamos andar na areia? 
- Vamos – ela abriu a porta e esperou até que eu chegasse junto dela – eu sei que 

aconteceu algo, Celso, algo grave, que você não quis falar pelo telefone. Bom, eu 
estou preparada para o pior. 

- E o que é que seria o pior, Bia? – nós comecamos a andar. 
- O pior seria você me dizer que transou com a Cristina, e que vai voltar com ela. 
- Não, não aconteceu nada, eu ja te falei isso. E nem que eu estivesse doido eu ia 

transar com ela, e muito menos voltar com ela. O que seria o 2º pior? 
- Mas nem fudendo 3 vezes ao dia! – voz número 1. 
- Mas nem fudendo 4 vezes ao dia! – voz número 2. 
- Mas nem fudendo 5 vezes ao dia! – voz número 3. 
- O 2º pior seria você me dizer que ficou com a Lídia. 
- Isso também não aconteceu, Bia, a gente só conversou sobre trabalho, música... 
- Só isso? 
- A bem da verdade ela falou que já tinha tido vontade de ficar comigo, eu disse o 

mesmo, mas não aconteceu nada, pois era tudo coisa do passado, do distante 
passado. 

- Nada? 
- Nada. A bem da verdade a gente conversou sobre essa possibilidade... 
- Foi ela quem ligou? 
- Não, Bia. 
- Eu não acredito nisso... 
- Ela tava sozinha, eu também... eu não estou botando a culpa em você não, Bia, mas 

você melou o feriado, depois ficou meio estranha... eu pensei que fosse desistir de 
mim, sei lá. 

- Desistir de você, Celso? Eu não te falei que eu tinha um monte de coisa pra fazer? 
Eu não estou aqui, eu não deixei de passar o Natal com a minha família pra ficar 
contigo?!? 

- Pronto, começou a chantagem emocional – voz número 1, se preparando para o 
drama que apontava no horizonte – mulher é foda mesmo. 



- Eu achei que foi um argumento pertinente, gentem – voz número 2, devidamente 
preparada – imagina o caso reverso. 

- Bom, como eu já disse, não aconteceu nada, nem uns beijinhos... eu espero que você 
não fique cismada. 

- Ainda bem, eu preferia que você tivesse transado com uma estranha no banheiro do 
que ter dado um único beijo nela! Eu já falei isso pra você, Celso! 

- Fudeu – voz número 3, visualizando o inevitável. 
 
Ela havia deixado a bola quicando na pequena área, mas eu não tive coragem de chutar a 
gol. Como é que eu iria falar pra ela que realmente tinha transado com uma estranha no 
banheiro? Quer dizer, tecnicamente Mila não era bem uma estranha, afinal de contas nós já 
havíamos conversado em outras 2 ocasiões antes do ocorrido. E tecnicamente nós só 
havíamos furunfado mesmo na cama, que tecnicamente ficava a uns 2 m do banheiro. 
 

- ... – eu não consegui falar nada. 
- ... – mas ela captou os meus pensamentos – Celso, quem foi que ligou? 
- Pronto, agora sim fudeu a tabaca de chola – voz número 2 – podem desistir do 

jabinha que ia rolar mais tarde. 
- Eu passei dias imaginando o tal jabinha – voz número 1 – putz. 
- Como diria o poeta, foi bom enquanto durou – voz número 3. 
- Foi muito bom – voz número 1 – quase ótimo. 
- Quase por quê? – voz número 2. 
- Foi uma menina que eu conheci, no avião, quando eu tava voltando do Sábado das 

Origens... ela passou 1 semana aqui, a trabalho, a gente saiu 1 vez... 
- Ai, Celso... 
- E quando eu estava em São Paulo a gente saiu de novo... e foi quando aconteceu... 
- Puta merda... 

 
Ela podia estar preparada para ouvir que eu havia dormido com Cristina, mas com certeza 
não estava preparada para ouvir o que eu havia acabado de falar: 
 

- Como é que você teve coragem de fazer isso comigo, Celso? Comigo!?! 
- Bia... – eu tentei segurar a sua mão, a dela, claro. 
- Sai, me larga! 

 
Ela parou de andar, ficou olhando para o mar. Sua fisionomia transformou-se, seus olhos 
umedeceram-se. A coisa que eu menos gostaria de ver na vida estava acontecendo naquele 
exato momento, nem ali na minha frente: Beatriz infeliz... por minha causa. E aquilo foi 
decepcionante, e contagiante. 
 
Se bem que, a bem da verdade, o que me incomodou mesmo naquele incômodo momento 
foi ter que ficar me explicando, dando satisfação dos meus atos... tá certo que eu nem de 
longe queria causar quaisquer transtornos pra ninguém, muito menos para aquela querida 
pessoa que acabara de receber desapontante notícia, mas no fundo mesmo o pior de tudo foi 
ficar com aquela sensação de que eu não mais controlava a minha própria vida... aquilo 
decididamente era evidente sinal de que havia algo de muito errado naquele duvidoso lance, 
muito mesmo. 



Depois de uns 2 min ela conseguiu olhar para mim novamente. Eu, entretanto, não consegui 
fazer o mesmo. 
 

- Por que, Celso? 
- Eu não sei explicar, Bia... eu não planejei nada disso, foi uma coisa que 

simplesmente aconteceu. 
- Foi um lance de momento, assim, a nível de de repente – voz número 1, ainda 

disposta a chutar o pau da barraca – sei lá, 1.000 coisas, entende? 
- Psst, cala a boca que ainda há esperança – voz número 2, ainda disposta a buscar a 

paz. 
- Porra nenhuma, agora fudeu a tabaca de chola mesmo – voz número 3, totalmente 

desolada – foi bom enquanto durou. 
- Você gosta dessa menina? 
- Não é nada disso... você está certa, eu não devia ter feito isso... não fique com raiva 

de mim não, Bia. 
- Eu achei que você já estivesse... em outra fase. 

 
Eu obviamente não estava, e ainda ia demorar mais um tempinho para chegar lá. Se 
chegasse, obviamente. A fundamental questão ia ser se Beatriz teria ou não paciência para 
me esperar... e a outra fundamental questão ia ser se eu estaria mesmo disposto a chegar em 
tal fase. 
 

- Então por que ela ligou pra você? 
- Pra desejar Boas Festas, essas coisas. 
- Eu ainda não entendo como é que você teve coragem de fazer isso comigo... 
- Nem vai entender... isso não tem nada a ver com você, Beatriz, não foi uma coisa 

que eu fiz contigo, porque eu queria te sacanear, ou porque eu estava com raiva de 
você... foi uma coisa que eu fiz pra mim... 

- Essa foi muito boa, Celso, continua nessa linha que ainda tem jeito – voz número 3, 
enxergando uma possível saída. 

- Porque você é apenas um rapaz cínico, imaturo e egoísta que não sabe respeitar as 
pessoas que gostam de você – ela esboçou um triste sorriso. 

- Exato – eu fiz o mesmo – e também porque eu achei que deveria passar pela vida... 
antes que ela passe por mim... 

- Isso, apela pra emoção que vai dar certo – voz número 1 –  o nosso jabinha querido 
ainda tem uma leve chance de ser ressuscitado. 

- Shruiu? – voz número 3. 
- Você ainda está achando que vai morrer...? 
- Hum-hum... 
- Você quer acabar o nosso experimento social? 
- Eu não sei... – “não sei mesmo” – talvez fosse melhor a gente dar um tempo, Bia. 
- Dar um tempo? A gente mal se vê, Celso. 
- Não, dar um tempo com esta idéia de fazer certos planos... até eu sair desta fase... 

semi-paranóica. 
- Ah, sei... você que ficar solto na buraqueira sem ter que dar satisfação para mim. 
- Você sabe que não é isso, Bia... eu quero me convencer de que você não está 

desperdiçando seu valioso tempo comigo... 



- Sei... 
- E que eu vou poder tratar você como você merece, como 1ª e única... eu não devia 

ter feito isso, Bia, desculpa.  
- Tá bom, Celso. E o jantar de hoje? 
- Você ainda quer ir? 
- Claro, eu estou morrendo de fome... 

 
Voltamos para o carro, enxugamos nossos rostos e dirigimo-nos para a festa. 
 

- Celso, você vai ter que me prometer 1 coisa... 2. 
- Claro, Bia. 
- A 1ª é que você não vai ver essa vagabunda de novo, como é o nome dela? 
- Ludmila. 
- Tu tens uma coisa com mulher de nome esquisito... 
- É verdade, Beatriz Cecília... 
- Eu não devia nem estar rindo... combinado? 
- Combinado... e a outra coisa? 
- A outra eu sei que vai ser mais difícil, mas você vai ter que me prometer que não 

vai mais, sob hipótese alguma, ter algo com a Cristina. Nada. 
- Por que você acha que isso vai ser difícil? 
- Eu sei que vai... promete? 
- Prometo, mas eu não entendo porque você está tão cismada com Cristina. 
- Se você soubesse todo o bizuleu que rolou com aquela menina nem ficaria nem um 

pouquinho cismada... – voz número 2, aparentemente ainda traumatizada com 
aquele outro experimento social. 

- Putz, eu não gosto nem de lembrar... – voz número 1, idem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O.K. 
 
Eu estava me preparando para zarpar quando o meu querido chefe passou na minha sala: 
 

- Tudo bem, Celso? 
- Tudo bem, Márcio. Algum problema? 
- Não, não. Você está viajando no domingo de tarde? 
- Sim, tou de volta na quinta. 
- Tá bom. Faça uma boa viagem. 

 
Desliguei meu computador e fui de encontrar meus companheiros de trajeto no 
estacionamento. Entramos no carro meio cabisbaixos. O clima ainda estava relativamente 
tenso, e o assunto do dia não poderia ser outro: a redução de efetivo que havíamos sofrido 
naquela sexta-feira. 
 

- Como foi a reação da peãozada, Celso? 
- Alívio para quem ficou, eu acho. 
- E os que dançaram? 
- Rapaz, cada pessoa reage de maneira diferente... João teve uns 3 que ficaram 

arretados, dos meus só teve 1 que ficou meio revoltado. 
- Contigo? 
- Não, com Márcio. O cara me disse que o chefe nunca foi com a cara dele, o que, 

aqui entre nós, é verdade mesmo. 
- Meu irmão, eu não entendi esse lance não, Aurélio. Como é que uma empresa que tá 

dando lucro, e muito, faz uma coisa dessas, sem necessidade? 
- Eu também não entendi não, Rubens. Ainda bem que lá no departamento só 

perdemos 1. 
- O coitado do Sérgio se deu mal. 
- Pior foi o Departamento de Projetos, que deixou de existir. 
- A gente passou anos pra montar uma equipe de projetos de nível internacional e 

agora foi tudo pras cucuias, é foda mesmo. 
- Bota foda nisso... 
- Eu acho que foi muita sacanagem de Márcio contigo, Celso, aprontar uma dessa 

logo na 1ª semana que tu viraste chefe. 
- Eu também achei, que chefezinho fdp esse teu, Celso – voz número 1 – custava o 

cara evitar esse transtorno pra tu? 
- Ossos do ofício – voz número 2 – completamente desnecessários, no caso. 
- A questão fundamental é a seguinte: o que aprendemos com essa lição? – voz 

número 3. 
- Que não podemos confiar nesse corno – voz número 1. 
- Pode crer, Paulo. Quando foi que tu ficaste sabendo que iam rolar cabeças, Celso? 
- Na segunda. 
- Tu sabias que Sérgio ia dançar? 
- Não, eu só tava sabendo do pessoal da produção e expedição. 
- E como é que vocês escolheram quem ia rolar? 
- Não tem um critério lógico, ou uma regra, foi mais ou menos baseado no impacto 

que a pessoa iria ter... não tem mais som nesta caceta não, Paulo André? 



Meus atormentados amigos perceberam que eu não queria mais falar sobre aquele 
desagradável assunto, e logo enveredaram numa prosa menos pesada, e que de certa forma 
amenizou o restante do nosso trajeto de volta pra casa. 
 
Eu tomei um banho, comi algo e liguei pra Cristina. Ela me pareceu bastante preocupada 
com a situação no trabalho. Dela. Eu comecei a me convencer que algo muito desagradável 
iria acontecer com ela, mas achei melhor não comentar nada até nos vermos na tarde do 
domingo. 
 
Fiquei no meu quarto ouvindo música até 9:45, depois peguei a chave da Marilena e fui ao 
shopping buscar a minha companhia para o evento daquela noite. Quando lá cheguei ela já 
havia encerrado as suas atividades laboriosas – as dela, claro – e estava me esperando, 
sorridente como sempre: 
 

- Oi, Celso. 
- Oi, Patrícia. 

 
Enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento ela tentava novamente me 
convencer de que a festinha na casa das suas amigas – as dela, claro – seria mesmo 
divertida: 
 

- Você vai gostar delas, Celso. Adelaide é um amor de pessoa, fala sem parar, que 
nem eu. Maria Lúcia é mais quietinha, mais cabeuça, gosta de rock, que nem tu. 

- É mesmo? 
- É... eu tenho certeza de que você vai gostar dela. 

 
Eu gostei de Maria Lúcia. Não somente porque ela não falasse muito, ou por causa do seu 
bom gosto músical – o dela, claro – mas principalmente porque ela possuía um estranho, 
mas agradável, hábito: sair do banho nua. 
 
Aparentemente os outros convidados já conheciam aquela inusitada faceta da menina, pois 
ninguém demonstrou a mínima reação ao vê-la completamente despida desfilando no 
corredor que ligava o banheiro ao seu quarto – o dela, claro. Adelaide notou a minha 
surpresa reação, e repreendeu Patrícia de imediato por sua deliberada negligência – a dela, 
claro: 
 

- Tu não avisaste o Celso, mulher? 
- Claro que não, eu queria ver a cara de bobo dele. 
- Pois eu queria ver esse peitinho gracioso de novo – voz número 3 – shruiu! 
- Eu queria ver o resto também, diga-se de passagem – voz número 1 – shruiu! 
- Eu idem – voz número 2 – shruiu! 
- Pode uma coisa dessa, Celso? 

 
Não deu nem tempo de tentar falar nada, pois Maria Lúcia lembrou-se de algo e logo 
retornou ao banheiro, ainda sem roupas. Eu não pude deixar de dirigir minha atenção ao seu 
desenhado perfil – o dela, claro – principalmente porque eu queria verficar se o seu seio 
esquerdo – o dela, claro – era tão belo quanto o direito, que eu havia visto anteriormente, e 



antes que alguém pudesse aproveitar a deixa para sacanear a minha aguçada curiosidade 
científica eu soltei uma inocente piadinha: 
 

- Eu acho que ela esqueceu a toalha. 
 
Eu estava certo, em menos de 5 s ela desfilou mais 1 vez pelo corredor, mas a toalha não 
estava cobrindo o seu belo corpo – o dela, claro – e sim os seus molhados cabelos – os dela, 
claro. O que me deu mais uma chance de conferir a beleza do seu seio direito – o dela, 
claro. 
 
Patrícia finalmente achou que eu já havia visto mais do que o necessário e me deu uma leve 
cotovelada. Adelaide resolveu nos mostrar a sua refinada técnica de como abrir uma garrafa 
de cerveja sem congelar o líquido – a dela, claro – e logo todos esqueceram a bela nudez de 
Maria Lúcia. Todos menos eu, claro, que havia guardados aqueles valiosos dados para uma 
possível escusa aplicação mais tarde, antes de meditar na horizontal. 
 
O restante da soireé foi desprovido de maiores emoções, mas nem por isso deixou de ser 
agradável. Lá pelas 1:30 Patrícia e eu resolvemos zarpar, despedimo-nos de todos e 
retornamos para a saudosa Zona Sul. Ela estava visivelmente contente por eu ter gostado da 
sua tchurminha – a dela, claro – e logo estava comentando sobre os pontos altos da festa: 
 

- Você aprendeu uns truques novos, viu Maria Lúcia sem roupa... 
- É verdade, se bem que eu preferia ver outra pessoa sem roupa, Patrícia. 

 
Ela mais uma vez chutou o pau da barraca: 
 

- Eu não acho que seria uma boa idéia, Celso. 
- Eu entendo. 
- Tá na hora de mandar essa regulona pastar – voz número 1 – chega! 
- Pode crer – voz número 2 – essa mulher é muito devagar, eu sou mais Cristina. 
- Eu idem, apesar das luadas – voz número 3 – manda essa tagarela se fuder, Celso. 

 
E foi naquele momento que eu tive uma brilhante idéia, a qual fiz questão de compartilhar 
com ela de imediato: 
 

- Talvez fosse melhor a gente não se agarrar mais, né? 
- Por que não? 
- Porque eu não quero passar o resto da vida imaginando como seria furunfar 

contigo... já que não vai acontecer mesmo, é melhor esquecer este assunto. 
- É isso o que você quer? 
- É, Patrícia. 
- Tá bom, então... pelo menos a sua proto-namorada vai ficar feliz em saber disto... 

 
Cristina nem me deu a chance de tocar naquele irrelevante assunto, pois me abordou com 
outro (bem) mais grave tão logo cheguei em São Paulo: 
 

- Celso, eu acho que a rodada vai acontecer amanhã. 



- Mas amanhã é segunda-feira, Tina, e essas coisas sempre acontecem na sexta. 
- Como é que você sabe? 
- Nós acabamos de fazer um corte, quer dizer, ajuste na estrutura. E foi na sexta-feira. 
- Nossa! Você teve que demitir alguém? 
- Hum-hum, 6 pessoas. 
- Putz... – ela ficou ainda mais preocupada do que estava antes. 
- Vamos comer algo? 
- Vamos... 

 
Dirigimo-nos a uma cantina italiana e saboreamos uma deliciosa lazanha. E depois ela me 
deixou no hotel. Eu tentei convencê-la de que no fim tudo iria dar certo, mesmo que ela 
perdesse o emprego no dia seguinte. Cristina não ficou muito comovida com a minha 
argumentação, mas pelo menos aparentou estar mais confiante. 
 
Na noite seguinte ela apareceu no hotel, visivelmente abalada, não quis nem sair pra jantar. 
Eu pedi algo pra gente comer no quarto mesmo e logo reiniciamos a conversa da noite 
anterior: 
 

- Eu tenho certeza de que vai ser esta semana, Celso, hoje o boato estava fortíssimo lá 
no escritório. 

- E você já está preparada, já fez alguns contatos? 
- Mais ou menos... 
- Mais ou menos? 
- Sabe aquela empresa em que eu tô terminando o projeto? 
- Sei. 
- Então, hoje o meu chefe me falou que eles estão muito impressionados com o meu 

trabalho, que falaram muito bem de mim, essas coisas. 
- Massa, de repente tu arrumas um negócio por lá. 
- É, quem sabe? Como foi o curso hoje? 
- Foi legal, o cara saca pracas do assunto. 
- Você não havia feito este mesmo curso no ano passado? 
- O que eu fiz foi assim num nível mais mais introdutório, saca? 
- Saco, foi tipo “Liderança Situacional For Children”. 
- Isso, esse agora é “For Adults”, a-há. 
- Vem cá, me dá 1 beijo. 
- Só 1? A-há, a-há. 

 
Na noite seguinte ela estava um pouquinho mais animada, até me convidou pra jantar na 
sua casa – a dela, claro. Eu obviamente que exagerei na ingestão de alimentos, o que não 
me causou maiores preocupações pois eu teria o dia seguinte inteirinho para digerir tudo. O 
que me preocupou mesmo foram os intensos olhares que Joana, a irmã mais velha de 
Cristina, me lançou. Ela sempre fazia aquilo quando me via, e eu sabia que um dia aquilo ia 
dar problema, e dos grandes. 
 
Depois da deliciosa refeição Cristina fez questão de me deixar de volta, e eu aproveitei a 
oportunidade para dizer-lhe que havia decidido retornar ao estado de amizade não erotizada 
com Patrícia. 



- E isso foi idéia tua ou dela, Celso? 
- Minha, naturalmente. 
- Fala sério. 
- Sério, Cristina, eu não quero mais que ninguém atrapalhe o nosso experimento 

social. 
- Hum... eu fico feliz em saber disso. Deixa eu te perguntar uma coisa: rolou sexo? 
- Não. 
- Tá bom. Eu não sei se eu vou poder te levar ao aeroporto amanhã, Celso. 
- Tem erro não, eu ligo pro seu Amaro e peço pra ele me pegar quando acabar o 

curso. 
- Seu Amaro?! 
- Um taxista pai d’égua lá de Caruaru, que eu conheci da outra vez. Gente boníssima. 

 
Despedimo-nos em plena harmonia, apesar das preocupações profissionais de Cristina, e no 
dia seguinte eu voltei para a minha saudosa casinha. 
 
O ambiente no trabalho ainda estava um pouco carregado. Meus auxiliares diretos, Miguel 
e Zezão, estavam visivelmente desconfiados, e a 1ª coisa que eu fiz naquela chuvosa manhã 
de quinta-feira foi aplicar os recém-adquiridos conhecimentos de “Liderança Situacional 
For Adults” para tentar tranquilizá-los e convencê-los de que o pior já havia passado: 
 

- Pessoal, vocês que estão aqui há muito mais tempo que eu, e que já passaram por 
isto antes, sabem muito bem que este tipo de situação é muito desagradável. 

- É muito ruim, Celso, fica todo mundo inseguro. 
- Eu sei, Miguel, mas cabe a nós, que somos os líderes, apoiar o nosso pessoal nesta 

hora delicada. 
- Mas ninguém mais acredita no que a gente fala, Celso. 
- Eu entendo que vai demorar um pouco para o pessoal retornar a confiar na gente, 

Zezão, o importante agora não é o que a gente fala, mas o que a gente faz. Liderar 
pelo exemplo, tás entendendo? 

- Eu acho que sim, fazer o nosso trabalho e deixar a poeira baixar. 
- Exato. Vamos seguir a nossa vidinha, cumprir as nossas obrigações rotineiras, não 

alimentar boatos. Se alguém perguntar alguma coisa, ou propagar alguma coisa que 
seja potencialmente inverídica vocês têm que tomar uma atitude padrão. 

- Cortar o mal pela raiz. 
- Exato, Miguel. Se é uma coisa que vocês sabem que não é verdade têm que cortar 

na hora, não deixa nem o assunto continuar. Se é uma coisa que vocês não têm 
conhecimento vocês falam que vão me perguntar, ou perguntar pra Márcio, e a 
gente tem que responder o mais rápido possível, pra não dar tempo de deixar essas 
coisas remoendo. 

- Tá bom, Celso. Entendesse, Zezão? 
- Comigo não tem problema não. 
- Ótimo, gente. Márcio já apareceu por aqui hoje? 
- Já. Ele falou que na semana que vem a gente vai comecar o projeto do novo sistema 

de gestão. 
- É, vem uma consultora lá de São Paulo pra conhecer a fábrica, saber os detalhes da 

operação. 



- Já na semana que vem? Eu pensei que só ia ser na outra semana. 
- Não, segunda-feira a maria chega por aqui. 
- E agora que Frederico vai embora pros states Márcio já falou que tu e João vão ter 

que se envolver mais neste projeto. 
- Bom, pelo menos o pessoal vai ter um assunto novo pra falar, não é mesmo? O 

bendito novo sistema de gestão. 
 
Eu sabia que aquele tal projeto ia ocupar um boa parte do meu tempo útil nos meses 
seguintes, mas estava confiante de que Miguel e Zezão tinham todas as credenciais para 
apoiar a produção durante a minha parcial ausência. 
 
Voltei para a minha sala e liguei para Cristina, mas não havia novidades, tudo continuava 
em estado de expectativa. Eu pressenti que o dia seguinte seria muito diferente, que ela iria 
ter uma notícia bastante desagradável. Esperada, mas mesmo assim desagradável. Achei 
melhor não colocar mais idéia na sua já bastante atormentada cabecinha – a dela, claro – e 
resolvi que seria melhor continuar a dar-lhe o meu apoio moral, dizendo-lhe que no final 
tudo ia dar certo, pois como já dizia a nossa grande amiga Maria Luiza se ainda não tá certo 
é porque ainda não chegou ao final. 
 
Ela me ligou de volta na sexta de manhã, dizendo que tinha uma coisa importante para me 
dizer... 
 

- O que foi, Tina? 
- Aconteceu. 
- Putz... como é que você está? 
- Aliviada, em parte, pois agora não vou mais ficar me preocupando se vai acontecer 

ou não. 
- Sei... 
- Por outro lado agora eu vou realmente me preocupar em achar outro emprego. 
- Você já falou com alguém da turma? Pode ser que tenha alguém procurando gente. 
- Boa idéia, vou mandar uma mensagem para o nosso grupo. 
- Eu posso contactar o pessoal da Comercial, eles conhecem uma porrada de gente, 

vai ver tem algum cliente nosso precisando de uma pesso altamente qualificada 
como você. 

- Obrigada, Celso. 
- Alguma outra coisa que eu possa fazer, Tina? 
- Eu acho que não... eu só queria que você estivesse comigo agora, Celso. 

 
Eu também queria estar com ela, confortá-la naquele momento difícil, mas nós 2 sabíamos 
que não seria possível. Eu passei o resto do dia pensando em como poderia efetivamente 
ajudá-la, e fui dormir com aquele desagradável assunto martelando na minha cabeça... 
 
 
 
 
 
 



OK OK 
 
Acordei ao som de “What I Got”, como de costume, mas aquele sabadão nada teria de 
costumeiro, a começar pela dose matinal de indiscreta conversação familiar... 
 
Beatriz obviamente já estava de pé, coisa que deduzi quando vi que a cama de Mauro 
estava devidamente arrumada. Executei minha rotina matinal e depois fui comer algo. A 
família toda estava na cozinha, inclusive Mauro e a tagarela esposa. 
 

- Bom dia... 
- Bom dia, meu filho, deu formiga na cama? 
- Hum-hum... 
- A festa foi boa? 
- Foi massa, não foi, Bia? 
- Foi muito legal, Valter tava lá, Mané, Sandra... 
- Tino também tava lá, com a mulher. 
- Vocês já foram conhecer o nenezinho deles? 
- Ainda não, a gente vai depois do Natal. 
- Que horas vocês chegaram, Beatriz? 
- O negócio acabou cedo, Telma, a gente chegou um pouco depois da meia-noite. 
- Ué, não foram nem dar uma esticada na noite? Namorar um pouco? 
- Telma, minha filha, isso não é pergunta que se faça, é coisa da privacidade do casal. 
- Besteira, sogrão, tá tudo em família aqui. 
- Eles estão dormindo lá no quarto, fofa, não precisa nem gastar dinheiro com motel. 
- Mauro, meu filho, isso não é conversa para o café da manhã. 
- Besteira, mãe, tá tudo em família aqui. 
- Dormindo juntos, Clarisse? Comigo não tinha essa boquinha não, mas Beatriz 

Cecília é a norinha predileta, a queridinha da família. 
- Ô ciúme... 
- Não se preocupe, Telma, que a gente só dormiu mesmo, em camas separadas. 
- Bia tá dormindo na cama do teu marido, norinha. 
- Contanto que não esteja dormindo com o meu marido tá tudo bem, sogrinha. 

Pacheco, tu tás vendo como as coisas estão aqui na tua casa? Eu nunca dormi no 
quarto destes meninos, nunca! 

- Ainda bem, ninguém ia conseguir dormir com o teu ronco. Vai surfar hoje, Celso? 
- Não, Mauro, o mar tá muito pequeno, a gente vai esquiar de prancha com Danilo, 

Neno e as respectivas. Queres ir com a gente? 
- Tou fora, depois daqui a gente vai arregar o almoço na casa da minha sogra querida. 
- Claro, pois se a minha mãe descobre que a gente veio tomar café aqui e deixou de 

almoçar lá ela tem um treco. 
- Pense numa criatura ciumenta, a minha sogra... 
- O primo de Neno vai casar quando, Celso? 
- Amanhã. 
- Tu conhece a noiva dele, sogrinha? 
- Não, nunca vi mais gorda. 
- A bicha é magra, magra... sabe aquelas magrelas sem peito nem bunda, sogrão? 
- Sei... modelos. 



- Há-há... a irmã dela é maneca, não é, Mauro? 
- É, ela tava morando em Londres. Ela é até assim mais ou menos. 
- Mais ou menos, bem? Mais ou menos sou eu, aquela menina é a maior gata, Beatriz, 

tu vai ver amanhã. 
- É mesmo? 
- Teve uns rolos com o meu querido cunhadinho no ano passado, não foi, Celso? 
- Tô lembrado disso não... – “pense numa menininha gata, aquela Catarina”. 
- Pois eu lembro direitinho daquela menina – voz número 2 – um amor de pessoa, 

gente boníssima... 
- Gostosíssima... – voz número 3 – por que foi mesmo que o babaca do Celso 

dispensou ela, gentem? 
- Foi ela quem dispensou ele, aruá – voz número 1, lembrando de um sutil detalhe. 
- Ôps – voz número 3. 
- Bia, me diga uma coisa, Celso era sonso desse jeito nos tempos do ITA? 
- Não mudou nada, Telma. 
- Daquela turminha de vocês tá quase tudo casado, né, Mauro? Zé Ativo, Gabirú, 

Daniel... 
- Aloísio, Altamir, Décio... Mauro. 
- E Tasso? 
- Tá morando com uma menina lá em Natal. Eu acho que eles vêm para o casamento 

de Rodrigo. 
- É aquela magrinha, como era o nome dela? 
- Não, Aline? Acabaram tudo no ano passado, o bicho na semana seguinte já tava 

com outra, sogrinha. 
- Também, aquela menina era muito aguada, Telma. 
- Bota aguada nisso, Mauro. Lembra daquela festa na mansão Gabirú, que os meninos 

tocaram? A bicha entrou muda e saiu calada, sogrinha. 
- Já a irmã dela, Alícia, um amor de pessoa. Além de gostosinha. 
- Que papo é esse, Mauro? Tu provasse, pra ficar falando besteira? 
- Não, amor, claro que não. Afinal de contas a menina namorava com Celso. 
- Vocês 2 tiraram o dia hoje pra queimar o meu filme... – “putz”. 
- E Danilo, casa quando, Mauro? 
- Danilo casar? Tá difícil, mãe. 
- E depois que a irmã dele casou a mãe dele disse que ele e o irmão só podem casar 

depois dos 30. A bicha fez uma festa... tu lembra, Mauro? 
- Ôxe, foi só Juanito “black”, pai. 
- Agora festa mesmo foi a despedida de solteira dela, Clarisse. Festa de arromba. 
- Que conversa é essa, Telminha? Olha a fofoca, mulher! 
- Deixa eu falar, Mauro. Eu soube, assim, de repente, que ela passou 1 mês farreando, 

solta na buraqueira, deu pra todo mundo. 
- Êpa, pra mim não deu não. 
- Não, tu não, Mauro, afinal de contas tu era um caba comprometido na época, meu 

noivo, coisa e tal... já teu irmão, eu não sei de nada. 
- Que conversa é essa, Telma? Tu acha que eu ia me enroscar com irmã de amigo 

meu? 
- Tu não namorasse com a irmã de Bico? Por que que tu ia deixar de tirar uma 

casquinha com a irmã de Danilo? Bia, eu vou logo te avisando, esse Danilo é o cara 



mais galinha desta cidade, se agarra com tudo que é mulher. A namorada, coitada, 
não fica sabendo de nada. 

- Ele é tão bonitão... 
- Que é isso, mãe? 
- Tá com ciúmes, Mauro? 
- Isso ele é, muito bonito mesmo, mas o cara é muito galinha, Bia. 
- Pode deixar que eu sei tratar com esse tipo de homem, Telma. 
- Não, ele é legal, gente fina mesmo, agora a namorada dele, putz... desculpa aí, 

sogrinha, e sogrinho, foi mal... a mulher é muito chata, Bia. 
- Pode crer, amor, aquela é encravada. 
- Ela é tão bonitinha... 
- Não, isso é verdade, minha sogra, Fernanda é muito bonita. Magrinha, tudo no 

lugar, sabe aquelas maginhas do peito grande, da bundinha cheinha? 
- Eita, Telma, tu tava sacando os peitos da menina, foi? 
- Não, Mauro, que o meu negócio é outro. Mas ela é toda bem feitinha, não é, Celso? 
- Dá pro gasto, mas mulher gata mesmo é Beatriz, a-há. 
- Isso é um bajulador arretado. 
- Puxou ao pai. 
- E ao irmão, Clarisse, é tudo leso nesta família dos Pacheco. 
- E eu não sei, Telminha? 
- A irmã dela vai esquiar com vocês também, Celso? 
- Eu acho que não, Telma. 
- A irmã dela não é casada com aquele menino, Carlão? Não é, norinha? 
- Não, minha sogra, a casada é a do meio, Fátima. Eu tô falando da outra, Vilma, a 

mais velha, a que teve uns rolos com Celso. 
- Ali sim tem peito, vixe! 
- Mauro e norinha, isso não é conversa para o café da manhã, ainda mais na frente de 

Beatriz. 
- Não, Clarisse, Bia precisa saber destas coisas, pra não dar vexame. E além disso foi 

coisa de antes da época dela. Eu vou te contar tudo, Bia. A tal da Vilma era doida 
pra furunfar com Celso. 

- Olha o filme, Telma! 
- É verdade, meu cunhadinho querido, ela falava isso pra todo mundo da praia. 
- Fala do peito dela, bem. 
- Não, o peito da menina, Beatriz. Olha, junta nós 3 aqui, eu, tu e a minha sogra 

querida, e não dá a metade do peito dela. 
- Metade de 1, né, Telma? 
- Claro, Mauro. Junta os 6 peitos da gente e não dá metade de 1 dela, há-há. 
- E aí, Celso, tu encaraste a menina? 
- Até tu, Bia? 

 
Naquele exato momento a campainha tocou, e eu fui salvo pelos meus amigos que 
acabavam de chegar: 
 

- Bom, tá na hora de zarpar. Vamo néussa, Bia? 
- Bora! 
- Tchau procês! 



Beatriz e eu fomos no carro de Neno, afinal de contas o carro de Danilo estava cheio de 
coisa dentro, inclusive a 6’8” “squash” que a gente usava pra esquiar. Beatriz gostou da 
namorada de Neno, que era bem mais simpática que Fernanda, diga-se de passagem, e 
conversou com ela durante todo o trajeto. 
 
Nossa aventura foi pra lá de beleza pura. As meninas não quiseram aprender a esquiar de 
prancha, preferiram ficar tomando cerveja, tirando fotos e sarro da cara da gente quando 
acontecia de rolar uma vaca. Depois da “sesh” no estuário nós fomos comer um peixinho na 
praia, e após um breve descanso Danilo ancorou a lancha numa piscina natural e nós 
ficamos mergulhando e apreciando a fauna e flora dos corais. 
 
Chegamos em casa exaustos, mas após um revigorante banho estávamos novamente 
dispostos para encarar mais um pouco de agito. Fomos comer crepes com Tasso e a 
namorada, e naturalmente que o bostejo correu solto... 
 
E na manhã seguinte subimos a serra a fim de prestigiar o casório de Rodrigo, o primo de 
Neno. Beatriz havia sido devidamente informada de que algumas das minhas simpáticas ex-
namoradas estariam presentes, então tomou a precaução de solicitar-me pertinentes 
informações a respeito das mesmas tão logo chegamos ao nosso destino. 
 

- O que é que você quer saber, Bia? 
- O necessário para não dar vexame, Celso. 
- Ou seja...?! 
- Essa irmã da Fernanda, por exemplo. 
- Vilma? A gente se conhece desde criança, ficamos algumas vezes depois que eu 

voltei do ITA, um belo dia a gente resolveu fazer sexo, para ver como seria. 
- E?! 
- Não foi a melhor experiência da minha vida... não aconteceu mais nada depois e nós 

continuamos a ser bons amigos. 
- Ela é bonitona feito a Fernanda? 
- Não, mas é bem menos chata... quase simpática, eu diria. 
- E a irmã da noiva? 
- Catarina? Ela é bonita... muito, eu diria... e simpática também. 
- E?! 
- Deixa eu ver... linda, gostosa, cheia da grana – voz número 3, lembrando de vários 

pertinentes detalhes – tem um peitnho gracioso... 
- 2 – voz número 1, idem – 1 de cada lado. 
- Por que foi mesmo que o babaca do Celso dispensou Catarina? – voz número 2. 
- Porra, vocês tão variando? Foi ela quem dispensou ele, cacilda! – voz número 1, 

idem idem. 
- A gente se conheceu numa festa, Rodrigo nos apresentou, antes dela ir morar em 

Londres. 
- E?! 
- Rolou um climazinho, mas não aconteceu nada não... e na semana seguinte ela se 

mandou. 
- E depois que ela voltou? 
- A gente ficou umas 3 ou 4 vezes, mas não deu certo. 



- Por que não? 
- Ela veio com um papo de que tava sem tempo pra se envolver com alguém naquele 

momento, que tava trabalhando muito, essas desculpas esfarrapadas que mulher dá 
quando não está a fim. 

- Alguma outra ex que estará presente? 
- Hum, deixa eu ver... ah, tem outra, Carolina. Ela é amiga da noiva. 
- Carolina... hum, finalmente eu vou conhecer a peça, a famosa Carolina... 
- Mas ela é muito discreta, eu tenho certeza de que você vai gostar dela. 
- Ela é bonita? Eu nunca vi uma foto dela. 
- É... não tanto quanto você, é claro. 
- Tá bom, faz de conta que eu acredito... 
- Você vai ver. 

 
A badalada cerimônia foi na casa de campo dos pais da noiva, e foi breve. A festa, no 
entanto, durou o resto do dia. Uma competente equipe de churrasqueiros garantiu a 
satisfação (g)astronômica dos quase 200 convidados. Depois dos usuais cumprimentos e 
apresentações Bia e eu fizemos nossos pratinhos e começamos a procurar uma mesa. Após 
uns 2 min perambulando sem sucesso pelo jardim afora fomos resgatados por um par de 
vozes amigas: 
 

- Celso, Beatriz! 
- Venham sentar conosco! 

 
Eu olhei para Beatriz, ela fez sinal de que estava de acordo e sentou: 
 

- Obrigada, gente. 
- De nada, Beatriz. Fernanda me contou que o passeio ontem foi massa, Celso. 
- Foi mesmo, Vilma. Por que você não foi também? 
- Eu não, só ia casal... eu ia ficar lá segurando vela, há-há! 
- E o teu namorado? 
- Ele estava trabalhando, Carolina. 
- Sei... é a 1ª vez que você vem pra cá, Beatriz? 
- Não, eu já vim outras vezes, Carolina. 
- Você gosta daqui? 
- Hum-hum... 
- Quando vocês casarem você vem morar aqui ou Celso vai pra lá? 
- A gente ainda não está planejando nada desta natureza, Vilma. 
- Como não? Pois eu vou lhe falar uma coisa, Beatriz, se você não colocar pressão 

nesse aí ele vai ficar te enrolando pro resto da vida, não é, Carolina? 
- Com certeza! 
- Que cena mais bonita, gentem – voz número 2 – a ex de Celso dando conselhos pra 

Beatriz. 
- As – voz número 3, lembrando de um importante detalhe – aqui entre nós e o resto 

da Zonal Sul Carolina continua linda e maravilhosa. 
- Vocês são fogo... – “todos vocês” – como é que estão Ana e Marcondes, Carolina? 
- Ana está bem, de namorado novo. Marcondes não volta mais de Salvador. 
- E tu, Carolina, ainda volta pra lá? 



- Não, Vilma, 2 anos foram o bastante. Não que eu não goste de Salvador, mas morar 
ali eu não moro mais. Se eu sair daqui de novo eu vou pra Natal. 

- Terra boa! – Tasso chegou na hora certa – podemos sentar aqui? 
- Claro! Já que você não apresentou a sua namorada a gente vai se apresentar. Oi, eu 

sou Vilma, esta é Carolina... 
- Oi, meu nome é Mônica. Celso e Beatriz eu já conheço. Tudo bem, Bia? 
- Tudo bem, Mônica, mas o meu regime foi pras cucuias. Ontem foi aquela tuia de 

crepe, hoje eu vou me entupir de churrasco. 
- Vocês foram pra creperia ontem, foi? 
- Foi, mas a gente voltou cedo. 
- Eu tava cansado da viagem... cadê teu namorado novo, Vilma? 
- E tu acha que eu ia trazer namorado novo pra casamento, Tasso? Queimar o filme 

assim logo no começo? 
- É, você tá certa, deixa pra incinerar a película mais tarde, né? Fica mais 

emocionante. Rodrigo, quem diria, mais outro que se vai do time dos solteiros... e 
tu, Celso, quando casas? 

- Depois de Julho... 
- Há-há-há... nós também, né, Mônica? 
- Também. 
- Como é que você conheceu esta peça rara, Mônica? 
- A gente trabalha na mesma empresa, Vilma. 
- E a regra número 2, Tasso? 
- Foi pras cucuias, meu amigo. 
- Espero que a número 1 ainda esteja em vigor... 
- Claro que está. 
- Vocês vão tocar algo hoje, Tasso? 
- Porra nenhuma, eu perguntei a Rodrigo se ia rolar um som e ele disse que a mulher 

já vendeu o baixo dele, o amplificador... pense numa magrela regulona! 
- Esse casamento já começou mal, meu irmão. Como é que a mulher faz uma coisa 

dessas? Isso não dura 3 anos. 
- Se ele concordou é culpa dele também, Celso. 
- É um dominado, se fosse comigo eu anulava o casamento. 
- Há–há, isso é uma conversa... quero ver o dia que Beatriz mandar ele vender as 

guitarras dele... 
- Eu jamais faria uma coisa dessas, Tasso, eu adoro ouvir Celso tocando. 
- Ai que lindo, gente, o amor além de cego é surdo também, há-há. 
- Eu discordo de você, Vilma, Celso e os meninos tocavam muito bem. 
- Obrigado pela parte que me tocas, Carolina. 
- Que me tocas, nada, que eu não estou tocando em parte nenhuma tua, Tasso, ainda 

mais na frente de Mônica... deixe de ser alesado, esses meninos, olhe...! 
- Foi mal, eu quis dizer “que me toca”, há-há, na hora enganchou com um pedaço de 

carne... 
- E aquele menino bonitinho que tocava com vocês, Salú, por onde anda, Tasso? 
- Virou gay, tá dando a bunda lá no Rio, que aquilo é terra de baitola mesmo. 
- Não, sério. 
- Sério! Ele virou modelo, mudou pro Rio e descobriu que é baitola. Ou foi o reverso, 

mas qual é o problema? 



- Que desperdício, ele era tão gato, não era, Vilma? 
- Lindo... 
- Gatas eram as irmãs dele, tu lembra, Celso? A gente ia na casa dele ouvir música... 
- Pode crer, 2 pecinhas muito graciosas... – “eu era a fim de dar uns tratos nelas” – 

não tão graciosas quanto Bia, claro. 
- Boa bajudala, Celso – voz número 2 – continue assim, bajulando em público, na 

frente da ex. 
- Das  – voz número 3, lembrando de um importante detalhe – ela se amarrou, a-há. 
- Tu ainda vei ter que bajular muito essa menina pra ela perdoar a tua derrapadazinha, 

Celso – voz número 1, lembrando de outro importante detalhe. 
- O amor é lindo mesmo... lindo e azulzinho, não é, Mônica? 
- Isso aí tá mais pra amor roxo, Tasso. 
- Pode crer... eu nunca mais vi as irmãs de Salú, Celso. 
- Nem eu – “que pena”. 
- Pois uma delas quase que morre, Fernanda tava de plantão quando ela chegou no 

hospital, toda arrebentada, quebrou a perna em 4 lugares diferentes... acidente de 
moto. 

- Cacilda! Quando foi isso, Vilma? 
- Já faz uns 6 meses... a coitada ficou 1 semana de coma na UTI. 
- Foi a mais nova ou a mais velha? 
- Eu não sei, eu só sei que ela é dentista, tem um consultório lá perto de casa. 
- É a mais velha, Juliana... – “eu era a fim de apertar Juliana...”. 
- Porra, que coisa... vamos pegar umas biras, Celso. Todo mundo vai querer? 

 
Nós levantamos e fomos buscar 6 chopes. 
 

- E ai, Celso? Essa é pra valer? 
- Eu ainda não sei, Tasso. 
- O que é que ela tem de errado? Ronca, peida na cama? 
- Há-há, Bia não tem nada de errado, muito menos na cama. 
- E então? 
- Eu não sei, velho... eu não estou psicologicamente preparado para fechar um acordo 

de longo prazo não, e além disso monogamia é foda. 
- Isso é verdade, mas pra tudo tem um jeito, meu velho. 
- Mas esse é o problema, saca? Eu não quero ter que ficar enrolando Bia. 
- Este é o 1º sinal de que ela é pra valer, Celso. 
- Mas ao mesmo tempo como é que eu vou ficar na minha com tanta mulher de 

bobeira neste mundo? 
- Pode crer... – e naquele exato momento a bela cunhada do nosso amigo Rodrigo 

apontou no horizonhte – essa Catarina é muito gracinha... 
- Ai se ela me desse mole, a-há! 
- Isso é um fresco... Celso, a gente tá beirando os 30, velho, tá na hora de arrumar 

uma mulherzinha decente, bem ajustada da cabeça, e se aquietar, meu irmão. 
- Eu não sei se estou preparado pra isso – “afinal de contas eu nem sei se vou chegar 

aos 30 mesmo”. 
- Bia me parece ser uma boa pessoa, não deixa ela escapar. 
- Engraçado, foi exatamente isso que a mãe dela falou pra ela... de mim, claro. 



- Pois a coisa é assim mesmo, meu velho. 
- O fato da pessoa ser decente e ajustada não necessariamente significa que o 

relacionamento em si também será decente e ajustado. 
- Eita porra, agora eu lembrei de Cristina  – voz número 3, lembrando de um 

relacionamento indecente e desajustado. 
- Vero, mas lembre-se das outras que você já deixou escorrer pelos dedos, meu 

velho... 
- Que outras, Tasso?? 
- Carolina, Izabella, Lina... um dia a fonte seca, meu amigo, só vão sobrar as chatas e 

gordinhas. 
- Será!? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izabella 
 
Era uma noite de sexta-feira. Quente, úmida. Eu havia acabado de sair do chuveiro, mas já 
estava suando novamente. Coloquei um “boardshort” e uma camiseta e fui dar uma olhada 
na previsão meteorológica para o final de semana. Só por força do hábito, claro, pois eu já 
sabia que o mar estaria pequeno. Neno e Leo haviam surfado durante a semana e o triste 
resumo da ópera que eles me passaram foi apenas um “é verão, Celso”. 
 
Mas eu não estava muito preocupado com a altura e força das ondas. Em verdade eu não 
estava preocupado com nada, pois finalmente eu estava de férias. Seriam 10 dias apenas, 
mas 10 dias de sol, mar e merrecas seriam bem melhores que qualquer realização 
profissional que por ventura pudesse acontecer naquele entediante começo de ano. 
 
Mal comecei a confirmar minhas baixas expectativas quando fui interrompido por um 
chamado que veio da sala: 
 

- Celso, tem uma moça bonita aqui querendo falar contigo. 
- Já vou, pai – eu respondi de imediato e depois perguntei a mim mesmo quem seria a 

tal bela figura. 
 
Quando cheguei à sala o meu cérebro teve uma certa dificuldade em reconhecer as 
informações que os meus surpresos olhos estavam captando, e que o meu nervo ótico 
estava tão animadamente transmitindo. 
 

- Oi, Celso. Não lembra mais de mim? – ela sorriu e me abraçou carinhosamente. 
- Claro que eu lembro, Izabella – eu lembrava mesmo era da versão antiga, mas a 

mais recente estava bem melhor. 
 
Maior, com melhor distribuição de massa e volume. A densidade aparente estática também 
parecia estar mais elevada, mas eu iria precisar de testes um pouquinho mais elaborados do 
que um simples abraço para confirmar minhas observações iniciais. 
 

- Você está tão diferente – eu me afastei lentamente – mais bonita. 
- Cacilda, essa menina cresceu um bocado – voz número 2, ligeiramente surpresa – 

em todos os sentidos e direções! 
- Shruiu! – voz número 3. 
- Perainda, essa menina não era meio chatinha não, gentem? – voz número 1, 

lembrando de um importante detalhe. 
- Era sim, mas agora tá mais arredondadinha, principalmente na metade superior – 

voz número 3 – shruiu! 
- Obrigada – ela sorriu cordialmente – quanto tempo, não é? 9 anos! 
- É verdade... – “bota tempo nisso” – quando foi que você chegou? 
- Hoje de tarde – ela deu uma checada geral no ambiente – você também está mais 

alto, Celso. 
- Vem cá falar com a minha mãe, ela tá vendo TV – dirigimo-nos para a sala de 

recreações audio-visuais – mãe, você lembra de Izabella, prima de Carmem? 
- Claro, como você está bonita, minha filha! 



- Obrigada, D. Clarisse. Tudo bem por aqui? 
- Tudo bem, e a sua família? 
- Lá em casa tá tudo bem, Izadora casou no ano passado. 
- Que bom, ela está morando em Salvador mesmo? 
- Está sim. Eu soube que Mauro casou também. 
- Foi, no mês passado. Agora só falta arrumar uma esposa pra Celso. 
- Daqui a uns 10 anos eu começo a pensar neste assunto, mãe. 
- 10 anos? Tem que começar agora, meu filho. Como está a sua tia, ainda babando 

por causa da netinha? 
- Nem me fale, não faz nem 1 dia que eu estou aqui e eu já não aguento mais a 

bajulação da tia Carmen com aquela menina. 
- Pois eu não vejo a hora de ganhar uma netinha, ou um netinho. 
- Você aceita um pedaço de torta de chocolate, Izabella? 
- Aceito sim, Celso. 
- Vamos lá pra cozinha, Iza, que esse papo aqui está muito pesado. 
- Dá licença, D. Clarisse. 
- Fique à vontade, minha filha. 

 
Sentamos-nos e nos dedicamos à deliciosa tarefa de detonar 90 graus de torta. 
 

- Humm… tá bom como o que, Celso. 
- Há-há... fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, Izabella. 
- Eu imagino... 
- E como é que está a vida, Iza? 
- Comigo está tudo bem… de dia eu dou aula em 2 escolas, de noite eu dou aula 

numa academia. Agora que as escolas estão de férias eu resolvi tirar uma folga da 
academia. 

- Massa… e quanto tempo você vai ficar por aqui? 
- Umas 2 ou 3 semanas… eu não sei ainda. 
- Massa... 

 
O telefone dela tocou, ela limpou os lábios e atendeu: 
 

- Oi, tia, eu estou aqui na casa de Celso sim. 
 
Izabella ficou apenas ouvindo por uns 30 s, depois me olhou com uma cara de dúvida e 
respondeu para a tia: 
 

- Eu não sei, tia Carmen…– ela sorriu meio sem jeito e me passou o telefone – ela 
quer falar contigo, Celso. 

- Boa noite, dona Carmen. 
- Como vai, amigo? 
- Muito bem, obrigado, como está a neta? 
- Está linda! 
- E a mãe da neta? 
- Está descansando um pouco… amigo, deixa eu te falar uma coisa. 
- Fale, amiga. 



- Izabella tava namorando um sujeito, sabe? Coisa de 3 anos, mas eles acabaram o 
namoro. 

- Sei… – “como é que alguém consegue namorar por 3 anos consecutivos, e com a 
mesma pessoa, ainda mais?”. 

- E ela tá naquela fase, sabe? 
- Sei… – “na rebordosa”. 
- Chegou aqui toda tristonha, Carminha naquele ritmo de mãe fresca, Kátia não 

pára mais em casa, quando não tá no trabalho tá com o namorado… aí eu falei pra 
ela passar na sua casa, bater uns papos com o velho amigo, sair, ver gente, essas 
coisas,sabe, amigo? Mas ela está com vergonha de perguntar se você pode sair 
com ela. 

- Sei, amiga, fez muito bem. Pode deixar que eu vou dar um trato nela... – eu sorri 
para Izabella – no bom sentido, é claro. 

- Claro, claro... 
- Que horas eu entrego de volta? 
- Na hora que ela quiser, amigo, ela está com a chave de casa, não precisa nem me 

ligar pra avisar que ela está chegando, viu? 
- Tá certo, ainda quer falar com ela? 
- Não, que a novela já começou. Mande um beijo pra Clarisse. 

 
Nós terminamos a torta e dirigimo-nos ao meu quarto, pois Izabella queria dar uma olhada 
nas suas mensagens – as dela, claro. Mas a 1ª coisa que ela fez quando lá chegamos foi dar 
uma checada geral no ambiente, tal qual havia feito na sala. Pouca coisa havia mudado 
desde a última vez em que ela estivera naquele recinto. Nós 2, no entanto, havíamos 
mudado bastante. Para melhor, é claro. Bom, pelo menos ela... 
 

- Teu quarto me faz lembrar de tanta coisa boa, Celso… aquelas tardes que a gente 
passava aqui, ouvindo Soundgarden e STP… 

- Bons tempos… agora a gente pode ver uns videos do Audioslave e Velvet Revolver 
no computador. Ou então Army Of Anyone. 

- É... foi aqui que a gente se beijou pela 1ª vez, não foi, Celso? A gente era tão 
inocente... 

- Foi mesmo? 
- Quer dizer, fui eu quem te beijei… 
- Eu tô lembrando agora… aquela armação de Carminha... 
- Ela falou que você beijava bem… 
- Tânia também veio com a mesma conversa mole pra cima de mim. 
- Taninha ainda está morando na Europa? 
- Tá… ela teve aqui no ano passado, com o marido, a gente saiu… – eu comecei a 

achar que ela estava querendo usar aquela viagem ao passado para achar soluções 
para os problemas do presente e logo mudei de assunto – o computador já está 
ligado, Iza, fique à vontade. 

 
Eu saí do quarto por uns minutos, quando voltei ela estava vasculhando algo diferente: 
 

- Desculpa, tá, Celso? Não tinha nenhuma mensagem pra mim aí eu fiquei olhando 
umas fotos tuas. 



- Tem erro não... – sentei-me ao seu lado, o dela, claro – essas fotos são do final do 
ano passado. 

- Essa é Fábia? Tá diferente, magrela... 
- É… esse é o namorado dela, Marcelo, ele tem um barzinho massa lá na cidade. 
- E essa morena do cabelo grande é a tua namorada? 
- Era, na época... – eu fiz uma breve pausa – o que é que você acha de a gente ir 

comer uns crepes? E mais tarde, se você não estiver muito cansada da viagem, a 
gente dá uma esticada até o bar de Marcelo. 

- Tá legal… – ela ficou de pé – essa roupa tá boa? 
- Deixa eu ver – eu aproveitei o pretexto para fazer uma inspeção mais rigorosa nela, 

na roupa, claro. 
 
Izabella ficou sorrindo, pois a minha análise visual foi levemente demorada. De onde eu 
estava a 1ª coisa que me saltava aos olhos era a minúscula blusa branca que em vão tentava 
esconder a perfeita simetria de peculiares superfícies de contorno, que no momento 
estavam mais protegidas pelos longos e perfumados cachos dourados ainda levemente 
umedecidos. 
 

- Tá boa sim – eu levantei e continuei a inspeção dos trajes inferiores, um short da 
mesma cor da blusa e uma sandália de praia – você está muito gata, Izabella. 

- Exagero seu, Celso. 
 
Por um breve momento eu achei que os meus olhos estavam transmitindo minhas idéias, 
que na hora eu achei que não eram muito adequadas. Eu abracei Izabella, amigavelmente, e 
depois lhe dei um leve beijo no rosto, daqueles de amigo, sem maldade nenhuma. 
 

- Desta vez fui eu quem te beijei, Iza – eu sorri, ainda amigavelmente. 
- Mas isso não foi um beijo de verdade, Celso – ela brincou ao mesmo tom. 
- Mais tarde eu te dou um beijo de verdade, então. 
- Tá combinado. 
- Que bom que você veio pra cá, espero que você aproveite bastante. 
- Eu também. 
- Bora? 
- Vamos, deixa eu dizer tchau pra todo mundo. 
- Claro... 

 
Despedimos-nos dos meus pais e saímos em silêncio. Eu estava pensando qual seria a trilha 
sonora mais adequada para complementar aquele clima levemente nostálgico, mas minha 
amiga soteropolitana interrompeu meu elaborado raciocínio com uma (completamente) 
inesperada indagação: 
 

- Não tem Nickelback neste carro, Celso? 
- Nickelback?! – voz número 1, ligeiramente assustada – Puta merda, essa menina 

acabou de ficar 30% menos gostosa, gentem. 
- E menos inteligente, também – voz número 3, idem. 
- Tem não – “pode crer” – serve Candlebox? 
- Boa pedida! 



Ela ficou observando os arredores, e quando chegamos na beira-mar sintetizou sua análise – 
a dela, claro – com um tom levemente melancólico: 
 

- Esta área cresceu tanto, Celso, está tão diferente. 
- É verdade... como diria o poeta, “A cidade não pára... 
- ... A cidade só cresce”. 

 
Nós paramos no sinal e eu aproveitei para aumentar um pouco o volume. Izabella decidiu 
mudar o rumo da prosa: 
 

- Então, esta é a famosa Marilena? 
- Não, eu tive que vendê-la, ela estava me dando muito trabalho, bebendo muito. 
- Há-há-há... 
- Este é o desconhecido Celsomóvel. 
- Ah, que pena, eu pensei que ia ter a chance de conhecer a tão falada Marilena... 

Kátia me contou umas estórias interessantes a respeito dela. 
- Foi mesmo? 
- Foi... 
- É, a gente ficou umas 3 ou 4 vezes na época da Copa... 
- 3 ou 4? Ela me disse que vocês ficaram 2 vezes, Celso. 
- Dá no mesmo... 
- E...?! 
- Foi massa, mas eu acho ela queria namorar, essas coisas... e eu estava naquela fase 

galinha, sabe, querendo ficar com todo mundo? 
- Desde que eu te conheço que tu estás nesta fase, Celso. 
- Isso não é verdade, Iza... e também esse negócio de agarrar amiga só da em merda. 
- Nem sempre... 

 
Eu nem tive tempo de contra-argumentar, pois as 3 indiscretas vozes na interior da minha 
pensativa cachola saíram do seu estado latente – o delas, claro – e, para minha surpresa, 
estavam todas me dizendo a mesma coisa: 
 

- Com essa daí eu até casava, a-há – voz número 2 – apesar da derrapada musical que 
ela acabou de dar. 

- Eu idem idem, a-há – voz número 1. 
- Eu idem idem idem idem, ainda mais agora, que ela está totosa, a-há, a-há – voz 

número 3. 
- Vamos ver se o nosso amigo Celso vai encarar essa parada... – voz número 1. 

 
Quando chegamos à creperia o lugar ainda estava relativamente vazio. Sentamos ao ar 
livre, e logo uma das simpáticas garçonetes aproximou-se da nossa mesa: 
 

- Oi, Celso, tudo bem? 
- Tudo bem, Karina. Você ainda toma cerveja, Iza, ou é contra a ética profissional? 
- Normalmente não, mas como estou de férias... 
- 1 cerva e 2 copos, já vou trazer. Eu vou deixar o cardápio aqui, tá bom? Quando 

vocês quiserem pedir alguma coisa me chamem, tá bom? 



- Tá bom, Karina. 
 
Não demorou muito e Izabella reconheceu uma amiga nossa, das antigas: 
 

- Celso, aquela não é Heleninha? 
- Ela mesma. Ela faz sonorização de ambientes, tudo que você escutar aqui hoje é 

resultado do bom gosto dela. 
- Vamos lá falar com ela? 

 
Depois de uns 5 min de generalidades a nossa amiga zagueira começou a soltar o verbo: 
 

- Celso, Lina me mandou uma mensagem hoje, disse que estava morrendo de 
saudades de todo mundo aqui, especialmente de você. 

- Foi mesmo, Heleninha? Faz um tempão que ela não me manda notícia. 
- Lina é uma amiga nossa, sabe, Izabella? Ela e Celso estavam, assim, loucos um pelo 

outro, sabe? 
- É aquela menina da foto, Celso? 
- Ela mesma, Iza. 
- Grande Lina – voz número 3, ligeiramente nostálgica – agora bateu uma saudade 

daquela menina... 
- Pods crer – voz número 1, idem – pense numa figura descomplicada, a tal da Lina. 
- Tem umas fotos dela aqui no quadro também, venha ver, Izabella. 
- E como foi que vocês se conheceram, Celso? 
- Deixa que eu conto. Lina fazia uns bicos aqui também, sabe, nos fins de semana? 
- Sei... 
- E sempre ficava de olho em Celso, mas tinha uma vergonha de ir falar com ele, 

timidazinha, a coitada. 
- E tu, Celso? 
- Eu nem sabia que ela tava me secando... 
- Pense num macho alesado, esse tal do Celso – voz número 1 – devagar quase 

parando. 
- Uma vez Celso tava aqui com uma amiguinha dele, já tava perto da hora de fechar, 

e eu perguntei, assim como quem não quer nada, se ele podia dar uma carona pra 
Lina. E o resto a natureza deu conta. 

- E a amiguinha, Celso? 
- Não, foi só uma carona, não aconteceu nada. 
- Mas na semana seguinte... 
- Na semana seguinte eu vim aqui, sozinho, perto da hora de fechar, ofereci uma 

inocente caroninha pra Lina... 
- É muito sonso, não é, Iza? 
- Não mudou nada nos últimos 9 anos. 

 
Nós voltamos para nossa pacata mesa e eu propus um singelo brinde: 
 

- À minha grande amiga Iza, que eu não via desde o seculo XX! 
- À nossa! – ela sorveu um generoso gole – vocês namoraram quanto tempo? 
- No todo uns 6 meses... 



- No todo? 
- No começo eu ainda estava saindo com a minha “amiguinha”... ela sabia, as 2 

sabiam, e se conheciam, mas elas não queriam nenhum compromisso. E eu idem, 
naturalmente. 

- Como é? Elas sabiam uma da outra? 
- Hum-hum... depois as coisas com a outra, Patrícia, ficaram muito instáveis e acabou 

que a gente nem se fala mais. 
- E foi aí que...? 
- Foi aí que as coisas esquentaram, mas logo depois Lina foi passar 1 mês em Minas, 

quando ela voltou eu tava saindo com uma ex... 
- Porra, Celso... 
- Exato, mas depois a gente se acertou de novo, até que ela decidiu voltar pra Ouro 

Preto de vez. 
- Ela é de lá? 
- Não, é daqui, mas foi fazer um mestrado por lá. 
- Que merda... 
- Pode crer... mas a gente ainda se fala, na boa, não ficou nenhuma bosta no ar... – 

“mesmo porque ela é a 3ª mulher realmente compatível comigo nessa cidade, não 
custa nada cultivar, quem sabe ela volta pra cá?” – foi o relacionamento mais 
saudável que eu tive nos últimos 3 anos. Na minha vida inteira, pra falar a verdade. 
Agora ela tá sugerindo que eu me agarre com uma dessas amigas delas, vive me 
perguntando se eu já chamei Karina pra sair... 

- Massa... tu vais sair com ela? 
- Bem que eu gostaria, vamos ver se depois do Carnaval acontece alguma coisa. E 

você, tava com um namorado lá em Salvador? 
- Estava, eu acho que tia Carmen comentou contigo. 
- Hum-hum, 3 anos? Isso é um casamento! E o que foi que houve? 
- Sei lá... sabe um cara ciumento, chiclete? Era o caso dele... mas o resto era massa. 
- E ele descobriu que você tava colocando ponta? 
- Não, não foi nada disso, Celso, imagina! 
- Tou brincando, claro, o que foi, então? 
- Foi no casamento de Izadora, eu fiquei imaginando como seria passar o resto da 

vida vivendo com um chicletão no meu pé... eu fiquei agoniada como o que, 
comecei a chorar. 

- Que drama da porra... 
- Bota drama nisso. O coitado ficou pensando que eu estava emocionada com o 

casamento, há-há. 
- Tadinho dele...  há-há-há. 
- No dia seguinte eu encerrei o contrato. 
- E como é que você está agora. Iza? 
- Eu tô legal, mas as vezes dá uma saudade... um vazio da porra... 
- Eu adoro esse papo de vazio da porra... e de preencher os tais vazios, claro, a-há – 

voz número 3, dando uma de lesa pra cima de moi. 
- Pode crer, eu tou gostando dessa menina – voz número 2 – vamos ver se o nosso 

amigo Celso cria coragem. 
- Shruiu! – voz número 1. 
- Eu tenho certeza que você vai encontrar algo melhor, Iza. 



- Eu espero que sim, Celso, e que seja antes dos 30. 
- Hum, o teu aniversário tá perto, não tá? Eu lembro que da 1ª vez que vocês vieram 

pra cá você falou que tinha acabado de completar anos. 
- Foi o meu presente de 14 anos... você tem boa memória, Celso, eu vou fazer 26 na 

quarta que vem. 
- Beleza pura, a gente comemora no bar de Marcelo, vai ser a maior gréia. Isto é, se 

você não tiver outros planos. 
- Há-há... fazia tempo que eu não ouvia essa palavra. Eu não tenho plano nenhum, o 

que você aprontar está bom, Celso. 
- Massa... vamos comer alguma coisa? 

 
O dia seguinte passamos na praia... as ondas pequenas e fracas seriam ideais para testar o 
meu mais recente projeto hidrodinâmico. Quando retirei-o da capa Izabella quase que 
implorou por uma explicação técnica: 
 

- Que prancha bonita, Celso! 
- Foi Neno quem fez, lembra de Neno? 
- Claro! 
- Mas fui eu que fiz o projeto: 5’10” por 21” por 2” ½, 12” de bico, semi-híbrida 

quad, “double wing swallow”, fundo côncavo de alta rugosidade, saca só, quilhas 
MR na frente... tudo especialmente calculado para destruir as merrecas do verão. 

 
Ela ficou sorrindo com uma cara de quem não havia entendido nada do que eu havia 
acabado de falar, mas tudo bem. 
 

- Bom, chegou a hora do 1º teste, daqui a uma horinha eu saio, tá bom? 
- Tem pressa não, meu rei, que estamos de férias. Eu vou aproveitar o solzinho 

maravilhoso da terrinha. 
 
Depois de 90 min de árdua batalha marítima eu resolvi dar por encerrado o meu teste 
inicial. Meus comparsas Neno e Leo também resolveram acabar a sessão matinal, e juntos 
dirigimo-nos ao local em que Izabella repousava. 
 
Nós 3 paramos a cerca de 3 m dela e ficamos admirando os seus belos contornos – os dela, 
claro. Ela deve ter sentido a pressão dinâmica dos nossos olhares, pois virou-se e se 
levantou para falar conosco: 
 

- Oi, Neno, tudo bem? 
- Tudo bem, Iza, quanto tempo! Esse aqui é um amigo nosso, Leo. 
- Oi, Leo. 
- Oi... 
- Celso, eu vou dar um mergulho. 
- Falou, Iza... 

 
Mais uma vez ficamos deliciando as pronunciadas curvas da nossa amável visitante: 
 

- E aí, Leo, aprovou a menina? 



- Não é assim nenhuma Shakira, mas dá pro gasto. Tás comendo, Celso? 
- Não... 
- Não, não ou não, ainda não? 
- Não, não, Leo, que a menina é amiga minha. Por que, tu vai encarar? 
- Se ela der mole eu encaro. 
- Eu idem. 
- Tu encara porra nenhuma, Neno! 
- Pode crer, há-há-há... 
- Pode crer uma porra, velho. 
- Pense num macho devagar, esse tal do Neno, num pega nem resfriado... 
- Isso é um fresco mesmo... 

 
Meus observadores amigos zarparam, eu e Izabella curtimos o resto do dia na praia. Eu já 
estava me acostumando com a sua presença – a dela, claro – física e emocional. No 
caminho de volta, no entanto, ela tentou dar a entender que eu não devia sentir-me obrigado 
a passar todo o meu tempo livre com ela: 
 

- Afinal de contas você dever ter feito alguns planos para estas férias, Celso. 
- Que besteira, Iza. Eu só tirei estes dias para ficar longe do trabalho mesmo. Se você 

não tivesse aparecido aqui eu provavelmente estaria fazendo a mesma coisa, só que 
ao invés de estar desfrutando da sua agradável companhia, a tua, claro, eu estaria 
borestiando com Neno e Leo. 

- Bonitão, o seu amigo Leo. 
- Ele disse a mesma coisa de você... com outras palavras. 
- Foi mesmo? 
- Foi. 
- Mas ele tem uma cara de raparigueiro... 
- Há-há... e é mesmo... mas pra passar as férias... 
- É verdade... tem visto Rogério? 
- De vez em quando eu vejo na praia... tá o mesmo, só a barriga que cresceu um 

pouco... 
- Maldita cerveja... 
- Exato... 
- Você tá bem fisicamente, Celso... todo fortinho, sem barriga. 
- Nada como uma análise profissional... 
- Tá malhando? 
- Não... – “coisa de viado” – só pegando onda, e fazendo ioga – “coisa de macho”. 
- Massa... e qual e a programação de hoje à noite? Bar de Marcelo? 
- Só... eita cacete! Hoje tem o jantar de fim de ano dos ex-alunos do ITA, eu tenho 

que ir. Mas não tem erro não, eu ligo pra Leo e você vai com ele pro bar. 
- Tá brincando, né, Celso? Tá vendo que eu não vou sair sozinha com um menino que 

eu nem conheço? Ele vai pensar que eu estou querendo alguma coisa... 
- Sei... você quer ir neste jantar então? O pessoal é legal, a gente fechou um salão de 

festa só para o evento. 
- É formal? Eu nem trouxe roupa chique. 
- Nada, é normal... geralmente a gente comemora na semana antes do Natal, mas 

desta vez todo mundo tava cheio de compromisso... 



- Tá combinado, então. Que horas vai ser? 
- Começa lá pelas 9:00... 

 
Quando cheguei em casa minha mãe disse que Danilo havia ligado. Eu retornei a ligação 
depois que saí do banho. 
 

- Fala, monstro. Qual é o esquema de hoje? 
- Hoje tem o jantar de fim de ano da AEITA, velho. 
- BL, hé-hé... tô nessa. 
- Tô nessa nada, arrumei alguém pra ir comigo. 
- Porra, velho, não vai me dizer que tu chamou Patrícia. 
- Não, claro que não. Por que, tu falou com ela, foi? 
- Encontrei ontem, nas baladas... ela tava toda tristinha, sentindo a tua falta, hé-hé. 
- Porra nenhuma... bom, ela teve várias chances, agora já era, tem outra na moita. 
- E quem é a figura, alguém que eu conheço? 
- Uma amiga lá de Salvador, tu não conhece não. Está aqui de férias, fazia quase 10 

anos que eu não via. 
- Gostosa? 
- Rapaz, a bicha mudou um bocado nos últimos 9 anos, para melhor, eu diria. 
- E aí, vai rolar? 
- Eu tô começando a cogitar esta possibilidade, Danilo. 
- Hé-hé-hé... quer dizer que eu vou perder minha BL mesmo? Mas é por uma boa 

causa, hé-hé. 
- É, não vai ser desta vez que eu vou levar um macho a tiracolo. 
- Besteira, tu não disse que tem um colega teu que sempre leva o namorado? 
- Tem, mas é diferente, o cara é assumido, todo mundo sabe que ele é boiola. Agora 

eu, um Engenheiro, aparecer contigo, um Arquiteto, ia ser muito difícil de explicar 
que tu não tava liberado o boga pra mim, não é? 

- Liberando porra nenhuma, hé-hé. Então eu vou pras baladas sozinho, de novo. 
- Fernanda ainda tá dando de noite? 
- Como é, fresco? 
- Dando plantão, é claro. 
- Ah sim... tá, só assim eu tenho uma boa desculpa pra cair na noite, hé-hé. Té mais, 

se a baiana não quiser nada contigo passa pra mim. 
- E tu pensa que a menina é bola, é, pra eu passar pra tu? 
- Isso é um fresco mesmo, hé-hé... 

 
Chegamos à festa em tempo de pegarmos uma mesa bizurada, longe dos beques de plantão 
tipo Bebeto e Fabrício. Sandra chegou logo em seguida e sentou-se conosco. Eu tive a 
impressão de que o cara que estava com ela não era o mesmo noivo que eu havia conhecido 
no ano anterior... impressão esta que foi-me confirmada tão logo os chegantes finalizaram 
os devidos ajustes em seus respectivos assentos – os deles, claro. 
 

- Celso, este é o meu noivo, Paulo. 
- Muito prazer, Paulo. Esta é Izabella... Sandra, Paulo. 
- Oi, gente, tudo bem? 
- Tudo bem, Izabella. E como está a vida, Celso? 



- Difícil para quem é honesto, Sandra. 
- Há-há... e as novidades? 
- A empresa vai mudar de mãos novamente, em maio, eu tirei uns dias de férias para 

relaxar na praia... nada de novo. Como está o nível de stress na Receita? 
- Elevadíssimo, há-há, eu tô precisando tirar umas férias também. 
- Sei... 
- Funcionário público é foda mesmo – voz número 1 – pense numa racinha coçadora. 
- E o pior é que é a gente que paga pela eterna coceba – voz número 2, lembrando de 

um importante detalhe. 
- Estatismo é uma praga mesmo – voz número 3. 
- Que um dia será erradicada – voz número 2 – em breve, eu espero. 
- Enquanto há vida há esperença – voz número 1. 
- Pois eu tenho uma novidade, quer dizer, nós temos, não é, Paulo? 
- É, meu bem. Uma grande novidade. 
- Conta logo, menina. 
- Nós vamos casar, em maio! 
- Massa! Meus parabéns – “se tu não melar teu casamento de novo, claro”. 
- Vamos fazer um brinde aos noivos, Celso. 

 
Se Izabella pudesse imaginar quantas vezes eu já havia brindado pelo mesmo motivo ela 
não teria nem feito tal proposta. Logo em seguida outro casal de amigos juntou-se ao nosso 
grupo e a conversa tomou rumos diferentes. O resto da programação comemorativa correu 
conforme planejado, e pouco depois da meia-noite o evento foi oficialmente encerrado. 
 
Despedimo-nos de todos e dirigimo-nos ao Celsomóvel. 
 

- Gostou da festinha, Iza? 
- Gostei, o pessoal é muito legal. 
- É mesmo... 
- Sua amiga Sandra me perguntou quanto tempo a gente estava namorando, Celso. 
- Foi mesmo? E o que foi que você disse? 
- Uns 2 ou 3 meses... 
- E ela, acreditou? 
- Eu acho que sim... ela falou que no ano passado você veio com uma menina tão 

enjoada. 
- Foi Fernanda, a namorada de Danilo. 
- Como é? 
- Eu não tinha ninguém que eu pudesse levar para esse tipo de evento social, então ele 

me emprestou a namorada dele, com a condição de que no ano seguinte ele viria 
comigo se eu não achasse ninguém de novo. 

- Há-há-há... vocês têm cada idéia... 
- E então, tás a fim de dar uma sacada no bar de Marcelo? 
- Com certeza. 
- Então vamo nessa. 

 
O bar estava lotado quando chegamos. A elevada parcela de turistas e afins somava-se 
harmoniosamente a não menos significante dos frequentadores habituais. A música, como 



sempre, estava de primeira, e minha nostálgica amiga não pode deixar de me cochichar um 
não tão sutil comentário quando reconheceu a marcante batida de “Big Bang Baby”: 
 

- Celso, lembra que essa era a música que tava rolando quando a gente ficou pela 1ª 
vez? 

 
Eu ainda estava conferindo as encantantes e encantadas moçoilas que circulavam pelo 
soturno ambiente, de modo que não dei muita importância ao que acabara de escutar: 
 

- Claro que eu lembro, Iza... – “foi mesmo?”. 
 
Antes que eu pudesse elaborar mais um pouco sobre tão peculiar assunto a nossa discreta 
presença foi (in)esperadamente detectada: 
 

- Celsinho... Izabella! Nossa, garotona, como você está bonitona! Quando foi que 
você chegou? 

- Oi, Fábia! Eu cheguei ontem. 
- Nossa, quanto tempo! 
- 9 anos... 
- Como você está? Casou, tem filho? 
- Não e não... e você, como está a sua menina? 
- Está bem, enorme. Vem cá, vamos sentar ali no bar. 
- E tem lugar? 
- Celsinho não te contou que ele tem cadeira cativa aqui? 
- Não... 
- No bar, naturalmente... vocês vão beber o que, caipiroska? 
- Pode ser... 

 
Enquanto elas colocavam o papo em dia eu assistia aos vídeos e discretamente continuava a 
conferir o movimento. Marcelo deu as caras logo em seguida, e quando Izabella virou a 
cabeça para cumprimentá-lo ela mais uma vez deparou-se com uma bi-dimensional 
figurinha que já estava tornando-se familiar para ela: 
 

- Até aqui tem foto desta menina, Celso? 
- Foi no meu aniversário, no ano passado... – “putz, agora bateu saudade dessa 

menina da foto” – a gente fez uma festinha aqui no bar. 
- Aquela festa foi muito massa, Marcelo, só rolou sonzeira... 
- Foi demais, Celsinho estava soltérrimo na buraqueira, há-há. 
- Depois que a gente fechou o bar a gente ainda foi tomar a saideira num barzinho fim 

de noite lá na praia... 
- A gente ficou até o amanhecer, não foi, Celso? 
- Foi... – “e depois Lina e eu ainda fizemos outra festinha, a 2... shruiu!”. 
- Dessa festinha eu lembro, a-há! – voz número 1 – Rolou um especial de aniversário 

muito massa. Shruiu! 
- Podz crer... – voz número 2 – alto nível. 
- Aquela menina tá fazendo uma falta... – voz número 3. 
- Enorme – voz número 2. 



Aquela conversa estava ficando meio chata, ainda bem que Fábia se tocou e mudou de 
assunto: 
 

- Que ver algo especial, Iza? 
- Quero, vocês têm “Self Esteem”? 
- Claro! 

 
Marcelo foi fazer não sei o que não sei aonde e Fábia foi sequenciar a recreação audio-
visual. Izabella achou que tinha sido dura demais comigo e pediu desculpas: 
 

- Foi mal, Celso. 
- Besteira, Iza... 
- Você ainda sente a falta... foi mal, de novo. 
- Não, tem erro não... eu sinto a falta dela sim... falta dela é feio, né? 
- Como o quê... 
- A sua falta... a tua não, a dela, afinal de contas tu estás aqui... você sabe como é... 
- Eu sei... você não ficou mais com ninguém depois dela? 
- Teve uma figura que eu conheci no casamento de Mauro, ela trabalha com ele. 
- Mulher fica toda acesa em casamento, olha...! 
- Pode crer... a gente saiu umas 2 ou 3 vezes depois, mas não foi a mesma coisa... 
- Uma chata de galocha – voz número 3 – grudou praca. 
- Eu até que gostei da menina – voz número 1 – eu até que encarava. 
- Eu idem, ela tinha cara de quem era boa de chinfra – voz número 2 – pena que não 

chegamos a conferir esta hipótese. 
- Eu sei como é... 
- E você? 
- Eu fiquei com uns 2 ou 3... 5, há-há, 5 meninos depois que acabei o namoro. 
- Tirando o atraso, hein, Iza? 
- Claro! Mas não foi nada sério... nada que valesse a pena repetir a dose... 
- Ou seja, ainda está à procura de algo que vale a pena ver de novo – voz número 1 – 

shruiu! 
- Pode crer, resta ver se o nosso amigo Celso vai tomar alguma iniciativa dessa vez – 

voz número 2. 
- Sei... 
- Aonde é o mike, Celso? 
- Ali no fundão... 

 
Izabella voltou com um olhar diferente. Pelo menos foi o que eu achei no momento em que 
ela sentou-se ao meu lado, mas quando ela levou o copo aos lábios eu percebi a real 
diferença estampada na borda do mesmo: ela havia retocado o batom. Aquilo era um bom 
sinal. Shruiu! 
 

- Esse barzinho é legal como o que, Celso. 
- Pó de crazy... 
- Tu deve viver aqui, né? Tem até lugar marcado. 
- Nem tanto. 
- Se esses banquinhos falassem... há-há. 



- Ainda bem que não falam... 
- Já rolou muito vexame aqui, Celso? 
- Não muito... 
- Gostei do muito... 
- Teve uma vez que eu vim aqui com a cunhada de Inácio, tu chegou a conhecer 

Eline? 
- Eline? Não, não foi da minha época não. 
- Ela morava aqui, mudou pro Rio, depois de uns anos veio passar umas férias aqui, 

teve uns rolos com Inácio. 
- E? 
- Depois ela veio pra cá todo ano. No ano passado, não, atrasado, ela trouxe a irmã, 

Eliane. 
- Eliane... 
- Sim. Então, quando elas moravam aqui, coisa de pra lá de antigamente... 
- Sei... 
- Eu era doido pra dar uns agarros nela. 
- Nela quem, Celso? 
- Na irmã dela. 
- Eline. 
- Não, na irmã de Eline, Eliane. 
- Celso, pode parar! Quem que tu queria agarrar? 
- Não, agarrar eu agarraria qualquer uma das 2, na boa, mas eu era mesmo a fim de 

agarrar Eliane. Mas eu nunca nem falei com ela. 
- Tá bom. E? 
- Então, 2 anos atrás elas vieram pra cá, de férias. Eu encontrei com Inácio na praia, 

falei com Eline e ela me apresentou a irmã. Sabe aquelas coisas que clicam, assim, 
na hora? 

- Sei. 
- A gente foi andar na praia, rolaram altos papos. Ela me perguntou o que eu ia fazer 

de noite, eu disse que ia num barzinho de um amigo meu, perguntei se ela gostaria 
de ir também... 

- Hú-hú! 
- Não, deixa eu contar o resto. 
- Conta. 
- Eline e Inácio queriam ficar juntos, sabe? Sozinhos? 
- Sei, isso tá me cheirando a jaba-jaba. 
- Exato... então a gente combinou de se encontrar aqui depois que eles voltassem... 
- Do motel. 
- É. Eu vim pra cá com Eliane, a gente sentou aqui, nestes mesmos banquinhos... 
- Ela sentou a bunda dela neste... bunda dela é feio, né? 
- Praca. 
- A sua bunda... a tua não, a dela, neste mesmo banquinho que eu estou sentando a 

minha? 
- Hum-hum... e que bunda... 
- A minha ou a dela? 
- A dela, é claro... 
- Hum?! 



- Quer dizer, a tua também tá massa... 
- Ah sim... 
- Pode crer, tá massa mesmo – voz número 1 – completamente encarável. 
- Podz crer... – voz número 2 – pó de crer. 
- Pó de crazy... – voz número 1. 
- Podzcrazy... – voz número 3 – eu acho que tou ficando meio travadinho, gentem. 
- Eu idem – voz número 2 – pó de Creuza. 
- Pense num bando de macho frouxo que não aguenta cana – voz número 1. 
- Não, meu velho, desde a festa da AEITA que a gente tá entornando – voz número 2, 

lembrando de um importante detalhe – ninguém aqui é de titânio não. 
- Eu vi na praia, hoje, vixe... então, a gente comecou a tomar umas caipas, depois da 

2ª rodada a menina começou a ficar tonta, quase que cai do banco... 
- Há-há-há... ela caiu do banco, foi, Celso? 
- Não, Iza, sem sacanagem, ela tava tonta. 
- Sei, mas, depois de 2?? 
- Não, deixa eu te dizer, a menina não conseguia nem andar, eu levei-a ao mike, ela 

deu um vomitão... 
- Vixe...! 
- Pois é, eu já tinha dado a noite por perdida, aí chegam Eline e Inácio, vêem a 

menina naquele estado, Eline fica p da vida, me perguntando o que foi que Eliana 
havia bebido, eu falo que haviam sido somente 2 caipiroskas, ela diz que a irmã tem 
problema de pressão baixa, taca sal na boca dela... boca dela é feio, né? 

- Prequerelho... 
- Na sua boca... na tua não, na dela... foi quando ela melhorou. 
- E vocês se agarraram depois? 
- Claro que não, tu acha que eu ia beijar uma menina que tinha acabado de vomitar na 

minha frente?! 
- Eu espero que não, Celso. E depois daquela noite, vocês não sairam mais? 
- Não... 
- A vomitada dela... há-há-há-há-há, vomitada dela é lasca. 
- Pó de Creuza 
- ... desclicou tudo? 
- Tudo, eu olhava pra ela na praia e tudo que eu lembrava era aquela terrível cena no 

banheiro do bar. Eu acho que passei uns 3 meses sem entrar naquele banheiro, 
quando eu vinha pra cá eu nem tomava cerveja, só pra não arriscar... 

- Pode crer, meu rei... 
 
Marcelo apareceu novamente, trouxe-nos mais combustível líquido: 
 

- Vocês querem ver alguma coisa especial, gente? 
- Que tal “Volcano Girls”, Celso? 
- Boa pedida, Iza. 

 
Assim que o clip comecou a rolar ela me puxou pela mão: 
 

- Vamos dançar ! 
- Bora... 



Eu ainda consegui ver o cínico sorriso do meu amigo antes de enveredar pelo compactado 
“crowd” com Izabella. Eu não sei se foi o efeito das caipas, mas ela estava radiante. Eu não 
conseguia mais ver ninguém à minha frente, somente aquela sensualíssima galeguinha da 
pele dourada. 
 

- Essa música é a cara daquela época, Celso – ela gritou ao meu ouvido. 
 
Eu não respondi ao seu nostálgico comentário – o dela, claro – apenas sorri com o canto 
dos lábios. 
 

- E então? – ela gritou ao meu ouvido, de novo. 
- Então o que, Izabella? – eu quase gritei ao seu ouvido, o dela, claro. 
- Você não vai me dar aquele beijo de verdade? 
- Sim, agora mesmo – voz número 3 – shruiu! 
- É hoje! – voz número 1. 
- Podzcrazy – voz número 2. 
- É claro que vou, mas eu preciso lhe dizer uma coisa antes. 
- Diga. 
- Eu estou meio enferrujado, desde o ano passado que eu não beijo ninguém. 
- Há-há-há... 

 
E aquele, meus amigos, aquele foi o beijo mais gostoso da minha vida. Principalmente 
porque teve o inesperado efeito de fazer-me lembrar que o nosso querido país estava 
mesmo repleto de mulheres maravilhosas e completamente compatíveis comigo, e que eu 
não deveria mesmo esquecer daquele significante fato. 
 
A coisa mais esquisita é que no dia seguinte eu não acordei com uma sensação esquisita. Eu 
até liguei pra ela depois que chequei o boletim marítimo e confirmei que não ia dar onda. 
 

- Ela foi pra praia com Kátia, amigo. 
- Tá bom, eu falo com ela na praia, então. Como está a neta? 
- Está bem, cada dia mais linda. 
- E a mãe da neta? 
- Está descansando um pouco… amigo, deixa eu te falar uma coisa. 
- Fale, amiga. 
- Sabe quem acordou com uma carinha ótima? Izabella...! 
- Foi mesmo...?! 
- Foi, deve ter sido o jantar que vocês foram ontem, algum tempero que eles 

colocaram na comida, sabe? 
- Sei, sei... – “parece que a notícia foi propagada” – eu vou nessa, tia Carmen. 

 
Danilo passou lá em casa e a gente foi à praia. 
 

- E aí, monstro, como foi o saidão de ontem? 
- Normal... a gente foi no jantar, depois no bar de Marcelo. 
- Quase que eu apareço por lá, velho, mas eu encontrei com uma figura, hé-hé. 
- Só... rolou sexo? 



- Não, velho, só uns agarrinhos. Eu prometi a Fernanda que não ia mais fazer essas 
coisas, hé-hé. 

- Tô ligado. Alguém que eu conheço? 
- Aquela menina do prédio de Leo, Marcela. 
- Aquela menina tem um peitinho massa, Danilo. 
- 2... hé-hé. E a baiana? 
- A gente se agarrou lá no bar. 
- Hú-hú! Rolou sexo? 
- Não... 
- Não, não ou não, ainda não? 
- Meu rei... eu não sei não, mas eu acho que ela está cogitando esta possibilidade. 
- Remota, hé-hé. E se ela estiver, tu vai encarar? 
- Não, Danilo, vou passar pra tu. 
- Valeu, hé-hé. 
- É claro que vou, né, velho? 
- Sei lá, tu não disse que não ia mais fazer sexo com amiga? 
- Disse, mas ela é uma amiga, assim, especial... 
- Meu irmão, tu não tá se ligando nesta menina não, né, cacete? 
- Não, não, claro que não! – “claro que não”. 
- Ah, sim... 
- E se tivesse? 
- Puta que o pariu... eu espero que não acabe feito Cristina, ou Patrícia... 
- Tô zonando, aruá. 
- Sei... saca a morena, nas esquerdas... 
- Essa daí eu até casava... a-há. 
- Eu também, hé-hé. E Tasso, quando é que ele volta? 
- Eu acho que na terça de noite. 
- Ele dispensou Aline mesmo? 
- Acabou-se tudo. Também, velho, depois de 5 anos com a mesma mulher não tem 

quem aguente. 
- Besteira que já faz mais de 6 que eu estou com Fernanda. 
- Eu falei com a mesma mulher, Danilo, não com 1 firme e 200 a tiracolo. 
- Sim, mas, e Izabella, qual é o esquema? 
- Quarta-feira é o aniversário dela, a gente vai fazer uma festinha no bar de Marcelo. 
- Massa, precisamos comprar os ingredientes, então... bolo! Hú-hú! 
- É mesmo. 
- E quando é que eu vou conhecê-la? Afinal de contas eu tenho que dar uma analisada 

no material, verificar se está tudo dentro dos padrões de qualidade... 
- Tá na praia com a prima. Tu lembra de Kátia, né? 
- Ela é prima de Kátia?? 
- Hum-hum. 
- Então ela deve conhecer aquela menina lá de Salvador, Cristiane. 
- É mesmo, eu já estava esquecendo daquela figura... elas tão ali, mixa o papo. 
- Pode crer... 

 
Nós chegamos junto, e após os cumprimentos de praxe sentamos e iniciamos agradável 
conversação: 



- Então você é o famoso Danilo? Minha amiga Cristiane fala muito de você. 
- Boas coisas, eu espero. 
- Ótimas! Tem 3 coisas que ela adorou aqui: você, Marilena e o barzinho que a galera 

dança em cima das mesas. 
- Bom, o barzinho fechou, para tristeza da moçada, e Celso vendeu a Marilena, para 

alegria do bolso dele, pois a coitada tava bebendo demais, então de bom mesmo 
nesta cidade só restou eu mesmo, hé-hé. 

- É muito metido mesmo, bem que Cristiane disse... 
- E tu, Kátia, como está a vida? 
- Tudo bem, Danilo, e você? 
- Tudo mais ou menos, hé-hé. 
- E você, Celso, como anda? 
- Tudo bem, Kátia. 
- Eu soube que você tem aparecido lá em casa. 
- É verdade, mas você nunca está lá. 
- Trabalhando muito, meu filho. 
- Sei... 
- Mas hoje eu tirei o dia para passar com a minha prima querida, depois da praia nós 

vamos ao shopping fazer compras. 
- Programão... eu e Celso também vamos fazer compras, né, velho? 
- Sei disso não, Danilo. 
- Pra festa de aniversário de Izabella, cacete. 
- É mesmo, vai ser massa. Espero que você possa ir, Kátia. 
- Claro que vou, como é que eu ia perder uma festa dessa? 
- Vai ser massa, hé-hé. Meu irmão, tá um calor da porra. 
- É um calor que sente-se aqui, né, Danilo? 
- Sente-se aqui uma porra! É um calor que sente-se no Maranhão, meu velho. 
- Esses meninos falam umas besteiras, Iza. 
- E eu não sei, prima...!? 
- Eu vou dar um mergulho. Alguem vai também? 
- Eu vou, hé-hé, vamos deixar os pombinhos a sós, Kátia. 
- Vamos. Vocês 2 se comportem direitinho, viu? 
- Pode deixar, prima. 

 
Eu acompanhei sua graciosa caminhada – a dela, claro – para a água e fiquei pensando 
comigo mesmo “eu já passei a mão naquela bunda...”. A dela, claro. Izabella ficou rindo do 
espirituoso comentário do meu amigo, e eu aproveitei a deixa para instigar: 
 

- Fala, menina... 
- Tu contou pra ele, foi? 
- Hum-hum... tu contou pra ela? 
- Contei pra família toda, tia Carmen adorou a novidade... tu não vai ficar estranho 

pra cima de mim não, viu? Eu te conheço de outros carnavais. 
- Claro que não, Iza. Eu até liguei pra você hoje... 
- Foi nada...! 
- Tia Carmen disse que você estava aqui com Kátia... 
- Eu também liguei pra você, sua mãe não falou? 



- Ela não tava em casa quando eu levantei, eu acho que ela foi visitar a sogra de 
Mauro... 

- E o que você queria falar comigo, Celso? 
- Nada em especial... 
- Olha, não começa não! 
- Tá bom. Eu queria saber se tava tudo bem com você, se você ia pra praia... e você? 
- Eu também... há-há-há... tu pensa que me engana, Celso. 
- Idem idem... 
- Há-há-há... 
- E então, tá tudo bem com você, Iza? 
- Tá, Celso, tá tudo bem... e você, tirou a ferrugem? 
- Eu não sei ainda, o que é que você acha? 
- Olha... 
- Há-há-há... fala, mulher. 
- Bom, eu não sei se você conseguiu desenferrujar, mas eu gostei. Acordei de alto 

astral, pra cima, sabe? 
- Eu também... 
- Nada como uma agarrozinho pra gente ficar de alto astral... 
- Pode crer, só de lembrar já tá dando a maior vontade... 
- De me agarrar de novo? 
- Também, há-há... mas eu tava mesmo é com vontade de te beijar de novo. 
- Estava ou está? 
- Estou... 
- Eu também estou, Celso... 

 
Eu tirei os óculos escuros, aproximei meu rosto ao dela e beijei a sua deliciosa boca – a 
dela, claro. Aquele foi o beijo mais gostoso da minha vida. Com certeza, meu rei. 
 

- Deixa eu te dizer uma coisa, Celso – ela falou enquanto segurava firmemente a 
minha ansiosa mão. 

- Diga. 
- Não vá pensar que eu estou te evitando não, mas hoje à noite eu vou ficar em casa 

com Carminha, bater uns papos, coisa de mulher. Amanhã a gente faz alguma coisa 
junto, tá bom? 

- Legal. 
- Não vai pegar onda hoje não? 
- O mar tá devagar demais, só vai melhorar terça de manhã. 
- Tu vais sair cedinho, é? 
- Eu tava pensando em ir amanhã de tarde e dormir por lá, na casa de Deco. Fica 

melhor pra pegar o terral. 
- Ele já está lá? 
- Não, ele foi pra Pipa com a namorada, e Drica e Leninha. 
- De Deco eu lembro, mas quem são essas? 
- Umas amiga da gente que surfam também, só voltam semana que vem. Você quer ir 

comigo? A gente volta na quarta de manhã, depois da “sesh”. 
- Quem é que vai mais? 
- Só nos 2. 



- Hum... deixa em pensar no teu caso... 
 
Na segunda de tarde nós zarpamos, e chegamos a tempo de curtir algumas poucas horas de 
praia. Depois fomos para a casa do nosso prestativo amigo Deco. A 1ª coisa que Izabella 
quis fazer foi tomar um banhão, e obviamente que eu fui lhe mostrar os detalhes técnicos 
do equipamento local. Ela manuseou os controles e ficou satisfeita ao sentir que a água que 
jorrava sobre seu torneado corpo – o dela, claro – estava na temperatura e pressão de 
acordo com as suas rigorosas especificações – as dela, claro. 
 
Eu tentei sair do recinto a fim de dar-lhe a devida privacidade, mas fui interrompido por um 
leve puxão no meu braço: 
 

- E então? – ela sussurrou ao meu ouvido enquanto a água comecava a escorrer pelos 
seus cabelos, os dela, claro. 

- Então o que, Izabella? – eu respondi. 
- Você não vai querer me acompanhar? – a água continuava escorrendo, e já atingia a 

região da parte superior do biquíni. 
- É claro que vou, mas eu preciso lhe dizer uma coisa antes – eu fiz um esforço sobre-

humano e desviei meu olhar pra cima de modo a fitar-lhe os olhos. 
- Já sei: você está meio enferrujado, desde o ano passado que eu não toma banho com 

ninguém... – ela deslizou a mão lentamente pelo meu rosto. 
- Não, não é isso. Quer dizer, isso é verdade, mas não era isso que eu ia dizer. 
- O que é, então? – ela parou o que estava fazendo e cruzou os braços. 
- Eu tô achando esse negócio tão carregado de nostalgia, sei lá... 
- É impressão sua, Celso. Você não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás, e eu 

com certeza não sou mais aquela menininha pernóstica, há-há – ela voltou a fazer o 
que estava fazendo antes. 

- Eu não sei, Iza – eu passei a mão no seu rosto, o dela, claro, acompanhando a 
trajetória das gotículas que escorriam lentamente. 

- Celso, eu sei o que você está pensando, você está se perguntando se isso não vai dar 
em merda, não é? – ela partiu para a ofensiva direta e comecou a beijar o meu rosto. 

- Também... – eu já não estava mais conseguindo pensar direito. 
- Eu entendo, mas veja desta forma: o que é que você faria se a gente tivesse se 

conhecido agora e tivesse rolado este clima que está rolando? O que é que você 
faria, Celso? – ela baixou o volume da voz e me deu uma mordidinha na orelha.  

- É mesmo... bobeira minha, você está certa, nós não somos mais aquelas pessoas, 
isso é coisa da minha cabeça, né, Iza? – eu finalmente dei-lhe uma apertada, de leve, 
mas firme. 

- Hum-hum... – ela encostou seus lábios, os dela, claro, aos meus e enfiou a língua na 
minha boca. 

- Tá bom – eu retribuí a carícia – e a trilha sonora... você vai querer STP e 
Soundgarden ou Velvet Revolver e Audioslave? 

- Humm... – ela parou o que estava fazendo e me olhou bem firme – chega de 
nostalgia, né? Teu “player” tem o Revelations? 

- Claro que tem...! 
 
 



Carolina 
 

- Tá ligado, velho? 
- Hum? 
- Um dia esta fonte seca, meu amigo, só vão sobrar as chatas e gordinhas. 
- Carolina não queria mais nada comigo, Tasso, Izabella mora em Salvador, ou seja, 

longe pracas, e Lina mora mais longe ainda. 
- Bobeira tua, que Lina bem que te chamou pra ir pra Ouro Preto com ela, e pelo que 

eu lembro de ter ouvido umas trocentas e oitenta vezes Lina era a mulher mais... 
- ... alto nível que eu conheci na vida... – voz número 3, ligeiramente melancólica. 
- Pode crer... – voz número 2, idem. 
- Podz crazy...– voz número 1, idem idem. 
- E tu acha que eu ia morar num lugar que não dá onda?? 
- Esse negócio de pegar onda não vai durar a vida toda não, Celso. 
- Como é, velho, tás variando?! É claro que eu vou surfar a vida toda, cacete, isso 

deve ser coisa que Mônica tá enfiando na tua cabeça, só pode! 
- Nesse caso Salvador dá onda, por que tu não foi pra lá com Iza? 
- Porque a trilha sonora daquela cidade não presta... e Izabella gosta de Nickelback, 

velho. Pode? 
- Puta merda, Celso, tu adora botar defeito em mulher. E daí que a menina tem gosto 

musical dum tanto quanto duvidoso, Mônica gosta de Coldplay e nem por isso eu 
fico encrespando com ela não, meu camarada. 

- Puta merda, Tasso, essa menina além de ficar regulando o teu surf gosta de 
Coldplay?? Meu irmão, dispensa essa mulher antes que tu fique sem conserto! 

- Falou. Vamos ali na mesa do teu irmão que eu preciso falar com ele. Danilo e 
Fernanda estão por lá, e Neno também, com a maria dele. 

- Mariazinha... 
- Pode crer... eita porra, não olha não, mas tem alguém vindo falar contigo, nas 

direitas... oi, Catarina. 
- Oi, Tasso, tudo bem? 
- Tudo bem nesta festa maravilhosa... 
- Tudo bem, Celso? 
- Putz, eu quase tinha esquecido como essa menina era gata – voz número 2 – parece 

que ficou mais gata ainda, depois que dispensou o mané do Celso. 
- Só... – voz número 3 – mas tá com uma carinha tão tristinha. 
- Tomou todas e agora bateu a ressaca moral – voz número 1 – só pode. 
- Tudo bom, Cat, e você? 
- O mesmo... 
- Gente, eu vou ali falar com Mauro. Celso, não esquece dos chopes. 
- Tá bom, Tasso... – eu sorri amigavelmente para a nossa adorável anfitriã – você não 

está com uma cara muito boa, Cat. 
- Ser irmã da noiva é o maior atraso de vida... 
- Eu sei como é, eu passei por isso no casamento do meu irmão, fica todo mundo 

perguntado “e você, quando casa?”... é um saco. 
- Eu não aguento mais, não vejo a hora desta festa acabar. 
- Há-há-há... 
- Sua namorada está de altos papos com Carolina... devem estar trocando figurinhas. 



- É, elas se entenderam bem... 
- Só podiam, né? 2 engenheiras cdf... 
- Pode crer... – “hum” – você tá com alguém? 
- Não... 
- Sei... trabalhando muito, né? Não tem tempo pra essas coisas... 
- Há-há-há... só você mesmo, Celso, pra me fazer rir numa hora dessas. 
- Você tem um sorriso tão bonito, Cat, tem mais é que rir o tempo todo. 
- Obrigada... você também tem um sorriso bonito, Celso, lindo. 
- Obrigado... – “shruiu!”. 
- Eu não sei aonde estava a minha cabeça quando eu falei aquilo pra você. 
- No trabalho...?! 
- Eu acho que sim... 
- Outra arrependida – voz número 1. 
- Tás viajando muito? 
- Tava, mas parei um pouco. Eu vou tirar umas fotos depois do Ano Novo, mas vai 

ser aqui mesmo, no estúdio de Agnaldo, só viajo agora depois do Carnaval. E você? 
- Eu estive em Sampa no mês passado, devo ir de novo na segunda semana de 

janeiro. 
- “I miss you, luv”. 
- “Is that right?”. 
- “It sure is. Call me when you get rid of that birdie, we could have a cup of tea or 

something”. 
- “Will do, miss Cat”. 

 
Eu peguei a meia dúzia de chopes e fui rebocar Tasso de volta para a nossa mesa. 
 

- Tu não tem jeito, né, velho? 
- Eu estava apenas conversando com a irmã da noiva. 
- E aí? 
- Tá carente... eu acho que a fonte ainda não secou, a-há. 
- E um lerdão. Vai encarar? 
- Sei lá, essa menina é cheia de onda, Tasso. 
- E daí? Pense naquele rabo, velho, no rabo! 
- Fala um pouco mais alto que eu acho que o pessoal do outro lado do jardim não 

conseguiu ouvir, Tasso. 
- Foi mal, há-há, só de ver aquele rabo eu fico todo empolgado. 
- Porra, ainda há pouco tu tava me dizendo que tá na hora de se aquietar, aquele papo 

de viado da porra, agora tá me jogando pra cima da 1ª menina que aparece, 
praticamente na frente de Bia... qual é, velho? 

- Tem que aproveitar a vida, Ceslo... e depois se aquietar. 
- Tá bom... mixa o papo. 

 
Sentamos à concorrida mesa e começamos a distribuir a preciosa mercadoria. 
 

- Vocês demoraram um tempão. 
- Pára de reclamar, Vilma, senão não ganha bira. 
- Qual é? Eu vou tomar a minha e a tua, Tasso. 



- Capaz... e aí, Vilma? Quando é que vai ser a cirurgia? 
- Em março. 
- Que cirurgia, Tasso? 
- Tá sabendo não? Vilma vai cortar metade dos peitos. 
- Isso é maneira de falar, amor? 
- E sério, Mônica. Vilma, conta pra moçada. 
- E verdade, gente, eu decidi fazer uma redução nos seios, tá desproporcional e tá 

pesando muito. Ah, e eu vou tirar mais da metade, Tasso. 
- Olha que ainda vai ficar grande... 
- Vai ficar no tamanho ideal, eu até já fiz a simulação no computador. 
- Mostra pra gente, Vilma. 
- Como é, Tasso? 
- Pra gente fazer que nem naquelas propragandas antes/depois, saca, Celso? 
- Pode crer, mas aí, no caso, era melhor tirar umas fotos reais, e não da simulação, 

Tasso, do antes e depois, e botar no website Vilma@peitos.antes&depois.com.br 
pra galera apreciar o resultado. 

- Pode crer, boa idéia, Celso. 
- Esses meninos têm cada idéia, Vilma. 
- Se juntar tudo que eles falam não se aproveita nem meio quilo, Bia. 
- É mesmo. 
- E na outra página a gente coloca uma mão, assim, de lado, junto de cada foto, para 

efeitos de comparação. 
- Como é, Celso? 
- Uma mão masculina, de tamanho mediano, para dar uma idéia das possibilidades. 
- Menino, que conversa é essa? 
- Há-há, essa é boa... 
- Não, Mônica, é que Celso tem uma teoria que para se ter uma compatibilidade ideal 

entre o casal a mão do homem tem que encaixar direitinho com o peito da mulher, 
não pode faltar nem sobrar nada. Daí o porque da nossa amiga Vilma estar quase  
sempre encalhada, não existe jogador de basquete no mundo que tenha uma mão 
deste tamanho. 

- Daí o motivo da cirurgia, Tasso. 
- Correto, Celso. 
- Vocês beberam demais hoje. 
- Eu também acho, Vilma. E da onde você tirou esta teoria, Celso? 
- Foi uma grande amiga minha que me disse isso, Mônica. 

 
No final todos rimos daquela conversa idiota, mas Carolina ficou sorrindo de uma maneira 
toda especial, afinal de contas foi ela quem me explicou aquela curiosa teoria... e executou 
a devida demonstração prática também. Coisas do distante passado, claro... 
 
A festa continuou seu natural curso – o dela, claro – e depois de alguns discursos 
improvisados e várias rodadas de chopes e churrasco e bolo e não sei mais o que nós 
decidimos que estava na hora de zarpar. Beatriz ficou curiosa quanto a logística da viagem 
serra abaixo: 
 

- Quem é que vai dirigir, Celso? 



- Mauro, é claro, eu duvido que ele tenha tomado mais que 1 chope. 
- Ainda bem, que eu mesma tomei uns 2 ou 3. 
- Eu idem. 
- Pra falar a verdade nós tomamos bem mais que isso, Celso... 

 
Telma estava cansada demais para bostejar, então nós ficamos todos calados, apreciando a 
paisagem e curtindo o Led que rolava no carro. Quando chegamos em casa já estava quase 
na hora da janta, mas ainda estávamos empanturrados demais para pensar em comida. Bia 
foi tomar um banho, depois que ela acabou eu fui também, e depois ficamos no quarto, 
ouvindo Jellyfish e conversando potoca. Até que ela tocou no assunto que eu sabia que ia 
ser tocado: 
 

- Muito simpática, a Carolina. 
- É... 
- E bonita também, Celso. Como ela é bonita, não é? Os olhos dela são lindos, eu não 

sei nem definir aquela cor. 
- É... nem eu... 
- E o cabelo dela? Não tem um fio fora do lugar. 
- Ela também não é essas coisas todas não, Bia. 
- Sei... não aconteceu mais nada entre vocês, Celso? 
- Não... 
- Não senti firmeza nenhuma. 
- Sério! 
- Nadinha de nada? 
- A gente se encontrou 1 vez logo depois que eu me formei, depois eu nunca mais vi, 

mas no ano passado eu encontrei com ela no curso de Francês. 
- Hum... e?! 
- Eu tava conversando com um amigo, tava esperando a aula começar. Ela tava 

saindo da escola. Eu tava meio longe, não tive certeza se era ela ou não, aí eu fui lá 
e chamei o nome dela... Carolina! 

 
Eu já estava perto o suficiente para reconhecer aqueles longos cabelos castanhos, claros, 
cheirosos. Ela virou-se rapidamente e me fez estremecer ao falar o meu nome: 
 

- Celso! 
- Oi, você também estuda aqui? 
- “Oui, Monsieur”. Eu comecei no semestre passado, logo depois que eu voltei de 

Salvador. 
- Você tava morando lá? 
- Por 2 anos. E você, o que tem feito? 
- O de sempre: trabalho, surf. 
- Você está em que semestre? 
- 8º. 
- Então você já está falando bem. 
- “Plus ou moins”. 
- Legal... bom, eu vou andando, sua aula já deve estar começando. 
- É... você gostaria de fazer alguma coisa qualquer dia destes, colocar o papo em dia? 



- Claro, ligue pra mim... meu telefone está na lista, meu sobrenome continua o 
mesmo. 

- Tá legal. “Au revoir, mademoiselle”. 
- “Au revoir, monsieur”. 

 
Quem diria, encontrar com Carolina no curso de Francês, depois de tanto tempo... que 
coincidência! 
 

- E você ligou pra ela. 
- Liguei na semana seguinte. Eu estava naquela fase pós-Cristina, pós-Patrícia. Lina 

tinha ido pra Ouro Preto, tava pensando em ir estudar por lá. Minha prima ia casar e 
eu não tinha ninguém para ir comigo à cerimônia. 

- E você não iria sozinho... 
- De jeito nem maneira. Meu irmão tava noivo, ia casar no final do ano. Minha outra 

prima tinha casado no mês anterior. Minha família inteira ia ficar pentelhando, me 
empurrando pra cima das encalhadas de plantão se eu aparecesse sozinho, imagina o 
drama. Eu tinha que ir com alguém, de preferência alguém que pudesse silenciar 
todo mundo. 

- E ela foi? 
- Hum-hum...ninguém tava esperando que eu fosse aparecer acompanhado. E ela tava 

produzidinha. 
- Você está querendo dizer que ela estava deslumbrante. 
- É, você achou que ele estava bonitona hoje? Precisava ver... eu nunca tinha visto 

Carolina tão arrumadinha, nem no dia da formatura dela... foi muito massa. 
 
Pra dizer a verdade eu estava um pouco apreensivo. Fazia muito tempo que eu não via 
Carolina, ela estava mudada, e eu também. Mas o nosso encontro não havia sido 
coincidência. Eu lembrei de uma frase que ela havia me dito 5 anos antes do nosso casual 
reencontro: “Não existe coincidência, Celso... quando 2 pessoas têm que se encontrar as 
forças da natureza fazem isso acontecer”. 
 
Eu estacionei o Celsomóvel e toquei a campanhia. Ana veio abrir a porta. Ela também 
estava diferente, mais serena, mais... 
 

- Oi, Celso, que bom ver você de novo – ela me deu um carinhoso abraço. 
- Oi, Ana, tudo bem com você? 
- Tudo bem. Carolina já está vindo, eu estava dando os últimos retoques nela... 

 
Minha atenção voltou-se para a beldade que se aproximava. Não tive tempo de observar 
todos os detalhes, pois ela caminhava rapidamente. Seu sorriso – o dela, claro – 
demonstrava uma leve insegurança, como se aquela fosse a 1ª vez que estivéssemos saindo 
juntos. E de uma certa forma era mesmo. 
 

- Oi, Celso. 
- Oi, Carolina. 

 
Trocamos 2 beijinhos e despedimo-nos de Ana. 



- Divirtam-se. 
 
Eu abri a porta para ela. Ela agradeceu a gentileza, sorriu, entrou e abriu a minha porta 
enquanto eu fechava a dela. Um bom começo. Eu entrei e iniciei o procedimento de partida. 
 

- Meu cabelo ainda está molhado, Ana teve que passar um pouco de gel para ajeitar. 
- Ficou legal, assim de lado, cobrindo o olho. 
- Ela também me ajudou com a maquiagem... eu ainda não sei me produzir direito, eu 

raramente uso essas coisas. 
- E nem precisa... eu diria que ela fez um bom trabalho. 
- Obrigada. Uma vez alguém me disse que eu sou desprovida de vaidade... eu acho 

que ainda é verdade. 
 
Olhei-a rapidamente com o canto dos olhos e depois olhei-a não tão rapidamente quando 
consegui me lembrar do caminho para a igreja. Sapatos pretos, de salto; meia preta, 
daquelas fininhas, desaparecendo sob a mini saia preta a cerca de 25 cm acima dos joelhos; 
blusa branca, coberta por um (casaco, blazer?) vermelho. E bolsa, Carolina estava de bolsa. 
Outra coisa que eu também nunca havia visto antes. 
 
Sua pele – a dela, claro – estava ligeiramente mais clara do que a estação supostamente 
ditava, o que sem dúvida realçava o contraste do vermelho batom. Suas pálpebras – as dela, 
claro – também estavam artificialmente coloridas de uma tonalidade verde-clara, em 
perfeita harmonia com a indescritível coloração dos seus cativantes olhos – os dela, claro. 
 

- Obrigado por vir comigo, Carolina. Eu sei que casamento não é um programa muito 
interessante... 

- Eu tenho ido a alguns recentemente, algumas amigas minhas se casaram... meu 
irmão casou... antigamente eu achava muito chato, mas agora... 

- Pode crer... 
 
Eu pensei em colocar um som neutro, algo como Magneta Lane, que não provocasse 
nenhuma inoportuna lembrança, mas achei melhor não desviar o rumo natural da 
conversação. 
 

- Seus pais vão estar lá, não é? 
- Hum-hum... mas se você não quiser conhecê-los tudo bem. 
- Não, não, eu faço questão... afinal de contas eles vão querer saber quem é a mulher 

que está com o filho deles. Quer dizer, que está acompanhando o filho deles... – ela 
sorriu meio desconsertada – você sabe o que eu estou querendo dizer. 

- Eu sei, Carolina. 
- E como está Mauro? 
- Ele também vai casar, no final do ano... 
- Hum... já começaram a colocar pressão em você? 
- De leve... a última vez que eles me viram com alguém foi no meu aniversário... eu 

tenho certeza de que se eu estivesse sozinho hoje eu iria cair em algum tipo de 
armadilha. 

- Você acha que vai casar um dia, Celso? 



- Eu não sei, Carolina... todo mundo que eu conheço fala que quando encontrar a 
pessoa certa, na hora certa... eu não sei mais se existe a pessoa certa, ou se a gente é 
que tenta tornar a relação certa com uma pessoa que não necessariamente seja ideal. 

- Coisa que não existe, né? Pessoa ideal? 
- Eu acho que existem várias pessoas que seriam... não ideais, mas... 
- Viáveis. 
- É... e você, acha que vai casar um dia? 
- Eu também não sei... mas se eu casar eu quero casar de preto. 
- De preto? 
- É, pra fugir do lugar comum. 
- Há-há-há... essa eu quero ver. 
- Com certeza, eu lhe mando um convite... 
- Tá bom. E como foi Salvador? 
- Foi interessante, assim, como experiência de vida, mas não foi muito agradável não. 
- E por que não? 
- Eu não gostei de morar sozinha, sem ninguém pra conversar depois que eu voltava 

do trabalho. 
- Dever ser chato mesmo. 
- Deveras... o pessoal do trabalho era legal, mas depois de um tempo começaram a 

me perguntar se eu era sapatão, pois eu não tinha namorado, essas coisas... 
- Sei... e o trabalho? 
- Era mais ou menos, mas não era bem o que eu queria fazer. 
- E não surgiram outras oportunidades por lá? 
- Algumas, mas aqui é melhor para o que eu quero me especializar. 
- E o que é? 
- Bioquímica, eu vou começar o Mestrado no ano que vem. 
- Legal... e aonde você vai fazer? 
- Na Federal. Vai ser puxado, pois eu não vou deixar de trabalhar. 
- Desse jeito você não vai ter tempo para arrumar um namorado... e casar de preto. 
- Eu acho que não... é aqui, não é? 
- É. 

 
Depois que saímos do carro ela fez uma rápida auto-inspeção visual e depois me 
inspecionou também: 
 

- Deixa eu dar uma arrumada nesta gravata, Celso – ela aproximou-se e executou a 
breve tarefa – assim está melhor. 

- Obrigado. 
 
Ofereci-lhe o braço e entramos na igreja. Foi uma sensação esquisita, mas agradável. 
 

- E o que aconteceu depois? 
- Nada, Bia. Depois da cerimônia eu apresentei-a aos meus pais, a Mauro e Telma... 
- E depois? 
- Depois a gente ficou conversando... dançamos um pouco, bebemos um pouco, 

comemos o bolo de ameixa... essas coisas. 
- E depois? 



- Depois eu eu fui deixá-la em casa. 
- Não rolou nem um beijinho!?! 

 
Eu realmente não estava pensando em beijá-la, ou ficar com ela. Pelo menos naquela noite. 
Eu não sei, tinha algo no ar. Era como se a única finalidade daquele nosso reencontro fosse 
unicamente para demonstrar, mais 1 derradeira vez, que não havia mais nada mesmo entre 
nós. Ela estava diferente, e eu também, não haveria nem como recomeçar uma coisa que já 
estava demasiadamente distante de nós. 
 
Eu parei o Celsomóvel defronte ao portão da sua casa – a dela, claro – e olhei para ela. 
Carolina estava sentindo o mesmo que eu, uma mistura de um confortável alívio por não 
termos precipitado nada e uma inconfortável tristeza por termos desprezado mais uma 
potencial oportunidade para tentarmos nos entender de vez. 
 

- Carolina, obrigado pela companhia, você me salvou hoje. 
- De nada, Celso, foi um prazer. Se você tiver outro casamento na sua agenda pode 

contar comigo. 
 
Trocamos 2 beijinhos, ela saiu do carro, abriu a porta e me sorriu novamente: 
 

- Ligue pra mim... 
- Tá bom. 

 
E eu fui pra casa meditar na horizontal... 
 

- E você ligou pra ela? 
- Liguei, Bia, várias vezes. Ela nunca ligou de volta pra mim, e quanto a este aspecto 

ela não havia mudado nada. 
- Como é? Ela nunca te ligou? 
- Nunca... eu não sei porquê. 
- E vocês saíram depois? 
- Não. Lina voltou de Minas, a gente começou a sair junto de novo... 
- E tu não sentiste nada pela Carolina, Celso? 
- Eu não sei, Bia... eu fiquei com uma sensação de que ia ser difícil distinguir a 

Carolina do presente da Carolina do passado, ia ficar remoendo todas as neuras da 
época do ITA, daquela angústia que a gente ficava, da saudade... eu acho que ela 
ficou com a mesma sensação. 

- E vocês não saíram mais? 
- Não, eu tava com Lina, sabe como é. 
- Sei... Lina, Carolina... hum... 
- Há-há-há, agora foi que eu vi a coincidência. Ouvi, melhor dizendo. 
- E você não ligou mais pra Carolina? 
- Liguei sim, toda semana eu falava com ela. Em novembro teve o casamento de 

Mauro, eu chamei Carolina pra ir comigo mas ela falou que não queria ir, que era 
um evento muito familiar, essas coisas. 

- E você achou que... 
- Eu achei que ela tava achando que eu tava querendo casar com ela... 



- Há-há-há... 
- Mas por outro lado até que foi bom, pois eu acabei conhecendo uma amiga de 

Mauro, do trabalho... 
- Hum... 
- Tu sabes como mulher fica faceira em casamento, né? 
- Eu não sei nada disso não, há-há. 
- Não lembra mais do casamento de Sandrinha? 
- Hum, eu não sei do que você está falando, há-há. Vamos voltar ao assunto? 
- No final do ano Lina me falou que ia de vez para Ouro Preto, a gente chegou à 

óbvia conclusão de que era melhor acabar tudo. Eu chamei Carolina.pra festa de fim 
de ano da fábrica, a gente ia passar um final de semana num hotel fazenda... 

- Hotel fazenda?!? 
- Eu não concordei com a idéia, obviamente, mas fui voto vencido. 
- E ela foi? 
- Ela disse que iria, mas na melou na véspera, disse que ia ter que ir não sei pra onde 

com a irmã... Carolina sempre fica meio esquisita em final de ano. 
- E tu levaste quem? 
- Eu fui sozinho... 
- Eu não acredito, Celso, não tinha ninguém disponível? 
- Ninguém que eu pudesse levar para este tipo de evento, sabe, conhecer o pessoal do 

trabalho? Eu achei melhor ir só do que queimar meu filme. 
- Claro... e depois, ligaste pra Carolina? 
- Liguei, mas eu fiquei com aquela impressão de que algo estava errado, de que não 

tinha mais nada mesmo. Eu parei de ligar pra ela, ela nunca ligava mesmo... 
- Vocês nem se encontraram mais? 
- Não. No começo do ano eu tirei uns dias de férias, saí uns tempos com uma amiga 

de Salvador que tava por aqui. 
- Quem é essa? 
- Izabella, mas foi coisa de férias, amor de verão, há-há-há. 
- Sei... 
- E depois eu comecei a namorar com uma professora, Engenheira do ITA, maior 

gata, CDF toda, a-há! 
- Até parece... 
- E o resto da estória você já conhece. 
- Tá bom. E essa famosa Lina? 
- Lina...? 
- Lina é a mulher dos meus sonhos – voz número 1, ligeiramente saudosa – sem 

dúvida alguma. 
- Idem idem – voz número 2, idem. 
- Idem idem idem idem – voz número 3, idem idem. 
- Todo canto que eu vou tem foto dessa menina, na creperia, no bar de Marcelo... 
- Lina é muito gente boa, a gente nunca brigou... 
- Hum... 
- Foi aquela coisa que começou sem compromisso, sem cobrança... 
- Do jeito que tu gostas, né? 
- Só... ela sabia que eu tava saindo com Patrícia, e vice-versa, depois o lance com 

Patrícia deu pra trás, a gente nem combinou de ficar em regime monogâmico, foi 



uma coisa que naturalmente evoluiu com o tempo, eu simplesmente não senti mais 
vontade de ficar com outras pessoas. 

- Nem eu, que afinal de contas Lina é a mulher dos meus sonhos – voz número 1, 
ainda saudosa. 

- Idem idem – voz número 2, idem. 
- Idem idem idem idem – voz número 3, idem idem. 
- E é isso que você gostaria que acontecesse com a gente, Celso? 
- É sim, Bia, eu gostaria que a coisa evoluísse naturalmente, sem você ficar me 

cobrando nada, nem me pressionando etc. 
- Eu vou tentar, Celso, eu prometo que eu vou tentar, mas você tem que entender que 

esse tipo de processo é novo pra mim. 
- Eu entendo, Bia, a gente chega lá, eu sei que sim, mas você vai ter que ser um 

pouquinho mais paciente. Eu idem, claro. 
- Eu vou tentar. Você ainda vai passar o Ano Novo comigo lá em casa? 
- Se você ainda quiser, claro. 
- Claro que eu quero, abestado... 
- E de quebra a gente comemora o teu aniversário juntos. 
- Hummm... vai ser massa. 
- Shruiu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na Beira Da Madrugada 
 

- Aceita mais um chope, Celsius? 
- Aceito sim, Pombus, brigado. 

 
E enquanto o prestativo amigo elevava o nível do dourado líquido no meu copo eu 
calmamente observava a conhecida paisagem local... “não mudou nada nos últimos 5 
anos... e por falar nisso como o tempo passou rápido nos últimos 5 anos, principalmente o 
último... parece que foi na semana passada que eu estava com Bia no casamento de 
Rodrigo, e agora cá estamos no CTA, no churrasco de comemoração de 5 anos de 
formatura da minha turma do ITA”. 
 
Meus colegas de turma não haviam mudado muito, JF e Shimano não haviam envelhecido 
nada, Nélio idem. Bolota estava um pouquinho mais arredondado, óbvia consequência do 
continuado descuido com a dieta, e da igualmente continuada falta de rigorosas atividades 
físicas. O único que aparentava alguma significativa mudança era Alex, mais uma mudança 
mental do que propriamente física... 
 

- Como o tempo voou, né, Celso? – o simpático amigo estendeu-me a mão que 
segurava a importante mercadoria – 5 anos...! 

- Foi mesmo, Pombo – eu peguei de volta o meu copo e fiquei observando Alex 
gerenciar a churrasqueira – parece que Alex finalmente aprendeu a fazer um 
churrasco decente. 

- Há-há... 
 
E foi naquele mundano momento que eu comecei a desconfiar de que havia algo esquisito 
com aquela despretensiosa cena, pois eu lembrei que Cristina havia-me dito que Alex havia 
falecido... mas antes que eu pudesse refletir a respeito minha suspeita atenção foi 
inesperadamente desviada por uma conhecida voz que vinha do lado direito da longa mesa 
à nossa frente: 
 

- Celso, traz mais um pedacinho de picanha pra mim, por favor! 
- Claro, Carolina... – “eita, perainda, o que é que Carolina está fazendo na festa 5 

anos de formatura da minha turma do ITA??”. 
 
E quando eu olhei para ela novamente eu notei que ela estava diferente, Carolina havia se 
transformado em Valéria... “que porra é essa?”. Olhei para Beatriz, que serenamente me 
sorria do lado esquerdo da mesma longa mesa, e notei que ela havia se transformado em 
Drica... “puta merda, eu tou sonhando”. 
 
Sim, porque só em sonho mesmo as pessoas que a gente conhece se transformam em outras 
pessoas que a gente também conhece, e a gente conversa com gente morta... “agora faz 
sentido, o casamento de Rodrigo foi mesmo na semana passada, e na realidade eu estou 
dormindo com Bia, e esse lance da festa de 5 anos foi porque ontem a gente tava 
conversando com Chico a respeito disso... e Carolina apareceu na estória porque a gente 
tava na mesa com ela no casamento de Rodrigo... esse meu sub-consciente tá mesmo 
aprontando comigo... mas e Drica, como é que ela veio parar nesse sonho?”. 



- Cê vai querer mais picanha também, Celsius? 
- Vou sim, Alex – “vamos ver se eu consigo controlar esse sonho, vamos ver se eu 

consigo fazer Pombus desaparecer da cena”. 
 
Olhei para o atencioso amigo, me concentrei um pouco e puff!, como num passe de mágica, 
ele sumiu da minha frente... “massa, agora eu vou sonorizar o ambiente... que tal um pouco 
de U2, que afinal de contas Bia gosta dessa josta?”. 
 
E logo eu consegui ouvir os melancólicos versos de “Stay” reverberando na minha cabeça... 
“massa, funcionou... agora eu vou trocar umas idéias com Alex, quer dizer, com a imagem 
de Alex que o meu sob-consciente fez pra mim”. 
 

- Tu ainda estás morando no Paraná, Alex? 
 
Alex imediatamente parou de manusear os longos espetos da comunitária churrasqueira e 
sumiu de vista – não por efeito da minha vontade, diga-se de passagem – e permaneceu 
sumido, por mais que eu tentasse fazê-lo voltar... “putz, aparentemente minha capacidade 
de controlar eventos oníricos ainda não está elevada o suficiente... Maria Luiza vai pirar 
quando eu contar esse sonho pra ela”. 
 
Decidi tentar uma manobra menos arriscada, sentei ao lado de Bia, que fisicamente ainda 
aparentava ser Drica, e agradeci a sua presença – a dela, claro – na animada festa: 
 

- Brigado por ter vindo comigo, Bia. 
- De nada, Celso. 
- Mais outro ano e é a tua festa de 5 anos, né? 
- É mesmo, você vem comigo? 
- Claro que venho, Bia... 

 
E antes que eu pudesse tentar outra pouco arriscada manobra qualquer o sonho acabou, e eu 
nem fiz o mínimo esforço para permanecer nele, ou reatá-lo... e logo eu estava calmamente 
caminhando na praia, conversando com a minha bela proto-namorada: 
 

- Tu nem imagina o sonho que eu tive essa noite, Bia. 
- Eu tava nele? 
- Tava sim, a gente estava na festa de 5 anos de formatura da minha turma, tava 

rolando um churrasco no CTA, tu estava sentada na mesa, conversando com o 
pessoal, eu tava em pé, perto da cabeceira, conversando com Pombus. 

- Quem tava mais? 
- JF, Shimano, Nélio, Bolota, Alex na churrasqueira... 
- Vixe, Celso, e tu lembrava que o Alex tinha morrido? 
- No começo não, eu ficava meio desconfiado, mas foi somente quando Carolina me 

pediu mais um pedaço de picanha e eu fiquei me perguntando o que ela tava 
fazendo lá que eu deduzi que tava sonhando. 

- Deve ter sido porque a gente tava com ela na mesa naquele dia do casamento do teu 
amigo, Rodrigo. 

- Foi a mesma conclusão a que eu cheguei... 



- Que onda arretada, Celso. 
- Pode crer... eita pleura, se eu acabei de ter aquele sonho como foi que eu vim parar 

aqui na praia, será que eu tou sonhando de novo? 
- Hum?! 
- Só pode ser... – cruzei meus nervosos indicadores um através do outro – isso é outro 

sonho, tá vendo? Só em sonho a gente pode cruzar um dedo através do outro.deixa 
eu cruzar o meu braço através do teu pra tu ver. 

 
E depois da esclarecedora manobra Beatriz levantou uma interessante questão: 
 

- Sim, mas, eu tou sonhando contigo ou tu estás sonhando comigo? 
- Eita porra, agora deu nó, há-há-há... – “e agora?” – eu sei que tou sonhando contigo, 

tu não passa de um produto do meu sub-consciente, Bia. 
- Nada disso, eu não sou produto de coisa nenhuma! 
- Tá bom, vamos fazer um teste... – “hum” – já sei, vamos combinar algo pra gente 

falar quando a gente acordar, pra ver se a gente diz a mesma coisa. 
- Um número é mais fácil de lembrar, Celso, um número primo <100. 
- 37! 
- 37, combinado. E agora, o que a gente faz? 
- Agora a gente podia furunfar um pouquinho, né? 
- Aqui na praia?? 
- Isso é um sonho, Bia, a gente pode fazer o que quiser, e nem vai ficar areia 

pinicando nos pés, e nem em outras partes ainda mais sensíveis. 
- Há-há... 

 
E sem mais demoras iniciamos o nosso libidinoso ato. Em verdade eu estava bem mais 
curioso em relação à verificação da possibilidade de estarmos mesmo compartilhando um 
sonho do que qualquer outra coisa, inclusive um sonho lúcido erótico com a minha bela 
proto-namorada, de mods que eu nem cheguei a finalizar o tal ato, e forcei uma brusca 
acordada. 
 
Abri os olhos, tentei cruzar meus ansiosos indicadores um através do outro, não consegui, 
tapei minhas ansiosas narinas, e a boca, não consegui respirar... “massa, agora eu tou 
acordado mesmo”. Olhei para o meu lado direito, verifiquei que a minha bela proto-
namorada ainda dormia, chequei o que dizia o meu bobofone... “3:52... daqui a pouco o sol 
nasce, mas eu acho que ainda dá pra pegar mais outro ciclo, ou 2”. 
 
E como a bela ainda estivesse adormecida eu simplesmente digitei 37 na calculadora do 
meu potente celular e tentei dormir novamente. 
 
E depois de um indeterminado tempo eu novamente ouvi os melancólicos versos de “Stay” 
reverberando na minha cabeça – coisa que, diga-se de passagem, logo fez-me suspeitar de 
que eu novamente estava sonhando com Bia, mas a medida que o volume da manjada 
música ficava mais elevado ficava-me nítido que era apenas o incômodo bobofone da 
minha bela proto-namorada a sinalizar-lhe – e a mim também, diga-se de passagem, por 
indução – que estava na hora dela interromper o seu merecido descanso – o dela, claro. E o 
meu também... 



Abri os olhos, tentei cruzar meus ansiosos indicadores um através do outro, não consegui, 
tapei minhas ansiosas narinas, e a boca, não consegui respirar... olhei para o meu lado 
direito, verifiquei que a minha bela proto-namorada também estava acordando, chequei o 
que dizia o meu bobofone... “8:14... essa menina gosta mesmo de madrugar”. 
 
Chequei a calculadora do meu potente celular e tomei um ligeiro susto quando percebi que 
não havia nenhum número registrado na mesma... “putz, eu sonhei que tinha escrito 37 , 
mas não escrevi porra nenhuma... ainda bem que eu lembro do número, e do sonho, dos 
sonhos, vamos ver se Bia lembra de algo”. 
 

- Boa dia. 
- Bom dia... dormiu bem? 
- Eu sempre durmo bem quando eu durmo com você... 
- Até parece... 

 
E depois daquela sincera troca de gentilezas eu resolvi investigar o (potencial) fenômeno: 
 

- Bia, eu sonhei que tinha sonhado que a gente tava na festa de 5 anos de formatura 
da minha turma, no CTA, e falava pra tu, na praia... 

- Perainda, Celso, tu sonhou que tinha sonhado?! 
- Isso. Quer dizer, primeiro eu sonhei que a gente tava no CTA, na festa de 5 anos da 

minha turma. 
- Eu tava lá contigo? 
- Tava, mas o importante mesmo foi depois que esse sonho acabou eu sonhei que tava 

andando na praia contigo e te contava o sonho da festa de 5 anos, eu ficava lúcido e 
te dizinha que tava sonhando de novo, e que tu era produto do meu sub-consciente, 
tu perguntava se era eu que tava sonhando contigo ou tu comigo, a gente combinava 
de falar um número quando acordasse pra ver se... 

- Que número? 
- Tu não lembra de nenhum número não? 
- Não... 
- Foi idéia tua, quer dizer, no sonho foi tu que sugeriu um número primo <100. 
- E tu lembra que número era esse? 
- Claro! 
- Qual era? 
- Eu não vou falar, vai que tu lembra mais tarde? 
- Tá bom... e tu acha que se eu lembrar é sinal de que a gente tava sonhando a mesma 

coisa!? 
- Não necessariamente, mas... 
- Mas, porém, todavia... 
- Eu devia ter te acordado logo depois e perguntado. 
- Tu acordou logo depois, por acaso? 
- Eu acho que sim. 
- Tu achas? 
- Eu acho que acordei e olhei que horas eram e anotei o número no telefone, mas o 

número não está lá, então pode ter sido outro sonho. 
- Putz... 



- Da próxima vez eu vou fazer o teste dos indicadores pra ter certeza que eu estou 
acordado mesmo. 

- Tá bom. E tu não estás lembrado de um outro número não, Celso, um número bem 
mais importante que esse do teu sonho? 

- Não, tou não... 
- Um número não primo <30? 
- Não mesmo. 
- Olha... 
- Há-há-há... tu és muito alesada mesmo, mulher. 28! 
- 27, abestado! 
- Eu sei, mulher, tou zonando com a tua cara. 
- Eu sei... 
- Feliz aniversário, Beatriz Cecília! 
- Olha... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tequila 
 
Ano novo, de volta pra casa, de volta pro trabalho. Relatórios pra fazer, problemas para 
administrar, ou seja, não resolver... nada de novo. 
 
Eu sentei, liguei meu computador e fui checar os números do final de semana. Que eu sabia 
que havia sido tranquilo, pois não havia recebido nenhuma ligação da fábrica. Meu chefe 
estava de férias, o que significava que eu poderia cancelar todas as reuniões chatas da 
semana e usar todo aquele tempo extra para produzir algo realmente útil para a empresa. 
 
Fui dar uma volta nas linhas de produção, conversar com o pessoal, fazer uma social, saber 
das novidades, ficar por dentro dos boatos da hora... 
 

- Celso, meu velho, o que eu ouvi é que vai ter mais “ajustes na estrututa”. 
- Que conversa é essa, Miguel? 
- Tá todo mundo falando. Lembra que da outra vez foi a mesma coisa? Começou com 

a peãozada boatando! 
- Putz, esse povo não cansa de demitir gente não? – voz número 1, prematuramente 

irritada com a potencial novidade. 
- Sem motivo, ainda mais – voz número 2, idem – cacilda... 
- Calma, gente – voz número 3, trazendo um pouco de apreciada sensatez ao 

perturbado recinto – isso deve ser boato da peãozada. 
- Tomara que seja – voz número 1. 
- Eu lembro, Zezão. Bom, Márcio tá fora esta semana, não dá nem pra perguntar pra 

ele se ele sabe de algo. 
- E tu acha que ele ia falar se soubesse? 
- Podia ser até que ele não falasse nada, mas pela cara dele dava pra sacar algo. Eu só 

fico sabendo destas coisas na semana anterior. De onde é que veio o boato, gente? 
- Lá do RH... e o bônus, Celso, sai ou não sai? 
- Sai, Miguel, o pessoal da contabilidade tá finalizando os números. Dezembro foi 

melhor do que a gente esperava. 
- Beleza. Vai ser acima do objetivo? 
- Com certeza, mais tarde eu ligo pra Diva pra ver quando é que a gente vai poder 

divulgar quanto vai ser e quando vai sair a grana. Eu aviso pra vocês antes de eu 
largar hoje. Ah, e o churrasco tá confirmado pra sexta-feira, meio-dia em ponto. 

- Vai ter birita? 
- Claro, Zezão, tu ja viu churrasco sem birita!? 

 
Eu subi e voltei para a minha querida salinha, a fim de criar coragem para iniciar (pelo 
menos) 1 relatório, mas a infalível inércia falou mais alto e eu achei por bem procrastinar 
um pouquinho mais... “eu acho que vou dar uma ligadinha para a minha conterrânea 
predileta”. 
 

- Feliz Ano Novo, Celso! 
- Feliz Ano Novo, Gis! D. Clarisse me contou que você passou lá em casa pra dar 

uma bajuladinha de leve. 
- Tu acha que eu ia perder a chance de bajular a minha futura potencial sogra? 



- Claro que não, há-há-há... pena que a gente não se encontrou, né? 
- Foi mesmo... tua proto-namorada me ligou toda feliz por ter passado o ano e o 

aniversário dela contigo, Celso. 
- Foi massa... – “putz, será que Bia comentou sobre a minha derrapadazinha?”. 
- ... 
- ... – “será??”. 
- Há-há... 
- O que foi, mulher? 
- Eu sei exatamente o que tu estás pensando nesse momento. 
- Putz... – “putz” – detalhes, inclusive? 
- Não, que isso eu prefiro nem imaginar, ela apenas comentou que tu havia agarrado 

uma rapariga do nome esquisito que tu conheceu no avião na volta do SDO. 
- Por essa e por outras é que eu nunca mais vou prum SDO, só dá confusão, pesadelo, 

só pobrema. 
- Lamentável, Celso. 
- Eu sei... 
- Sintoma de que as coisas estão degringolando? 
- Talvez sim, talvez não, talvez talvez... 
- Fala, menino, desembucha. 
- Eu não sei ainda... eu acho que eu tou sentindo falta da minha liberdade. 
- Sintoma número 1. 
- E eu acho que a coisa em si não evoluiu para o estado que eu estava esperando. 
- Ou seja, Bia não é assim uma Lina. 
- Eu não definiria nesses termos... eu diria que o relacionamento que eu tenho com 

Bia não é assim, não está assim como o relacionamento que eu tinha com Lina. 
- Sintoma número 2. 
- Isso... a gente sempre quer ter um relacionamento alto nível com uma pessoa alto 

nível, né? 
- Claro! 
- Bia sem dúvida é uma pessoa alto nível, mas o nosso relacionamento não é tão alto 

nível assim... tu entende o que eu estou falando, né? 
- Perfeitamente... e agora? 
- Tecnicamente a gente está dando um tempo. 
- Idéia tua. 
- Isso. 
- E? 
- Eu estou pensando bastante sobre os possíveis próximos passos. 
- O gato subiu no telhado. 
- Não necessariamente, pode ser que seja apenas uma fase, né? Vai ver que daqui a 

uns meses o nosso relacionamente vai atingir um nível mais elevado. 
- Vai ver... 
- Tu já fez as pazes com 99? 
- Perdi completamente a esperança de que isso aconteça, Celso. 
- Ele arrumou outra mulherzinha? 
- Aparentemente não. Bia me perguntou as mesmas coisas, vocês combinaram, foi? 
- Não... 
- Já parasse de sonhar com Alex? 



- Não... putz, esse noite eu sonhei que Bolota morria, Gis, tinha um ataque do coração 
fulminante. 

- Nossa, Celso, que coisa...! 
- Eu contava pra minha mãe, chorando... 
- Ligasse pra ele? 
- Eu não, imagina...! 
- Tá bom. E o trampo? 
- Começo de ano é uma lerdeza mesmo, né? Ainda mais com o chefe de férias, 

ninguém me pentelhando... 
- Há-há-há... 

 
E depois daquela animada tertúlia eu passei na sala do meu compenentrado colega Rodolfo: 
 

- Vamos almoçar? 
- Bora, deixa eu fechar esta planilha... 
- Eu não acredito que tu estás realmente trabalhando no 1º dia útil do ano, Rodolfo! 
- Claro que não, eu só tava calculando o meu bônus. 
- Há-há... 
- E aí, como foi o rompida de anos? 
- Vai te lascar, fresco, que eu não rompi porra nenhuma... eu fui pra casa de Beatriz. 
- Já está neste estágio, Celso? Isso tá com cara de que vai dar em casório. 
- Eu acho que não, a gente resolveu dar um tempo. 
- Então ela não vai pra comemoração? 
- Não, não vai ser desta vez que tu vais conhecer a peça. 
- E tu vais sozinho, é? De novo? 
- Provavelmente... 
- Arruma uma substituta, velho, já que a titular não vai... 
- Boa idéia, Rodolfo... 

 
Eu voltei do almoço pensando naquilo, a comemoração de final de ano da empresa, que 
tecnicamente iria acontecer no começo do ano, mas tudo bem... mais outra ocasião em que 
eu teria que encarar sozinho um fim de semana inteiro repleto de perguntas sobre a minha 
vida amorosa, ou falta de. Eu escovei os dentes e voltei para a minha modesta sala. Uma 
inusitada idéia me passou pela cabeça, e de imediato resolvi ligar para o estúdio do meu 
prezado amigo Agnaldo. 
 

- Fala, Celso. Como tá o disco, velho? 
- Tá parado, meu irmão. Vamos ver se este ano eu termino de gravar. 
- Beleza. Que é que manda, Celso? 
- Agnaldo, é o seguinte. Catarina me falou que ia passar aí pra tirar umas fotos... 

quando é que vai ser? 
- Deixa eu ver... Catarina... confirmado para quinta à tarde. Ela chega às 1:00, vai 

se arrumar, a gente comeca às 2:00, ela faz uma pausa às 4:00, retornamos às 4:30 
e encerramos às 6:00. Ela é bastante metódica, se você tá querendo falar com ela 
tem que ligar na meia hora de intervalo. 

- Falou. Quem é que vai com ela? 
- Mara e Tavinho. 



- E quem vai ser o diretor? 
- Eu, velho, tá pensando o quê? 
- Só. Ela vai tirar a roupa? 
- Catarina nunca tira a roupa, Celso, tu sabe disso. E ela também não gosta de 

ninguém presente durante a sessão. 
- Eu sei. Brigado, Agnaldo. 

 
Eu passei o resto da semana me questionando se aquilo ia ser uma boa idéia ou não, mas 
quando chegou a quinta-feira eu não tive mais dúvidas: quando o relógio marcou 4:10 eu 
peguei o telefone e liguei pra ela. 
 

- Celso? 
- Oi, Cat, tudo bem? 
- Feliz Ano Novo! 
- Pra você também. 
- A que devo esta honra? 
- Eu estava pensando em você e resolvi ligar pra ver se está tudo bem. 
- Está sim, eu estou aqui no estúdio de Agnaldo, tirando umas fotos... ele tá 

mandando lembranças. 
- Legal... de repente a gente podia ir tomar um chá ou um suco, colocar o papo em 

dia... 
- Boa idéia... a gente vai encerrar às 6:00, se você chegar por aqui lá pelas 5:45 tá 

bom,  ainda vai dar tempo de ver o final da sessão. 
- Eu sei que você não gosta de ninguém atrapalhando, Cat... eu passo aí ás 6:00. 
- Não, você pode vir, não vai ter problema nenhum. Beijo. 
- Outro. 

 
Eu teria que sair um pouco mais cedo que o normal, então tratei de deixar tudo pronto para 
o dia seguinte. Liguei para Virgínia, ela me disse que estava tudo em cima para o churrasco 
e que todos os convidados haviam confirmado presença. Desliguei meu computador e fui 
dar uma rápida checada na produção. Tudo estava andando bem. 
 

- Ótimo, agora é só se preparar para o saidão – eu comentei comigo mesmo enquanto 
caminhava para o estacionamento. 

- Será que dessa vez essa menina libera? – voz número 1, colocando os bois no lugar 
errado – Tava com uma carinha de carente no casamento da irmã. 

- Eu não sei não, minha gente, tem algo muito errado com essa menina – voz número 
2, na zaga – algo que eu ainda não sei bem descrever o que é. 

- Putz, tu adora botar defeito em mulher, né? – voz número 3 – A única coisa errada 
com essa menina é que ela ainda não liberou a mixaria. 

- Celso, capricha, que a gente não sabe mesmo quando vai, né? – voz número 1. 
- Vai pra onde, aruá? – voz número 2, ligeiramente apreensiva – Deixa de agourar o 

cara, não tá vendo que o rapaz não precisa de mais neura nenhuma, cacete? 
- Foi mal, foi mal – voz número 1, ligeiramente arrependida – foi mal. 

 
Completamente ignorei todas as vozes na minha carregada cabeça, entrei no Celsomóvel e 
segui para a BR 101. O trânsito não estava tão ruim, cheguei ao estúdio a tempo de ainda 



ver a final sequência de fotos. Catarina fingiu que não percebeu a minha chegada, e eu fingi 
que não tinha sacado a sua manha – a dela, claro. Às 6:00 em ponto Agnaldo finalizou a 
sessão, e Catarina veio falar comigo: 
 

- Oi, Celso, tudo bem? 
- Tudo bem. Você estava tão compenetrada, tão pro. 
- Pois é, querido... deixa eu trocar de roupa, não vai demorar nada. 
- Tá bom. 

 
Tão logo ela saiu de cena Mara e Tavinho iniciaram os indiscretos comentários: 
 

- Essa daí tá precisando de um namorado, Celso. 
- Eu também estou, há-há. 
- Ué, Tavinho, e o teu bofe? 
- O danado me largou por uma rachada, Mara, veio com um papo de que era metro, 

essas conversas furadas. 
- Vixe! Liga não, daqui a pouco tu arruma outro. 
- Com certeza, querida. E tu, Celso? 
- Tô fora desse esquema, Tavinho, 
- De qual esquema, do meu ou do dela? Há-há. 
- Dos 2. Vocês sabem muito bem que Catarina e eu somos apenas bons amigos. 
- Eu já vi esse filme antes, Mara. 
- E eu não lembro, Tavinho? Catarina tava tão animada, dizendo que finalmente ela 

havia conhecido um sujeito decente... 
- Trabalhador, honesto... bonitão, há-há-há... 
- Muito obrigado pelos elogios, mas vocês estão redondamente enganados. 
- Vamos torcer para dar certo desta vez, Mara. 
- Com certeza. No que depender da gente desta vez vocês vão se arrumar. 
- Vocês são fogo mesmo, viu? 

 
Agnaldo desligou tudo e juntou-se aos conspiradores de plantão: 
 

- Qual é o papo? 
- A gente tava aqui torcendo pra ver se desta vez Catarina e Celso se entendem, 

Agnaldo. 
- Sei... tu não estavas com uma namorada no casamento de Rodrigo, Celso? 

 
Outra clássica jogada na zaga, característica inconfundível do meu prezado amigo. 
 

- Exato, eu não disse pra vocês que eu e Catarina... 
 
Eu nem acabei a frase e ela apareceu de novo no animado pedaço: 
 

- Catarina o quê? 
- Nada, você vai sair assim, toda maquiada? Não quer que eu dê um grau não? 
- Precisa não, Mara, eu vou assim mesmo. Celso não liga pra essas coisas não. 
- Claro que não. 



- Eu muito menos, tá sexy assim, toda produzidinha – voz número 1 – shruiu-iu-iu! 
- Tem algo de errado com essa menina, gentem – voz número 2 – eu tou avisando. 
- Foda-se – voz número 1. 
- Bom, já que tu não se cansa de falar isso eu vou ficar de olho nessa menina – voz 

número 3 – só pra acalmar os teus nervos. 
- Obrigado – voz número 2. 

 
Despedimo-nos de todos e nos mandamos. 
 

- Você quer ir pra onde. Cat? 
- Eu acabei de ter uma idéia... não, não é isso que você está pensando, me segue. 

 
Ela entrou no carro dela e eu entrei no meu, e em menos de 10 min chegamos onde ela 
queria: um barzinho à beira-mar. Sentamos ao ar livre, e ela foi rápida no pedido: 
 

- Tequila, 2 copos, sal e limão, por favor. 
 
Ela estendeu a mão por sobre a mesa e deslizou seus dedos – os dela, claro – sobre os meus: 
 

- Que bom que você ligou pra mim, Celso. 
 
Eu não disse nada, fiquei apenas sorrindo e olhando para o seu belo rosto – o dela, claro. 
 

- Fala alguma coisa, menino. 
- Você está com uma cara melhor, tava tão aguada na última vez que nos vimos, no 

casamento da tua irmã e Rodrigo. 
- Já passou. E também agora eu vou manerar um pouco do trabalho, descansar. 
- Isso é importante... recuperar as energias. 
- Exato... – ela olhou para os copos que acabavam de chegar à mesa – Obrigada. E 

nada como uma rodada de tequila pra começar. À nossa! 
- À nossa! 
- Sabe o que eu queria mesmo? – ela retirou o excesso de sal dos lábios com a língua. 
- Não... 
- Passar um fim de semana inteiro de pernas pro ar, na praia, só paparicada, sem 

preocupação nenhuma. 
- Pois é exatamente isso que eu vou fazer este final de semana. 
- É nada!! 
- Hum-hum – eu sorri com uma cara de quem queria fazer inveja – o pessoal da 

empresa vai fazer uma comemoraçãozinha de final de ano. Ou começo, no caso. 
- Sério? Aonde vocês vão? 
- Cupe. 
- Eu adoro aquela praia – ela tomou outro gole – é só o pessoal do trabalho ou vão as 

esposas, esposos etc? 
- Tá quase se convidando – voz número 1 – shruiu! 
- Essa menina é muito esperta mesmo – voz número 3 – não, nem precisa falar que 

tem algo de errado com ela. 
- Eu não ia falar nada, porra! – voz número 2. 



- Ia sim que eu sei – voz número 3 – pode parar. 
- Vai a reborréia toda. 
- Que legal... sua namorada deve estar adorando a idéia. 
- Ela não vai... 
- Não? O que foi que houve, vocês brigaram? – ela simulou uma leve apreensão. 
- Não exatamente... a gente está dando um tempo. 
- Hum, dando um tempo, Celso? Por quê? 
- Porque... 
- Deixa pra lá, isso não é da minha conta. 
- ... 
- Não vai me dizer que você vai levar Carolina? 
- Há-há-há... 
- Por que não? Eu acho que a tua namorada não ia nem ligar, as 2 estavam tão 

amiguinhas naquele dia... 
- Perainda, impressão minha ou essa menina tá com ciúmes de Carolina? – voz 

número 1. 
- Impressão tua – voz número 3 – Catarina é gata demais pra ter ciúmes de quem quer 

que seja, mesmo de Carolina. 
- Catarina, Carolina – voz número 2 – Carolina, Catarina... hum. 
- Hum... – voz número 3. 
- Hum... – voz número 1 – tô começando a achar que Celso é quem tem algo de 

errado com. 
- Não, Cat... – eu apertei levemente a sua mão, a dela, claro – eu gostaria que você 

fosse comigo. 
- Você está falando sério?! 
- Claro! Você não quer passar um fim de semana na mamata? E então? 
- Celso... eu não sei... – ela fez um calculado charminho, alisou meus dedos 

novamente. 
- Ela vai, shruiu! – voz número 1 – finalmente a gente vai conferir essa menina. 
- Vai ser bem informal, na praia, você vai gostar do pessoal. A gente sai daqui 

amanhã de tarde... eu prometo que vai ser um esquema tipo “bons amigos”, Cat, eu 
nem vou ficar te assediando não. 

- Eu posso usar nome falso pra ninguém me reconhecer? 
- Pode, o nome que você quiser. 
- A gente vai dormir na mesma cama? 
- A relevância dessa pergunta é mínima, minha cara – voz número 3 – o importante 

mesmo é que vai rolar um jabinha esperto. 
- Não necessariamente, se você preferir a gente fica num quarto com 2 camas. 
- É melhor, né? Assim fica mais difícil de acontecer algo... – ela deu um sorriso 

levemente malicioso – inapropriado. 
- Combinado. Vamos encarar umas agulhas fritas? 
- Vamos! 

 
Ainda estava claro quando chegamos ao hotel, então deixamos a bagagem no quarto e 
fomos ver o pôr do sol na estrada de Serrambi. Na volta demos de cara com Lula, Tereza, 
Rodolfo, Érica, Aurélio e a namorada na recepção, e depois de rápidos cumprimentos 
combinamos de sentarmos à mesma mesa durante o jantar de abertura. Fomos todos para 



nossos respectivos quartos para nos prepararmos. Catarina insistiu para que eu tomasse 
banho primeiro: 
 

- Vai logo pois eu vou precisar demorar um pouco, Celso. 
 
Eu não entendi o que ela quis dizer, mas tomei um banho extra-rápido de 15 min, peguei o 
meu “player” e saí do quarto para deixá-la mais à vontade: 
 

- Não precisa se embonecar muito, Cat, lembre-se de que estamos na praia. 
- Tá bom, Celso, eu te encontro em meia hora. 

 
Lula estava no bar, e como ele já havia iniciado a ingestão alcoólica eu resolvi acompanhá-
lo no processo. Em pouco tempo Rubens apareceu na área, mas não nos viu, então Lula 
cordialmente chamou pelo amigo: 
 

- Rubens, junte-se a nós e seja um dos bons. 
- Vocês já começaram? Sem migo? – ele olhou para o meu copo – tás tomando 

bebida de mulher, Celso? 
 
Rubens sentou-se conosco e fez seu pedido – o dele, claro. O bartender tentou ser cordial 
com o caro amigo: 
 

- O senhor vai querer um pouco de gelo no seu uísque? 
- Rapaz, os caras que fizeram isto aqui tiveram um trabalho arretado pra separar a 

água do álcool, seria muita descortesia profissional se eu colocasse água de novo. 
- Ligue não que ele é assim mesmo, moço – Lula já havia visto aquela cena centenas 

de vezes. 
- Pois não, senhor – o atento rapaz sorriu e foi fazer outra coisa mais produtiva. 
- Rubens, tu devia colocar um cartaz na camisa: Cuidado, Engenheiro Químico, não 

ofereça gelo. 
- E aí, Celso, troxe alguem desta vez ou vai ficar secando a mulher dos outros? 
- Ele trouxe uma gata, Rubens, boa toda, bonita que só a porra. 
- Uma amiga, Rubens. 
- Do peito, eu espero. 
- Do peito, da bunda, há-há. 
- Vocês são foda... – “espero que sim... e de outras partes também” – por falar em 

mulher dos outros, cadê a tua mulher? 
- Tá se arrumando. 
- Mulher é foda, a gente tá tudo aqui de short, camiseta, sandália de praia... eu aposto 

que essas mulheres vão se produzir que só a porra. 
- A minha vai, e é por isso que eu bebo. 
- Celso, vamos ligar pra Rodolfo e dizer que é da fábrica, que deu uma merda lá e ele 

tem que ir resolver a bronca. 
- Bora. 
- Há-há-há.. 

 
 Rodolfo não engoliu a truta, e logo apareceu com a namorada e juntou-se a nós. 



- Oi, meu povo. 
- Dona Érica, como a senhora está elegante. 
- “Merci!” – ela deu uma rápida sacada no ambiente – vamos escolher uma mesa bem 

localizada antes que o resto da mundiça apareça? 
- Boa idéia. 
- Cadê a mulherada? – Érica indagou enquanto nos deslocávamos no salão. 
- A minha deve estar saindo do banho agora. 
- Érica, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sei como Rodolfo conseguiu fazer com 

que você se arrumasse tão rapidamente. Tereza vai demorar pelo menos mais 1 
hora. 

- Isso é uma questão de pulso, gente, vocês estão maneirando muito com elas. 
- Há-há, esse Rodolfo tá querendo cantar de galo, Lula, quero ver depois do 

casamento. 
- Vai virar outro dominado, que nem nós. 
- E Carolina, Celso? 
- Bom, ela disse que só ia demorar 30 min – eu dei uma checada no relógio de 

Rodolfo – pelos meus cálculos ela ainda tem 18 até estourar o prazo. 
- Tu já conheceu a figura, Rodolfo? 
- Já, Rubens, eu acho que com essa daí ele casa. Que é que tu achas, Érica? 
- Eu acho que essa mesa tá boa, gente... – ela estrategicamente escolheu a melhor 

mesa do fundão – Celso, casar!? Vocês já beberam demais. Alguém aqui por acaso 
já viu Celso com a mesma pessoa em mais de 2 eventos consecutivos nos últimos 4 
anos? 

- Eu não vi nem em mais de 1! 
- Eu vi, lembra daquela menina do casamento de Adalberto? Como era o nome dela, 

Érica? A gente saiu com eles. 
- Eu lembro dela, uma falsa magra, sorridente, cabelo castanho, boa toda, Rubens. 
- Tô lembrado não. Eu lembro da moreninha do meu casamento... 
- Patrícia, Rodolfo. 
- Isso, Patrícia... 
- Também foi a única. 
- O que foi que aconteceu com a coitada, Celso? 
- Deve ter caído na real e dado um chute no traseiro dele, há-há. 
- Coitado sou eu, Érica, que estava apaixonado por ela e fui sumariamente 

desprezado. 
- Até parece... eu gostava dela. 
- Pois eu nunca mais vi a figura... 
- Como diriam os franceses, “c’est la vie, c’est la mort, c’est la merde”. 
- Só, Rodolfo... eita, o chefão chegou, se ele perguntar diz que a mesa já tá lotada. 
- E não tá mesmo, Celso? Só falta Aurélio, e as respectivas. 
- É mesmo, há-há. 

 
Foi só o nosso querido presidente entrar no salão que o resto do pessoal apareceu. Depois 
de uma rodada de cumprimentos gerais voltamos aos nossos lugares. 
 

- Tu é muito babão, Aurélio, tava só esperando o chefe chegar, né? 
- Claro, velho, tá pensando o quê? Tem que babar mesmo, ora! 



- Eu acho que tava todo mundo na moita, Celso, menos nós. 
- Só tem puxa-saco nesta empresa. 
- Fala baixo que tem mais 1 se aproximando... 

 
Nós sorrimos amigavelmente e encerramos a conversa. 
 

- Cadê o som, Celso? 
- Tá tudo pronto, Márcio, vai querer começar com o quê? 
- Deixa eu ver, eu acho que a mulher do chefão gosta de B-52’s, gente. 
- Não tem pobrema, chefe, já vou ligar o som. 

 
Eu dei uma rápida olhada nas opções e resolvi comecar com “52 Girls”. A reação positiva 
da esposa do chefe mor ficou devidamente demonstrada pelo sorriso que ela me deu de 
longe. 
 

- Grande Celso, ganhasse uns pontos com a madame. 
- Só... 
- Pense num macho babão, esse tal do Celso. 
- E a tua madame, Celso? 
- Deixa eu ver – eu dei uma checada no relógio de Rodolfo – ela deve estar chegando 

em exatamente 3 min... e isto significa que já está na hora de providenciar algo pra 
ela. 

 
Eu fiz sinal para o rapaz que estava nos atendendo: 
 

- Amigo, faz favor, traz mais 2 margaritas. 
- Sal na borda, senhor? 
- Por favor – “senhor?”. 

 
Catarina apareceu no recinto antes do final da música. Ela trajava um vestidinho azul claro, 
estampado com motivos tropicais. E sandálias de praia. Só. Eu levantei e fui acompanhá-la: 
 

- Você está simplesmente... 
- Tesuda, vamos voltar pro quarto que eu quero te lamber toda – voz número 1 – 

como diria o nosso amigo Miltan. 
- Ele diria “chupar” toda – voz número 3, lembrando de um (des)importante detalhe – 

shruiu-iu-iu! 
- Dá no mesmo – voz número 1. 
- Tecnicamente, há uma sutil diferença – voz número 3. 
- Foda-se – voz número 1 – quarto, quarto, quarto! 
- Simples?! 
- Essa menina tá mesmo querendo impressionar a gente, gentem – voz número 2. 
- No que me diz respeito eu só tenho 1 coisa a declarar: ela conseguiu – voz número 

3. 
- Idem – voz número 1 – quarto, quarto, quarto! 
- Era isso o que eu ia dizer. Vamos sentar? 
- Vamos. 



Naturalmente que ela chamou a atenção de todos. Primeiro porque ela sempre chamava a 
atenção onde quer que estivesse. E segundo porque o pessoal gostava de ficar analisando as 
caras, e bundas, novas. 
 
Nós sentamos, ela cumprimentou a todos na mesa e tomou um gole da margarita. Tereza e 
Olívia finalmente chegaram, e o nosso chefão pode fazer o discurso de abertura. Eu 
interrompi a sequência musical para que todos pudéssemos escutar tão importante 
pronunciamento: 
 

- Bom, pra começar, boa noite a todos! Eu gostaria de agradecer a presenca de todos 
vocês... eu tenho muito a dizer, a agradecer a vocês, mas vou tentar ser breve pois tá 
todo mundo querendo comer, não é mesmo, Diva? 

- É isso aí, chefe. 
- Pense numa mulherzinha babona, a tal da Diva – voz número 1 – quarto, quarto, 

quarto! 
- Mas por favor tenham um pouco de calma que eu nem comecei, só mais 1 

minutinho... 
- Ahhh... 
- Este ano foi repleto do desafios, nós passamos por alguns momentos difíceis, nós 

tivemos que tomar algumas decisões difíceis, tivemos que mudar a nossa forma de 
trabalhar... mas as coisas que nós fizemos trouxeram o resultado previsto. E não 
poderia ter sido de outra forma, eu jamais duvidei de que os resultados seriam como 
foram, pois a nossa equipe é capaz de coisas extraordinárias. E vocês, todos vocês, 
que constituem a nossa liderança, desempenharam um papel fundamental... e eu 
agradeço a todos vocês por isso. Este ano, que está apenas começando, também vai 
ser difícil, nossos objetivos serão mais desafiadores, mas eu tenho a certeza de que 
nós conseguiremos, juntos, superá-los de forma satisfatória. Agora vamos celebrar! 
Celso, som na caixa! 

 
Eu atendi de imediato à sábia solicitação do chefe, mas naturalmente que os esfuziantes 
aplausos abafaram as primeiras frases de “Roam”. 
 
Catarina detonou a margarita e depois deu uma olhadela no cardápio: 
 

- Eu acho que eu vou encarar um peixe-espada hoje... 
- Hú-hú! 
- É hoje! 
- Esses meninos só pensam naquilo, Carolina, ligue não... 
- E a sorte que eu não tenho, Érica? 
- Eita, Celso! Ouvisse? 
- Eu ouvi sim, muito bem, por sinal – voz número 3 – shruiu! 
- Quarto, quarto, quarto! – voz número 1. 
- Eu não sei não, gentem – voz número 2. 
- Foda-se – voz número 1. 
- Carolina e eu somos apenas bons amigos, Lula. 
- Eu pensei que vocês fossem namorados... 
- Não, Tereza, a namorada oficial não pode vir, então Celso me convidou. 



- Ah, então você é a reserva... 
- Isso, mas sem os mesmos benefícios da titular, se é que você me entende. 
- Perfeitamente... 
- Rapaz, tu estás muito gostoso, Celso. 
- É o que a minha mãe sempre diz, Rubens: “o chato não é ser bonito, o chato é ser 

gostoso” – eu segurei a mão de Catarina e beijei os seus dedos, os dela, claro – em 
verdade eu sempre fui a fim de Carolina, mas ela não quer nada comigo... 

- Prova de que ela é inteligente, não é, Lula? 
- Com certeza, Rubens, há-há. Mas você faz bem, Carolina, em não querer nada com 

Celso. Isso é um cabra safado. Você sabia que Celso fez mal a uma moça? 
- Foi mesmo? – Catarina sorriu, quase surpresa. 
- Foi, ele fugiu com o noivo dela... há-há-há... 
- Eu já ouvi esta piada uma dúzia de vezes. 
- Podz crer... 
- Eu também, Tereza. 
- Não, Érica, foi verdade, conta pra ela, Celso. 
- Não, Érica, tu não sabe o que aconteceu semana passada. 
- O que foi, Celso? 
- Eu liguei pra casa de Lula no domingo, quem atendeu foi Lulinha... eu perguntei: 

“Lulinha, teu pai tá em casa?”. 
- Essa é outra que eu já ouvi uma dúzia de vezes, Érica. 
- Então não vou contar mais, Tereza... 
- Não, Celso, conta que é massa. 
- Então, o que foi que Lulinha disse, Celso? 
- Ele disse: “ele tá sim, tio Celso, mas eu acho que ele está com caganeira”. 
- Há-há-há... isso é um fresco... 
- Que papo é esse, Celso? 
- Foi o que eu perguntei pra Lulinha, Érica... 
- E ele? 
- Ele disse: “ontem de noite eu levantei pra beber água e quando eu passei no quarto 

de painho eu ouvi mainha dizer: lá vem você com esta merda mole pra cima de mim 
de novo, Lula”. 

 
A galera foi ao delírio de tanto rir. O pessoal das outras mesas parou de conversar por 
alguns instantes e ficou nos observando, até que alguém finalmente quebrou o estado de 
estupefação geral: 
 

- A mesa de vocês está animada, hein? 
- Aqui é a mesa da gréia, João – Rubens respondeu cordialmente. 

 
Nós fizemos nossos pedidos, Catarina pediu mais uma rodada de margaritas e sugeriu uma 
leve atividade física antes da comida chegar: 
 

- Vamos dançar? 
 
Eu havia pré-programado uma dose de R.E.M. e Pretenders na sequência, na esperança de 
ser do agrado da esposa do chefe-mor. Bola na rede, em pouco tempo a mesma estava 



bailando no salão. E naturalmente que todos os presentes se sentiram na obrigação de 
seguí-la. Catarina não deixou passar em branco: 
 

- Tu não tem vergonha não, Celso? Bajulando a mulher do homem. 
- Claro que não, minha querida... a coroa tá animada toda. 
- Bonitona, ela. 
- PhD não sei em quê... 
- Ah, já vi tudo... você está fascinado pelo intelecto da madame. Isso tem nome, 

sabia? Sapiossexualidade. 
- Foi só um comentário, Cat. Nem comece com aquela estória... 
- Tá bom. 
- Daqui a pouco eu coloco uma música que eu selecionei especialmente em sua 

homenagem: “Supermodel”. 
- Há-há-há... 

 
Depois de uns 20 min a comida chegou, então todos voltamos para nossas respectivas 
mesas e começamos a ceia. O silêncio inicial foi interrompido por um singelo comentário 
do meu observador amigo Lula: 
 

- Essa menina até que bebe direitinho, Celso. 
- Também, depois de 2 anos na Inglaterra... até eu... 
- Você morou na Inglaterra, Carolina? 
- Hum-hum – ela me lançou um olhar solicitanto cumplicidade – 2 anos, fui estudar 

Inglês. 
- Que legal... Rubinho também morou lá, quando era criança. 
- Aonde, Rubens? 
- Bristol. Você morou aonde? 
- Londres... o centro do mundo, de acordo com Celso... 
- Só se for o centro do 8º mundo... 
- Exato. 
- Londres é a cidade mais fodona desse planeta – voz número 1 – tá ligado? 
- Eu prefiro Barça – voz número 2 – Barça dá onda. 
- Brisbane é a cidade mais fodona do mundo – voz número 3 – vamos pra lá? 

 
Depois da ceia rolou mais uma sessão de dança, durante a qual alguns dos presentes 
tiveram o primeiro contato com algumas das tendências músicais do século XXI, tais como 
Jet, Vines e afins. Mas no final da noite eu engrenei uma sessão de músicas lentas da 
década passada, coisa leve do tipo Cranberries, Collective Soul, Gin Blossoms e afins. A 
maioria do pessoal aparentava o típico cansaço da sexta-feira, e por volta das 10:30 o salão 
estava quase vazio. Lula, Tereza, Rubens, Olívia, Catarina e eu decidimos tomar a 
derradeira saideira e logo em seguida recolhemo-nos aos nossos respectivos aposentos. 
 
Catarina estava com um olhar ligeiramente insinuante quando paramos defronte à porta do 
nosso quarto, que ela fez questão de abrir, não sem antes me pedir algo deveras inesperado: 
 

- Celso... 
- Fala... 



- Feche os olhos. 
 
Eu sorri e fiz o que ela pediu. Ela abriu a porta, puxou minha mão, fechou a porta atrás de 
si, puxou meu corpo de encontro ao seu – ao dela, claro – e me deu um beijo de língua, 
daqueles bem longos... e aquela foi a 3ª vez que eu beijei alguma outra pessoa desde o dia 
em que Beatriz Cecília re-entrou no meu espaço aéreo e iniciou essa (des)importante 
estória. Aquele foi o melhor beijo da minha vida. Mesmo. Na boa. 
 

- Que cheirinho gostoso... – eu abri os olhos e notei que havia uma quantidade não 
desprezível de velas acesas no quarto. 

- Eu preciso te perguntar algumas coisas, Celso – ela sussurrou enquanto me 
conduzia lentamente em direção às camas, que, para minha surpresa, já estavam 
devidamente juntas. 

- Pergunte... 
- Tem alguma coisa que eu deva saber... antes de a gente tirar a roupa? 
- Tipo...?! 
- Algo que possa ter consequências desagradáveis... – seu olhar, o dela, claro, 

adquiriu uma conotação levemente preocupada. 
- Paranóica, com uma pitadinha de neuroticidade – voz número 2 – eu sabia, eu sou 

muito foda mesmo. 
- Não, Cat... eu fiz meu exame anual ontem e minha saude está perfeita... se é que 

entendi direito a sua pergunta. 
- Entendeu sim... – ela sutilmente me jogou na cama e deitou-se sobre mim. 
- E você? – eu afastei seus cabelos de modo a ver seus olhos, os dela, claro.  
- Também não. Você trouxe camisinha? – ela sussurou enquanto beijava meu 

pescoço. 
- Prevenida é diferente de paranóica, meu caro – voz número 3 – tá valendo sim. 
- Sexo, sexo, sexo! – voz número 1. 
- Claro! E você? 
- Também trouxe – ela me deu outro beijo bem molhado, mas parou de repente e me 

olhou bem séria – tem uma coisa que eu preciso te dizer, Celso. 
- Diga... 
- Eu... faço muito barulho – ela sorriu e me beijou novamente. 
- Shru-iu-iu, meus amigos – voz número 1 – essa menina é pauleira, estou nessa. 
- Então vamos botar o som bem alto, para não incomodar os nossos vizinhos. 
- Há-há-há-há... 

 
Eu acordei com o meu telefone vibrando: 
 

- Celso, olha pela janela. 
- Cacete, Aurélio, que horas são? – eu levantei lentamente. 
- 5:00... tás vendo o que eu tô vendo? 
- Só... vamos nessa! 

 
Quando voltei da praia Catarina ainda estava dormindo. Tomei um banho e pedi um café da 
manhã para nós. Coloquei “Twentysomething” para tocar e esperei até que ela abrisse os 
olhos para colocar a bandeja na cama: 



- “Morning, miss Cat”. 
- “Morning, luv” – ela sentou-se, aparentemente sem dar a mínima pelo fato de ainda 

estar despida, e tomou um gole do suco de maçã – como foi a “sesh”? 
- Nada mal para janeiro... 1 metrinho, sem vento... 
- Humm... este melão esta uma delícia... 
- Só... – eu abaixei meu olhar uns 30 graus. 
- Há-há-há... – ela limpou os lábios – você está duplamente enganado, Celso. 
- É mesmo? 
- Primeiro o verbo correto não é estar, é ser – ela sorriu confiante – e segundo que tá 

mais para laranja do que para melão. 
- “Whatever...” – eu dei outra sacada no assunto em discussão – o importante é que 

estão deliciosos... quer dizer, são deliciosos. 
- Melhorou... – ela levantou-se – eu preciso ir ao mike, ve se não fica secando a 

minha bunda. 
- Claro... 

 
Eu obviamente ignorei o seu sugestivo comentário – o dela, claro – e fiquei observando o 
delicioso vai e vem dos seus quadris – os dela, claro. Em menos de 2 min ela voltou, ainda 
sem roupa, e sentou-se novamente: 
 

- Celso – ela mordeu um pedaco de abacaxi – humm... 
- Sim?! 
- Sabe que o teu chefe me perguntou o que eu fazia, ontem? 
- Márcio? 
- Não, o chefe dele, o chefão. 
- E o que foi que você disse? 
- Eu disse que estudava Comércio Exterior, ele me perguntou se eu já estava perto de 

acabar... eu disse que acabaria no ano que vem... 
- Hum... esse abacaxi tá tão docinho... e o que mais? 
- Ele perguntou se eu falava Inglês .. está ótimo... eu disse que sim, que tinha 

estudado 2 anos em Londres, o centro do 8º mundo... 
- Então você basicamente não mentiu... 
- Não... 
- E? 
- Ele falou que quando eu estivesse pensando em fazer um estágio eu pedisse pra 

você falar com ele... 
- Hum... não tá mais com receio de que alguém te reconheça? 
- Não, a mulher to teu chefe... Lenira? Ela me perguntou se eu era eu. 
- E o que foi que tu disseste pra ela? 
- O de sempre... que todo mundo me pergunta isso, mas que eu não tenho a boca tão 

grande... nem o peito tão pequeno feito aquela modelo da revista, há-há. 
- E ela acreditou? 
- Eu acho que sim... – ela lambeu os dedos – mesmo porque eu me chamo “Carolina”, 

e tenho uma tatuagem em cima da bunda, ao contrário de Catarina, a modelo. 
- Temporária, diga-se de passagem. 
- E o nome idem. 
- Com tanto nome pra escolher por que tu escolheu logo esse? 



- Pra completar a fantasia, claro, se eu tou me passando por tua namorada nada como 
ter um nome de ex-namorada tua. 

- Sei... – “pense numa mulherzinha virada, essa Catarina”.  
- Estava tudo ótimo, Celso... “thanks for the Jamie Cullum, luv”. 
- “You’re welcome”... 
- Que tal colocar um sonzinho mais “sassy” agora? Eu ainda tenho mais de 1 h até a 

sessão de massagem coletiva com a mulherada. 
- E o que você gostaria de ouvir? 
- Corinne Bailey Rae, para começar... 
- Boa pedida... 
- Vai ficar enrolado nesta toalha? 
- Por enquanto... o que foi? 
- Eu tava olhando o teu sinalzinho... eu vi no dia em que a gente se conheceu – ela 

segurou a minha mão direita e deu um beijinho na base do dedo indicador. 
- Eu tenho outro, sabia? 
- Humm... e aonde está este outro sinalzinho que eu não vi ontem, Celso? – ela sorriu 

dando a entender que sabia extamente aonde estava o tal sinal. 
- Debaixo da toalha, Cat. 
- E você vai deixar eu dar um beijinho nele também? 
- Claro que sim... 
- Eu não sei vocês, mas eu estou apaixonado por essa menina – voz número 3 – 

shruiu! 
- ... – voz número 1. 
- ... – voz número 2. 
- Vocês ainda estão dormindo? – voz número 3 – Vão perder o que está prestes a 

acontecer. 
 
Eu cheguei na piscina a tempo de tomar umas cervas com os amigos. Peguei uma garrafa e 
dirigi-me ao grupo da gréia. 
 

- Celso, cabra safado, junte-se a nós e seja um dos bons. 
- Bom dia, Lula, Rodolfo, Rubens, João... 
- E Aurélio, dormisse com ele por acaso? 
- Quase, esse fresco me acordou às 5:00 da matina pra surfar. 
- Porra, tu passasse a noite toda fudendo e ainda fosse pegar onda de madrugada? 
- A noite toda?! 
- Que estória é essa, Lula? 
- Meu irmão, eu tô no quarto do lado desse fresco... eu não consegui dormir a noite 

inteira, rapaz, aquela menina faz barulho que é uma coisa. 
- É papo desse aruá, João, eu coloquei o som bem alto já para evitar esse tipo de 

problema. 
- Isso é um fresco mesmo... 
- Lula tá é com inveja, Celso, pois ele ficou na mão. 
- Negando fogo, velho? 
- Não, Rodolfo, vocês solteiros não sabem o que é isso não... aproveitem bem... 
- ?!?!?! 
- João, fala pros meninos quantas tu desse ontem. 



- Nenhuma, a mulher disse que estava cansada e que ia dormir cedo. 
- Rubens? 
- Idem... talvez hoje role alguma coisa. 
- Eu dei umazinha hoje de manhã, mas foi aquela coisa rápida... agora vamos ver os 

solteiros... Rodolfo? 
- Eu dei 2 ontem, 1 hoje de manhã, antes do café, pra abrir o apetite, e outra depois do 

café, para acelerar o metabolismo. 
- Aurélio? 
- Deixa eu ver... 3 ontem à noite e uma depois do surf, hoje de manhã, pra relaxar a 

musculatura. 
- Celso? 
- Idem idem idem, mais 1 que vai rolar antes do almoço, depois que ela sair da 

massagem, 1 depois da “siesta”, e mais 2 ou 3 de noite. 
- Puta que o pariu! 
- Que saudades dos tempos de solteiro, João. 
- Pode crer... mas Lula tem uma explicação técnica para este problema, meus amigos. 

Conta pra rapeize, Lula. 
- É o seguinte, o negócio segue um decaimento exponencial, que pode ser facilmente 

comprovado por meio de um experimento relativamente simples. 
- Decaimento exponencial, velho? 
- Escute, Celso, que isso vai ser muito importante quando você estiver lascado, quer 

dizer, casado, feito nós. No 1º ano do casamento toda vez que você fizer sexo você 
coloca um caroço de feijão num jarro. 

- Meu irmão, o meu jarro vai ser do tamanho dessa piscina, tá ligado? 
- Só, Aurélio, o meu também. 
- Aurélio, Rodolfo, não importa o tamanho do jarro, o resultado é o mesmo. 
- Como é? 
- A partir do 2º ano do casamento cada vez que você der 1 você tira  1 feijão do 

jarro... rapaz, faz mais de 10 anos que eu estou casado e o meu jarro ainda não 
chegou nem na metade, há-há. 

- É isso mesmo, rapazes, aproveitem enquanto é tempo... 
- Tu casa quando, Rodolfo? 
- No final do ano. 
- E tu, Aurélio? 
- Bom, a gente tava planejando para o ano que vem, mas agora eu acho que vou 

prorrogar por mais uns 2 anos, meu camarada. 
- E tu, Celso? 
- Eu tô fora deste esquema, Lula. 
- É o que eu sempre digo, “se casamento fosse coisa boa não precisava de 

testemunha”. 
- Há-há-há, lá isso é verdade... outra rodada, pessoal? 
- Claro...! 

 
 
 
 
 



Mas Tequila 
 

- Meu irmão, que manhãzinha improdutiva da porra! Só rolou onda peba, a caravela 
me pegou, não tinha nem uma gostosinha dentro d’água pra gente ficar secando... 
hoje foi foda, moçada. 

- Pode crer, Danilo, eu devia ter ficado em casa, dormindo. A caravela te pegou 
também, foi? 

- Pegou todo mundo, aquela quenga. Até eu me arrombei também, saca só! 
- Porra, Neno, isso vai demorar umas 2 semanas pra desaparecer... 
- Deixa eu mijar na tua perna, Neno, pra parar de queimar. 
- Ôxe, vai te lascar pra lá, fresco! 
- Já está tudo amarrado, vamos nessa que já vai dar 11:00. 
- As meninas ainda estão em Pipa? 
- Não, foram pra BF, Leninha disse que tá rolando altas ondas lá. 
- Putz, e a gente encalhado aqui nesta maresia cheia de caravela... 
- Pods crer. 
- Som na caixa, Celso. 
- Que tal um pouco de Supercargoman? 
- Massa... e hoje, Neno, que é que rola? 
- Eu vou comer uns crepes com a minha gata. Chama Fernanda, ela vai dar plantão 

hoje? 
- Hoje não, só amanhã... e tu, monstro, vai sair com Cat? 
- Que intimidade é essa, velho? 
- Hé-hé-hé... tu nem falasse como foi o fim de semana em Cupe. 
- Foi muito massa, velho: Catarina, surf, tequila e rock ‘n’ roll, tudo de grátis... mas 

não fala nada com as meninas não, tu sabe como ela é, toda reservada... 
- Ela deve ter falado pra alguém, Celso, a não ser que ela não tenha gostado, claro. 
- Impossível, a-há, Rodrigo falou alguma coisa pra tu, Neno? 
- Não, eu acho que Olivia não tá sabendo de nada... 
- Ou se tá sabendo preferiu não comentar com Rodrigo... 
- Ou se ele tá sabendo preferiu não comentar contigo. 
- Ou se eu tou sabendo preferi não comentar com vocês. 
- Pods crer... são tantas possibilidades, hé-hé. 
- E aí, tu vai sair com ela hoje ou não vai? 
- A gente saiu ontem... só um cineminha, de leve... eu fiquei de mais tarde ligar pra 

ela, mas eu não sei... 
- Pronto, lá vem esse viado botar defeito na mulher, Neno. 
- Meu irmão, aquela mulher não tem defeito não, Celso... eu acho que nem peidar ela 

peida, há-há-há... 
- Vocês são foda... 
- O que foi que ela fez, Celso? Libera. 
- Meu irmão... a mulher anda com uma luz negra na bolsa, tá ligado? 
- A mulher é uma neurótica – voz número 2 – gostosinha, boa de chinfra, “mais trop 

neurotique”. 
- Pode crer, dessa vez tu acertou – voz número 3. 
- Eu te disse, não te disse? – voz número 2. 
- Luz negra? Pra que,porra? 



- Já sei, Neno, deve ser pra fazer strip, hé-hé. 
- Queria eu... meu irmão, ela apaga as luzes do quarto, liga a luz negra e fica 

inspecionando a limpeza da cama, da mesinha de cabeceira, do controle remoto, do 
banheiro... a mulher é neurótica com limpeza, velho, tá ligado? 

- Há-há-há... ela passou a luz negra em cima do teu pau também, pra ver se tava 
limpo? 

- Só faltou isso...  
- Ou então no teu brioco, hé-hé. 
- Vai te lascar, Danilo. 
- Ou nos dois, há-há. 
- Isso é um fresco mesmo... 
- Meu irmão, que besteira, e daí que a mulher tem uma ligeira neurose com limpeza, 

tu não tem a maior frescura com as tuas guitarras? 
- Tem nada a ver, cara... eu não sei... bom, de qualquer jeito esse lance não vai durar 

muito. 
- Eu acho que já durou demais – voz número 2 – tá na hora de ligar pra Bia e dizer 

que esse lance de dar um tempo acabou e fazer as pazes com ela. 
- Calma, calma, vamos dar outra chance pra menina – voz número 1 – que afinal de 

contas ela é muito totosinha. 
- Tou contigo, tá certo que ela tem lá as suas neuras, as dela, claro, mas quem não 

tem? – voz número 3, lembrando de um curioso detalhe – quem de vós que seja 
desprovido de neuroses que atire a primeira pedra. 

- Por causa desta frescura? 
- Não, ela tá a fim de terminar a Faculdade... e mais o trabalho, ela viaja que só... é 

coisa que não passa da quarta-feira de cinzas. 
- Tá de bom tamanho... e hoje de tarde, que é que rola? 
- Eu vou tirar um cochilo, velho. 
- E tu, Celso? 
- Hoje tem uma feijoada esperta, Danilo, eu vou deixar vocês em casa e vou direto 

pra lá. 
- Cat vai também? 
- Não, é do pessoal da turma de Leila, outra galera.. 
- A tchurminha de Odontologia? 
- Exato... mas eu acho que vai ser aquele esquema devagar: mulherada regulona, 

feijoada e música baiana. Queres ir comigo, Danilo? 
- Ou seja, vai ser uma bosta – voz número 1 – disso tudo só se salva a feijoada. 
- Leila disse que tinha piscina – voz número 3 – de repente a gente fica secando as 

bundinhas das amiguinhas dela. 
- Amigas de Leila? – voz número 1 – deve ser um bando de mocréia. 
- Pode crer – voz número 2 – mas boas pessoas, claro. 
- Tô fora, meu irmão... 

 
Eu acertei em relação à feijoada, mas não poderia estar mais enganado quanto ao resto. 
Logo que cheguei à casa percebi que pelo menos o som estava completamente oposto ao 
que eu estava esperando. De dentro do carro dava muito bem para se escutar os estridentes 
acordes de “Mas Tequila”. Estacionei o Celsomóvel e apertei a campainha. Depois de uns 
30 s a porta abriu e uma linda morena, trajando apenas um biquíni azul, sorriu pra mim: 



- Oi, você deve ser Celso. 
- Exato, e você é...?! – tentei focar meu olhar nos seus amigáveis olhos, os dela, claro. 
- Luciana – ela aproximou-se para a troca de beijinhos – vamos entrando, “mi casa es 

su casa”. 
- “Muchas gracias, señorita”. 

 
A primeira coisa que eu vi foi o telão no jardim, ao lado da piscina, do qual Sammy Hagar 
ainda comandava o ritmo do evento, mas logo minha atenção voltou-se para a minha 
(in)discreta amiga Leila: 
 

- Celso! – ela correu e me deu um grande abraço – só assim a gente se ve, né, quando 
rola uma BL? 

- Fala, “mujer”, já está travada? 
- Ainda não, deixa eu pegar um copo pra tu... pessoal, atenção, por favor... – ela 

verificou se todos estavam olhando para nós – este é o meu melhor amigo, Celso... 
- Amigo?! – uma das amigas dela sorriu maliciosamente. 
- Isso mesmo, mas quem se enxerir pra ele vai ter que pedir permissão pra mim 

primeiro.  Celso, cuidado com essas meninas, essa é... 
 
Ela apresentou-me as 11 amigas e 3 amigos presentes, mas em menos de 1 min eu já havia 
esquecido o nome de todo mundo, exceto o da dona da casa, naturalmente. E enquanto o 
resto do grupo se divertia na piscina eu fiquei conversando com Leila e 2 de suas colegas 
de turma: 
 

- Leila me falou que você é surfista, Celso. 
- É verdade... 
- Não tá vendo a tatuagem dele, Lúcia, no braço? Isso é um dragão? 
- Não, isso não é tatuagem não, foi uma caravela que me pegou hoje. 
- Coitado, tá doendo muito? – a tal da Lúcia fez um beicinho e deslizou o seu 

delicado dedo, o dela, claro, no meu braço, acompanhando o irregular traçado 
deixado pelo terrível monstro marinho. 

- O pior já passou... – eu sorri para ela. 
- Tadinho... – ela continuou com a sorrateria manha – será que se eu der um beijinho 

passa? 
- Deixa de ser enxerida, mulher! – Leila deu uma reguladazinha de leve na amiga. 
- Calma, Leila, tá com ciúme de mim? 

 
Eu comecei a imaginar como aquele final de tarde iria ser extremamente agradável, 
alisando as belas coxas de Lúcia, beijando seus sensuais lábios – os dela, claro – e talvez 
até outras partes de mais elevado potencial calórico... 
 
Meus quase explícitos pensamentos foram subitamente interrompidos pelo repentino 
aparecimento de uma outra amiga de Leila, que obviamente havia escutado a nossa 
despretensiosa conversa, e que trazia uma garrafinha plástica na mão e uma desinteressada 
intenção de aliviar o meu peculiar desconforto: 
 

- Deixa eu passar isso no teu braço, Celso. 



O jeito quase maternal com que ela me olhou e segurou a minha mão me fez esquecer 
completamente os meus anteriores quase explícitos pensamentos a respeito da sua 
insinuante colega de turma – a dela, claro. 
 

- Precisa não... – eu simulei uma leve despreocupação. 
- Vai arder um pouquinho, mas depois melhora – ela derramou o vinagre sobre a área 

afetada. 
- Tá rindo deque,Celso, tá fazendo cócegas? 
- Não, Leila, eu tava lembrando do outro líquido que meus amigos e eu costumamos 

usar em queimadura de caravelas... 
- E o que é? 
- É um prepadado natural à base de uréia... 
- Xixi!?! 
- Hum-hum... 
- Se você quiser eu posso providenciar um pouco do outro preparado também, Celso 

– Lúcia sugeriu, assim que meio do nada. 
- Deixa de ser metida, menina – Leila deu uma controlada de leve na enxerida amiga. 
- Obrigado, Lúcia, mas o vinagre está funcionando melhor. 

 
Ela ficou rindo, e a outra amiga deu-lhe uma leve cotovelada: 
 

- Vamos pegar us caldinhos pra galera, Lúcia. 
- Vamos, Bete. 

 
A alma caridosa finalizou o procedimento com um amigável sorriso, e eu fiquei tentando 
lembrar o seu nome – o dela, claro. 
 

- Obrigado... – eu lancei um questionador olhar para Leila.  
- Cláudia. 
- Isso, obrigado, Cláudia. 
- Não há de quê... 
- “Pas terrible, mes amis, pas terrible” – voz número 2 – não é assim nenhuma 

Beatriz Cecília mas quebra um galho. 
- Talvez até mais de 1 – voz número 1 – uns 2 ou 3, eu diria. 
- Essa daí também é neurótica, ô afrancesado? – voz número 3. 
- Tem cara não – voz número 2 – eu gostei da menina 

 
Eu dei uma leve conferida na sua topografia – a dela, claro – quando ela foi guardar o resto 
do vinagre, coisa que, diga-se de passagem, causou um imediato, e desnecessário, 
comentário por parte da minha observadora amiga Leila: 
 

- Eu sabia que isto iria acontecer... 
- Não está acontecendo nada, minha cara. 
- Eu te conheço, Celso, há-há... mas vai fundo, Claudinha é gente boa. 
- Eu estou vendo o quanto, a-há. 
- Você sabe de que não era disto que eu estava falando. 
- Claro que não... 



- Gostou da galerinha, Celso? 
- Superou em muito as minhas expectativas... 
- A recíproca é verdadeira... 
- Olha... Luciana é muito simpática. 
- É a queridinha da turma... 
- Eu percebi... bonita, legal, rica... provavelmente namora com o mesmo cara há uns 2 

ou 3 anos... 
- 3... 
- Que também é o queridinho da turma... 
- Exato... 
- Lúcia é a rapariga da turma, Bete é a parasita da rapariga. 
- Parasita da rapariga? Que porra é essa, Celso? 
- A rapariga fica se enxerindo pra todo mundo, e a parasita é a que pega as sobras... 

tipo rêmora, saca? 
- Nunca vi definição melhor, há-há. E o que mais? 
- Tem o viadinho, aquele cara de gel no cabelo... como é o nome dele mesmo? 
- Roberto?! Ele não é viado não, Celso, nós já ficamos juntos. 
- Foi 1 vez só, não foi? 
- Foi, e daí? 
- Foi pra disfarçar, Leila... tu já viu alguém passar gel no cabelo pra ir pra piscina? 
- Não... hum... 
- Eu espero que você tenha usado camisinha... 
- Eu sempre uso, Celso, mas foi uma coisa inocente, não chegou a este nível não. 
- Tá bom... tem as maconheiras, aquelas 2 lá no canto da piscina. 
- Só, doido... 
- O bandido, Eduardo. 
- Há-há-há... 
- Tu já deu pra ele, não foi? 
- Sem comentários... 
- Pelo visto foi uma merda... 
- Ainda sem comentários... 
- A gordinha que gosta de contar piada... a tímida, a feia, as 2 fofoqueiras e a 

quietinha, Cláudia. 
- As quietinhas sao as mais perigosas, não é verdade, Celso? 
- É o que a minha mãe sempre diz. 
- Faltou eu. 
- Você é a Leila da turma, Leila. 
- Como é?! 
- Leila é uma categoria toda à parte... 
- Muito obrigada. Eu estou impressionada com a sua análise sócio-cultural, Celso, 

nem parece que é um Engenheiro. 
- Obrigado... e aí, como estão as coisas? 
- Nada mudou desde o final do ano passado, Celso. 
- Nenhuma carne nova na parada? 
- E a sorte que eu não tenho? 
- Sei... carne velha, então? 
- Nada, eu não sei como é que eu vou sobreviver até o Carnaval. 



- Sei... – eu dei uma indiscreta conferida nela. 
- “Pas terrible, mes amis” – voz número 3. 
- Há, essa foi boa – voz número 1 – eu encarava, tá ligado? 
- Leila, gentem, sério!? – voz número 2. 
- “Et pourquois pas, mon ami?” – voz número 3. 
- Não é assim nenhuma Claudinha mas quebra um galho – voz número 1 – uns 2 ou 

3, talvez. 
- Putz, vocês tão demais hoje – voz número 2. 
- Que é isso, menino, tá olhando pra minha bunda!? 
- Eu nunca te vi de biquíni, né? 
- É mesmo... tá me achando gorda, é? 
- Não, não, tá tudo nos trinques... eu só tava dando uma sacada de leve... nunca se 

sabe... 
- Há-há-há... a gente já passou por essa fase, Celso. 
- Claro, Leila, mas quem sabe, num desses momentos de solidão... acontece algo? – 

eu movimentei meu copo em direção ao dela. 
- É... – ela fez o mesmo – quem sabe? “¡A nuestra!” 
- “¡A nuestra!” – eu tomei um gole da bebida da hora – me avisa, tá bom? 
- Idem idem... a tua quietinha tá voltando, há-há. 
- Shruiu! – voz número 3 – Leilinha na parada. 
- Putz, vamos voltar pra casa e ligar pra Catarina – voz número 2 – eu prefiro a 

neurótica do que essa Leila, pense numa mulher tagarela da pleura. 
- Eu idem, mas já que estamos por aqui vamos ficar por aqui mesmo, meu velho – 

voz número 3 – mesmo porque eu tou precisando de rango, e essa feijoada tá 
cheirando bem praca, shruiu! 

 
Pouco tempo depois a deliciosa feijoada foi servida. Eu exagerei um pouco na ingestão de 
calorias, mas todo mundo fez o mesmo, de mods que não pegou nada. E após a refeição eu 
entrei na piscina para refrescar as idéias, apesar de cautelosa reprimenda que recebi: 
 

- Vai passar mal, Celso. 
- Isso é lenda, Lúcia. 

 
Para minha surpresa uma outra interessante pessoa também decidiu fazer o mesmo: 
 

- Esta água está uma delícia. 
 
Nós começamos a conversar sobre assuntos aleatórios, e aos poucos ficou nítido que havia 
uma certa tensão se acumulando entre nós. Mas eu ainda não estava cogitando nenhum tipo 
de envolvimento com aquela simpaticíssima menina, apesar das insistentes sugestões que 
reverberavam na minha imaginativa cabeça: 
 

- Até que eu dava uma apertada nessa menina, tá ligado? – voz número 2. 
- Eu idem, a-há, 2 ou 3 apertadinhas – voz número 1 – se bem que a tal da Lúcia me 

pareceu ser mais safadinha. 
- Essas quietinha são as mais quentinhas, gentem, a-há, a-há – voz número 3, 

lembrando a conhecida veracidade da sábia filosofia de D. Clarisse. 



Parte do pessoal foi jogar sinuca. Luciana colocou um DVD de Bonnie Raitt pra rolar e 
caiu na piscina com o namorado. Nós ficamos conversando com eles por uns 15 minutos, 
mas depois eles começaram a se agarrar e nós achamos melhor manter uma salutar 
distância do animado casal. 
 
Bete e Lúcia saíram da sala de sinuca e caminharam em direção à piscina, mas retornaram 
logo em seguida, não sem antes colocarem um pouco de lenha na potencial fogueira: 
 

- Vamos sair daqui que só tem casal na área, Lúcia. 
- Com certeza, amiga. 

 
Aquela foi uma excelente jogada no ataque, elas haviam colocado a bola redondinha na 
pequena área. Eu olhei para a amiga delas, que também estava sorrindo do oportuno 
comentário, mas achei melhor não chutar a gol. Só para aumentar a tensão, claro. Passamos 
praticamente o resto da tarde na piscina, conversando. Quando o evento acabou eu fui 
deixá-la em casa. Eu lembrei que havia combinado de sair com Catarina naquela noite, 
então larguei o comentário padrão número 2: 
 

- Eu gostei de você, Cláudia. 
- Foi mesmo? 
- Eu idem – voz número 3 – concordo com uma saidinha na semana que vem, de leve. 
- Eu idem idem – voz número 1. 
- Tá bom, mas apenas 1 saidinha – voz número 2. 
- Foi... – “quem sabe você é a 4ª?”. 

 
E aquela foi a 4ª vez que eu beijei alguma outra pessoa desde o dia em que Beatriz Cecília 
re-entrou no meu espaço aéreo e iniciou essa (des)importante estória. E aquele, meu povo, 
aquele foi mesmo o beijo mais gostoso da minha vida. Com certeza. E depois de mais uns 
3 ou 5 beijinhos eu larguei o comentário padrão número 3: 
 

- Então, quando é que a gente se vê? 
- Hum... a gente podia fazer algo na quarta-feira, ou na quinta... 
- Eu vou estar em São Paulo a semana inteira, só volto na sexta. 
- Liga pra mim no sábado, então. 
- Tá legal. 

 
Beijamo-nos uma derradeira vez, ela saiu do carro e acenou depois que o porteiro abriu o 
portão do prédio. Tão logo cheguei em casa meu celular vibrou. E eu já sabia quem era: 
 

- Fala, “mujer”... 
- Eu te disse, não te disse? 
- Foi só uns beijinhos, Leila. 
- É assim que começa... 
- Não começou nada, mulher, nem inventa. 
- Tá bom. Não se esquece da festa na casa de Val, na sexta. 
- Tô ligado, estarei lá, sem falta. 

 



XXX 
 

- Celso, que bom te ver novamente! – Maria Luiza me deu um longo abraço – entra. 
- Com licença... grande Zé! 
- Celso, tudo bem? – e o saudoso amigo me deu um grande abraço também. 

 
Sentamos e iniciamos agradável conversação: 
 

- E como está a mamãe? 
- Uma bola, não está vendo?! 
- Tá uma gracinha, não tá, Celso? 
- Com certeza. 
- Olha, é uma difilculdade pra dormir, você nem imagina. Fora o detalhe de que eu 

tenho que ir ao banheiro a cada 10 min. 
- Ainda tá enjoando? Eu pensei que era só no começo. 
- Não, é pra fazer xixi, compressão adiabática da bexiga. 
- Putz, mais 2 meses no sufoco, né? 
- Bem, teoricamente o nenê já pode nascer a qualquer momento, mas eu acho que ele 

vai esperar mais um pouco. 
- Beleza... vocês já escolheram os nomes? 
- Já, se for menino é Leandro, e se for menina é Letícia. 
- Massa... vai ser menina, Letícia. 
- Você acha? Tá todo mundo dizendo que vai ser menino, exceto a minha mãe. 
- Eu tenho certeza, vocês vão ver. 
- O quartinho dele, ou dela, já esta todo arrumado, mostra pra ele, Zé. 
- Vem cá, Celso... 

 
Zé Geraldo mostrou-me a nova decoração, e depois pegamos 2 biras e voltamos para a sala: 
 

- Maravilha, gente. Quer dizer que acabou o meu arrego por aqui... 
- Nada, ainda tem o sofá da sala, Celso. 
- Muito obrigado, Lú. 
- Você fica até quando? 
- Eu volto na sexta. Meu chefe me pediu pra visitar alguns clientes nesta semana, hoje 

eu passei o dia pra lá e pra cá com o pessoal da comercial. 
- No trânsito, hein? 
- E amanhã vai ser a mesma coisa novamente, e depois, e depois... mas é legal sair da 

rotina de vez em quando. 
- É verdade. 
- Eu li aqueles livros que vocês me emprestaram... aqui estão de volta, obrigado. 
- Disponha... e o que você achou? 
- Interessante, a leitura é bem fácil, mas eu ainda estou digerindo os conceitos. 
- Fez algum sentido? 
- Bastante... a teoria é interessante. 
- E as evidências? 
- Tudo o que eu pude concluir com certeza é que algumas crianças conseguem 

acessar dados relativos a pessoas que morreram antes delas nascerem. Só isso. 



- E isso não seria evidência de que pelo menos algumas pessoas re-encarnam pelo 
menos 1 vez, Celso? 

- Bueno, tecnicamente essa é uma das muitas possibilidades para explicar os 
fenômenos observados, Lú. Outra possibilidade seria, por exemplo, que essas 
informações estariam armazenadas no campo magnético terrestre, ou no campo 
amtropomórfico de Sheldrake, e essas crianças de algum modo conseguem acessá-
as. 

- Sim, mas, por que cada criança só consegue acessar informações a respeito de 1 
única determinada pessoa, e por que elas sempre se referem à esta única pessoa 
como “eu era isso ou eu fiz aquilo”? 

- Alguma limitação na captação das informações, dificuldade de expressão? As 
possibilidades são muitas, Maria Luiza. 

- Sim, mas, qual é a possibilidade que faz mais sentido, Celso? 
- Eu reconheço que o teu modelo é o mais consistente, mas não é o único possível. 
- Zé, me ajuda? 
- Hum... eu acho que o ponto de vista do Celso está ótimo, Maria Luiza, eu não 

gostaria de acrescenter nada neste momento. 
- Tá bom então. 
- Só uma perguntinha, Celso: te ajudou em alguma coisa? 
- Eu acho que sim, Zé Geraldo. 
- Legal. Quando você quiser ler algo mais e só avisar. 
- Tá bom, obrigado. 
- Você ainda tá sonhando com o Alex? 
- Tô sim, Lú, outro dia eu sonhei que ele estava debaixo da minha cama... ele tava 

todo verde. 
- Verde!? 
- É... a cor do ciúme... 
- Nós temos rezado bastante por ele, Celso. 
- E tá fazendo efeito? 
- Claro que está, mas às vezes demora mesmo... ainda está com aquela paranóia de 

que vai morrer? 
- Lú, isso não é coisa que se pergunte pra uma pessoa nestas circunstâncias. 
- Besteira, Zé, morrer faz parte da vida, o que não faz parte é ficar paranóico feito o 

Celso toda vez que morrer algum amigo. E então, Celso? 
- Hum... – “bastante” – mais ou menos, Lú. 
- Daqui a uns meses passa, vai por mim. 
- Eu espero que sim... 
- E a Bia, Celso? 
- A gente tá dando um tempo, Zé. 
- Hum... dando um tempo... 
- Aprontou com a menina, Celso? 
- Mais ou menos, Lú. 
- Nossa, você hoje tá cheio de mais ou menos, aprontou ou não? Esse negócio de 

aprontar mais ou menos é muito vago... 
- Há-há-há, tu és muito comédia mesmo, Lú. 
- Eu só espero que a Cristina não esteja envolvida nesta estória. 
- Não está não... – “ainda bem”. 



Conversamos por mais 1 h. Eu voltei cedo pro hotel e fui dormir. No dia seguinte eu visitei 
2 clientes com Nelma, a nossa Engenheira de Aplicações. A menina dirigia feito uma 
maluca, mas pelo menos bebia bem menos que o resto do pessoal do escritório, de modo 
que eu terminei o dia inteiro, física e mentalmente. 
 
Liguei pra Beto, Bico e Lídia, mas os coitados não faziam a menor idéia de quando iriam 
sair do trabalho, e a coitada não fazia a menor idéia de quando o trabalho iria sair dela. Lulu 
estava de férias, fora da cidade, Alfredelho também. Moreira ia sair com a namorada, Vic 
Vicius também. Giz estava em Curitiba... pra Cristina eu não ligar de jeito nenhum, mas 
ainda havia outra pessoa com quem eu poderia encarar um jantarzinho ou um cineminha... 
“ou ainda uma coisinha um pouquinho mais interessante”. 
 
Tecnicamente eu nem devia mesmo ligar praquela determinada pessoa, pois eu havia 
prometido pra minha querida proto-namorada que nunca mais iria ligar pra ela, a tal pessoa. 
Mas como tecnicamente e minha querida proto-namorada e eu estávamos dando um tempo 
– indeterminado, diga-se de passagem – então eu achei que não ia pegar nada mesmo... 
 

- Alô? 
- Eu gostaria de falar com Ludmila, por favor. 
- Ela... quem deseja? 
- Celso. 
- Celso Martins? 
- Isso, é Ludmila ou Sofia? 
- Sou eu, Celso, não lembra mais da minha voz? 
- Lembro sim – “eu quem??” – é que vocês têm a mesma voz. 
- É verdade... você está aqui em São Paulo? 
- Estou sim, tava aqui imaginando se você gostaria de fazer algo, um jantarzinho, ou 

um cineminha. 
- Eu topo um cineminha, Celso. Aonde você está? 
- No mesmo lugar da outra vez. 
- Eu passo aí daqui a uns 45 min, então. 
- Combinado. 
- Beijo. 
- Outro. 

 
Tomei um banhão, me arrumei e fiquei esperando no saguão. Ela não demorou muito, e 
também não se produziu muito. Conversamos pouco no trajeto, e durante a sessão só 
fizemos alguns poucos pertinentes comentários sobre o filme. Quando saímos do cinema 
trocamos mais algumas poucas palavras e depois ela me deixou de volta... e foi quando eu 
atentei para um singular detalhe que logo azucrinou-me as descuidadas idéias: “eita porra, 
perainda, não era Sofia quem segurava a marcha com os dedos virados pra frente... ou era 
Mila?”. 
 

- Putz, agora eu fiquei todo atabacado – voz número 1, completamente desorientada – 
essa menina é ela ou é a outra? 

- Pode crer – voz número 2, idem – eu mesmo não tava nem achando muito 
conveniente sair com ela, que afinal de contas Celso havia prometido... 



- Sim, mas, se ela for a irmã mesmo não pega nada, né? – voz número 1, 
desorientando-nos a todos – Porque no caso Celso não prometeu não sair com a 
irmã dela. 

- Agora fudeu a tabaca de chola – voz número 3, finalmente entendendo o que 
possivelmente estaria acontecendo... ou não  – eu nem lembro mais quem segurava 
a marcha de que jeito, vou ter que ler o Capítulo 12 novamente pra poder lembrar 
desse detalhe. 

- Agora?? – voz número 2, ainda completamente desorientada. 
- Agora esses insignificantes detalhes não importam muito, meus caros, ou nada 

mesmo, pra dizer a verdade, que eu mesmo estou cagando e andando pra 
possibilidade dessa menina ser Mila, ou Sofia, ou Mila se fazendo passar por Sofia, 
ou Sofia se fazendo passar por Mila – voz número 1, finalmente trazendo um pouco 
de lucidez ao desorientado recinto – agora o que importa mesmo no caso é a gente 
se concentrar para a potencial partida que teremos logo em breve, shruiu! 

 
Partida essa que, apesar de ter realmente acontecido, em nada ajudou a esclarecer o 
intrigante mistério que havia tomado conta dos meus conflitantes pensamentos... e eu 
obviamente que não ia correr o risco de melar uma promissora partidinha com uma 
perguntinha cretina do tipo “tu és tu mesma ou tu és a tua irmã?”, que eu sou bobo mas não 
tanto... 
 
Mila (Sofia?) achou melhor não baixar âncora depois do nosso agradável encontro, e eu não 
reclamei, e logo fui dormir, que o dia seguinte me esperava com outra longa jornada pra lá 
e pra cá naquele trânsito maluco. Tive um monte de sonho esquisito, inclusive um em que 
eu novamente estava no 5º ano do ITA, ia rolar um Encontro Musical na semana seguinte e 
eu nem havia ensaiado nada com JF e Shimano, acordei um bocado durante a noite... 
obviamente que o dia seguinte não foi nada agradável... 
 
Mas pelo menos ao final daquele (extemamente) longo dia eu tive uma conversa daquelas 
“de Iteano pra Iteano” com o meu nobre colega e veterano Carvalho, e descobri que ele 
finalmente estava descobrindo o tamanho da fria em que ele havia – ou melhor, nós 
havíamos – entrado. Eu pelo menos tinha um “buffer” que (pelo menos teoricamente) me 
separava das loucuras do nosso querido presidente, que pelo menos pra isso o meu querido 
superior direto servia, mas o coitado do Carvalho respondia direto pra maluco do Fernando, 
e, pior ainda, trabalhava na mesma sala que ele. Haja saco, meus amigos, passar o dia 
inteiro ao lado daquela mala sem alça... 
 
Enfim, depois de mais uns dias visitando clientes minha semana na capital paulista chegou 
ao seu previsível fim – o dela, claro – e eu voltei para casa quase que profissionalmente 
realizado. Quase.. porque depois da 1ª visita eu logo descobri que na verdade verdadeira a 
minha presença naquelas visitas não era tecnicamente nem necessária mesmo, visto que os 
“problemas” que eu tratara nem eram tecnicamente técnicos mesmo, mas isso é outra 
estória, igualmente lamentável. 
 
Tomei um banho e fui para a festa na casa de Val, uma amiga do curso de Espanhol. A 
turma toda estava presente, menos Mirela, o que de alguma forma acabou sendo 
providencial. Bastante providencial. 



Após o leve jantarzinho, sumariamente detonado logo ao início da noitada, ficamos 
biritando e conversando ao som dum daqueles cantores chatos de MPB, cujo nome eu nem 
lembro mais, e nem quero lembrar. Eu aproveitei um momento de pausa na conversação e 
fui apreciar a vista da varanda, mas meu breve momento de solitute foi interrompido pela 
simpática anfitriã: 
 

- Gostou da vista, Celso? 
- De primeira, Val. 
- Você aceita mais um pedaço da torta? 
- Com certeza... – de bom grado segurei o pratinho que ela me estendia – obrigado. 
- De nada. Eu também gosto desta varandinha, e foi por isso que eu fiz questão de 

ficar com o apartamento... meu marido, quer dizer, ex-marido, ficou com a casa da 
praia. 

- Que também deve ter os seus encantos... 
- Tem sim, mas eu prefiro este aqui... ele ficou com o cachorro também... 
- E você ficou com as crianças. 
- Elas dão menos trabalho, há-há. 
- Essa coroa está a fim de dar, Celso – voz número 1. 
- Com certeza – voz número 3 – a dúvida seria se tu estás a fim de encarar. 
- Eu encararia – voz número 2 – ela parece ser uma boa pessoa, assim a nível de de 

repente, saca? 
- Eu idem – voz número 1 – não é assim nenhuma Catarina mas dá pro gasto. 
- No ato – voz número 3 – se bem que ela com certeza já passou dos 32. 

 
Leila juntou-se a nós, a tempo de interromper todos os diálogos da hora, e Val aproveitou 
para consultar-nos sobre peculiar assunto: 
 

- Vocês que são jovens, modernos, me expliquem uma coisa. 
- Fala, “mujer”. 
- Minha filha, que tem apenas 14 aninhos, me disse outro dia que tinha ficado com 

um menino da escola. 
- Sim!? 
- Eu perguntei a ela como foi, sabe, porque eu não entendi direito a extensão da coisa 

que ela estava querendo me dizer. 
- E o que foi que ela disse, Val? 
- Ela disse que foi legal e depois se mandou pra casa do pai. 
- Legal... e qual é o pobrema? 
- O pobrema, Celso, é que eu não sei exatamente o que aconteceu. 
- Ficar pode ser tudo, Val, desde beijar na boca até jaba-jaba. 
- Jaba-jaba?! O que é isso? 
- Sexo, Val. 
- Vixe, Leila! 
- Mas não deve ter sido nada sério, senão ela teria contado, “mujer”. 
- Vai ver que ela só quis contar pro pai, Val – eu comi mais um pedaço da torta – ele 

te falou alguma coisa? 
- Não... 
- Então deve ter sido só uns beijinhos na boca... 



- Eu espero que sim. 
- ... que nem quando a gente ficou, né, Celso? 
- Vocês já ficaram!? 
- Umas 3 ou 4 vezes... 
- 2, Celso, 2! 
- E como foi, gente? 

 
Leila e eu nos olhamos como quem esperava pra ver o que o outro ia falar. Eu respondi: 
 

- Foi legal, eu decididamente ficaria com Leila novamente, se pintasse um clima, 
claro. 

- Foi legal mesmo, Val, mas foi só uns beijinhos, de leve. 
- Sei... 
- Isso da 1ª vez, né, Leila? Da 2ª rolou tudo: jaba-jaba, bola gato... 
- Não rolou nada disso não, Val, é invenção desse menino. 
- O que é bola gato? 

 
Leila e eu nos olhamos como quem esperava pra ver o que o outro ia falar. Ela respondeu, 
cochichou a explicação oficial ao atento ouvido da nosso curiosa amiga Val. 
 

- Vixe, Leila! 
- Não se preocupe que não aconteceu nada disso, é tudo imaginação de Celso. 
- Ou então desejo do sub-consciente dele, amiga. 
- Que é isso, Val, tu além de advogada é psicóloga também, ou vidente? 
- Não, meu querido, eu só estava tentando jogar um pouco de lenha na fogueira... 

deixa eu ver se alguém vai querer mais torta... 
 
Foi naquele exato momento que Leila me lançou um olhar de mulher curiosa, o mesmo 
olhar que ela havia usado na 1ª vez que a gente havia ficado. Eu sorri maliciosamente, e ela 
virou o rosto, tentando esconder sua satisfação – a dela, claro – com a minha reação: 
 

- Tu ligaste pra Claudinha? 
- Não, eu fiquei de ligar amanhã, mas eu não sei... 
- Não sabe o que, menino? 
- Ela pareceu ser muito gente boa... 
- Eu gostei daquela menina, não é de se jogar fora não – voz número 1. 
- Vocês ainda não cansaram dessas meninas aleatórias não? – voz número 2 – Eu tou 

com saudades de Beatriz Cecília. 
- Eu também – voz número 3 – mas eu estou gostando dessas férias dela. 
- Pode crer, vamos conferir a mulherada que a gente deixou de conferir nos últimos n 

meses – voz número 1 – por causa de Bia. 
- Pra quê? – voz número 2 – Mais do mesmo? 
- E qual é o problema? 
- Eu não sei o que ela está querendo, você sabe? 
- O que toda mulher quer, meu amigo: um homem decente, honesto e bom de cama. 
- Eu não sei se eu tenho todas essas qualificações, Leila. 
- Eu também não... há-há-há... 



- Eu estava me referindo a ser decente e honesto, minha cara... para o seu governo eu 
sou muito bom de cama, mas muito bom mesmo. 

- Isso é o que nós veremos... – ela parou de sorrir por um momento e ficou ohando a 
paisagem, aguardando a minha previsível pergunta. 

- Hoje...!? 
- Talvez... 
- Talvez sim, talvez não ou talvez talvez? 
- Talvez sim... 
- Shruiu!!! 
- Eita porra, essa menina tá falando sério mesmo! – voz número 2, ligeiramente 

surpresa. 
- Tá valendo, que naquele dia da feijoada eu notei que ela tem uma bundinha 

aprumadinha – voz número 3, (mais que) ligeiramente animada. 
- Tou contigo, tá valendo sim – voz número 1, visivelmente animada. 
- Putz... – voz número 2, ainda surpresa – eu não quero nem ver essa parada. 
- Então fecha o olho, porra – voz número 1, visivelmente decidida a encarar aquela 

inesperada parada – e os ouvidos. 
- Agora faz uma análise sócio-cultural da nossa tchurminha, pra gente rir um pouco. 
- Tá bom... Amélia, a queridinha da turma, boa aluna, bonitinha, legal... o namorado 

firme, Zito... 
- Que também é o queridinho da turma... 
- Exato... Val, a quarentona descasada, doida pra tirar o atraso... Lílian, a 

vestibulanda estudiosa gostosinha... 
- Alberto? 
- O professor universitário/intelectual pseudo-esquerdista/maconheiro... 
- Há-há-há... 
- Doido pra encarar a descasada, diga-se de passagem. 
- Pode crer... e o que mais? 
- Tem o bandido, Ricardo. 
- Há-há-há... 
- Tu já deu pra ele, não foi? 
- Claro que não, o menino não tem idade nem para votar, Celso. 
- Sei... a feia, que não precisa dizer o nome... 
- A quietinha, Mirela. 
- Exato... 
- Já comeu? 
- Que pergunta é essa, menina? – eu notei que ela estava realmente curiosa – não... a 

Leila da turma, tu... e eu, o homem decente, honesto... e bom de cama. 
- Faltou a rapariga. 
- É mesmo... cadê Márcia? 
- Eu acho que ela está no banheiro... 
- Sozinha? 
- Eu acho que sim... tu comesse ela, foi? 
- Que pergunta é esta, Leila!? 
- Fala... 
- Claro que não – eu dei um dúbio sorriso – e mesmo se tivesse eu não iria comentar 

nada contigo, que isso não é da tua conta. 



- Eu adoro homem discreto... 
 
No dia seguinte eu acordei com o telefone tocando. Aparentemente não tinha ninguém em 
casa, então eu deixei cair na secretária eletrônica para ouvir quem era: 
 

- Celso, é Danilo. Acorda, monstro, Tasso tá na area, a gente vai pra praia... daqui a 
15 min a gente passa por ai. Inté. 

 
Eu nem levantei da cama, mas meia hora depois eles estavam no meu quarto: 
 

- Vamos nessa, monstro? 
- Porra, velho, eu tou cansado pra cacete... 
- O que foi que houve? Muita farra? 
- Eu cheguei de Sampa ontem... fui pra uma festa do pessoal do Espanhol... 
- Já sei, Mirela tava lá e tu desse uns tratos nela, hé-hé. 
- Não, ela não foi, mas depois da festa eu saí com Leila, nem sei que horas eu cheguei 

em casa. 
- Provavelmente chegasse de 4... 
- Vai te lascar, fresco. 
- Meu irmão, aquela menina bebe praca, eu já tô imaginando o tamanho da ressaca 

que tu vai ter hoje, hé-hé... 
- Esse viado me disse que tu tás comendo Catarina, Celso, é verdade? 
- Essa informação é extremamente confidencial, Tasso, eu não posso confirmar nem 

negar nada a respeito deste assunto, a-há! 
- Isso é um fresco mesmo... eu só fico pensando naquele rabo... 
- Eu também, eu também, hé-hé. Bora, velho, bota um short e vamos nessa. 
- Tá bom... 

 
Eu troquei de roupa e ofereci um suco de mamão para a rapaziada. Saímos andando em 
direção ao Oceano Atlântico, bostejando, naturalmente: 
 

- Cadê Mônica, Tasso? 
- Tá passando o dia na casa da mãe. 
- E como está a vida de casado? 
- Tá massa, velho, sexo todo dia, de graça... há-há. 
- Vocês casaram, foi? 
- Não, Danilo, é maneira de dizer. 
- Ah, sim... Catarina vai estar na praia, Celso? 
- Sei lá, eu liguei pra ela ontem, ela não quis ir pra festa da turma do Espanhol, eu 

nem perguntei se ela vinha pra praia hoje. 
- E Beatriz já tá sabendo desta estória? 
- A gente tá dando um tempo, Tasso, então não pega nada... 
- Sei... 
- E Catarina não quer nada comigo... nada sério, vocês sabem. 
- Sério?! A mulher tá dando pra ti, Celso, tu queres coisa mais séria que isso?? 
- Mais sério que isso só se vocês estivessem morando juntos, fazendo sexo todo dia, 

de graça, hé-hé. 



- Isso é um fresco mesmo... sério, Celso, o que é que tu quer mais, velho? Aquela 
mulher podia tar com quem ela quisesse, cara, tá cheio de cara rico e bonitão atrás 
dela... 

- Eu, por exemplo, hé-hé. 
- Exato. E ela, no entanto, está dando para um Engenheiro quebrado e tronxo. 
- Eu não sei, Tasso, ela tá tão discreta com esse lance, não falou nem pra Olivia que a 

gente tinha passado um fim de semana em Cupe... 
- E daí que a menina não tá fazendo propaganda, Celso?! Tu não gosta de mulher 

discreta?? Todos nós não adoramos mulher discreta?!? 
- Eu adoro, hé-hé. Aliás, mulher discreta é a coisa mais rara que existe. 
- Esse fresco sempre fica botando defeito em mulher, Danilo. 
- E eu não sei? Disse que a menina tinha mania de limpeza, de organização. 
- E tem mesmo, a menina até forra a cama, velho! 
- A menina é extremamente neurótica – voz número 2, exagerando um pouquinho – 

eu já disse isso umas trocentas vezes. 
- Neurótica pero gostosa – voz número 3, lembrando de um importante detalhe. 
- E boa de chinfra – voz número 1, idem – pra quem esqueceu esse importante 

detalhe. 
- Isso não é problema não, velho, Mônica também forra a cama. 
- Cama de hotel? 
- Assim também é demais também, há-há. 
- Pode crer, hé-hé, arrumar cama de hotel é muita neurose mesmo, hé-hé. 
- Bota neurose nisso, há-há – voz número 2. 
- Bom, eu não estou reclamando não, eu só estou dizendo que ela não quer nada mais 

que um casinho de férias, não que tenha algo de errado com isso, mas... eita, 
perainda, meu bobofone tá tocando, deve ser da fábrica, ou... Bia? 

- Oi... tudo bem por aí? 
- Tudo... 
- Minha mãe disse que você ligou na quinta-feira. 
- Foi... 
- Eu não pude ligar antes. 
- Sei... como é que você está? 
- Estou bem, na praia, tomando sol... 
- Eu também... Danilo e Tasso estão mandando lembranças. 
- Obrigada, mande um beijo pra eles. 
- Ela tá mandando um beijo, garotos... 
- E a viagem, como foi? 
- Quase que completamente inútil. 
- Como assim? 
- Quando eu tava conversando com os clientes eu confirmei que não havia nenhum 

problema com os produtos, cujas propriedades eu já sabia que estavam dentro de 
todos os padrões de qualidade, diga-se de passagem, e descobri que o verdadeiro 
motivo da insatisfação coletiva foi a redução dos prazos de pagamento. 

- Putz... 
- O viado do Fernando reduziu tudo, os clientes que pagavam em 90 dias agora têm 

que pagar em 60 dias, os de 60 dias passaram pra 30 dias, e os de 30 dias passaram 
pra 15 dias. E o babaca aqui nem tava sabendo de nada disso. 



- Então não tinha nada de errado com os produtos mesmo? 
- Nadica de nada, mas os clientes decidiram criar infundadas reclamações pra 

protestar, eu acho, e aparentemente independentemente um dos outros. 
- E o teu chefe não sabia dessa mudança não? 
- Se sabia não me disse nada a respeito. 
- Que coisa mais esquisita, Celso. 
- Pode crer... Bia, eu sonhei contigo na quarta... 
- Foi mesmo!!? 
- Eu tava numa casa, era uma festa, sei lá... eu te encontrava, numa sala, eu acho, tu 

estavas deitada no chão... 
- E? 
- Eu deitava junto, a gente se beijava... 
- Humm... 
- Aí eu falava algo tipo “que bom que eu tô sonhando contigo”... 
- Celso, eu estou toda arrepiada! 
- Tem mais... 
- Fala... 
- Tu dizias algo tipo “não, Celso, que bom que eu é que estou sonhando contigo”... 
- ... 
- Bia?! Alô!! 
- Celso...!! 
- O que foi? 
- Sérá que a gente está se encontrando por ai, Celso, durante a noite? Os nossos sob-

conscientes, claro.  
- Deve ter sido transmimento de pensação... não teria sido a 1ª vez, né? 
- É verdade... 

 
Meus cuidadosos amigos me fizeram um discreto sinal, que foi imediatamente interpretado, 
e eu tive que encerrar a curiosa conversa: 
 

- Bia, eu te ligo mais tarde, tá bom? 
- Tá bom. Beijo. 
- Outro – eu olhei para eles – o que foi? 
- Olha quem está ali na frente... 
- Hum... 

 
Rodrigo, Olivia e Catarina também nos avistaram, e nos acenaram, convidando-nos a 
juntar-nos a eles. 
 

- Oi, gente. 
 
Catarina levantou-se, cumprimentou os meninos e, para minha surpresa, me deu um quase 
demorado beijo de língua. E naturalmente que percebeu a minha surpresa: 
 

- O que foi, Celso? 
- Nada, eu apenas não estava esperando esta recepção tão calorosa... 
- Gostou? 



- Adorei. 
- Senta aqui comigo que eu quero conversar uma coisa contigo. 
- Essa menina é muito gata mesmo – voz número 3, animada com a grata surpresa – 

mais que Bia, Regininha, Carolina... 
- Lina, Patrícia – voz número 1, idem – mais que qualquer outra mulher que Celso já 

apertou na vida. 
- Se não fosse tão neurótica... – voz número 2, botando defeito na menina. 
- Chega, porra, todo mundo já sabe que a menina é meio neurótica – voz número 1. 
- Não, se ela fosse apenas meio neurótica eu nem falava mais nada – voz número 2 – 

ela é neurótica e meia. Pelo menos. 
 
Catarina silenciosamente segurou a minha mão e repousou-a sobre a sua coxa – a dela, 
claro. Nossos amigos iniciaram convesação paralela, o que nos deu a grata oportunidade de 
aproveitar a inesperada privacidade: 
 

- Eu decidi levar a sério aquela estória de que seja infinito enquanto dure, só isso. 
- Sei... e isso quer dizer que...?! 
- Isso quer dizer que eu sei que você vai voltar para a sua querida namorada, e que o 

melhor que eu tenho a fazer mesmo é aproveitar estas poucas semanas... 
- E se eu não voltar pra ela? 
- Como assim? 
- Se eu lhe disser que eu quero ficar com você, assim, pro que der e vier? 
- Boa jogada, Celso, entre Bia e Catarina eu sou mais Catarina – voz número 3. 
- Hum, Cat é meio neurótica – voz número 1 – Bia é meio controladora. 
- Nessas horas bate uma saudade de Lina... – voz número 2. 
- Pode crer – voz número 3 – Lina não era nem um pouquinho neurótica, muito 

menos controladora. 
- Pode crazy – voz número 1. 
- Você está brincando, né? 
- Não, Cat – eu tirei os meus óculos escuros para que ela pudesse ver os meus 

sinceros olhos – eu quero ficar com você, mesmo! 
- Celso, você sabe muito bem que isso não teria a menor chance de dar certo. 
- Lá vem você com aquela estória de que você não tem tempo pra esse tipo de coisa. 
- Você sabe que eu não tenho! E mesmo se eu tivesse ia ser difícil, eu viajo muito, eu 

quero terminar a Faculdade... 
- Eu sei que você tem outras prioridades, e eu não vou questioná-las, Catarina, mas eu 

preferia que você usasse-as como desculpa, ao invés de me responsabilizar pelas 
suas decisões. 

- Vixe, Celso, não foi essa a minha intenção! 
- Não?! 
- Não, não foi. Eu sei que você gosta daquela menina. 
- E? 
- E que você jamais iria deixar de ficar com ela pra ficar comigo. Pronto! 
- E por que não? 
- Por que vocês tem uma longa história, vocês são parecidos, passaram pelas mesmas 

coisas, gostam das mesmas coisas... 
- E como é que você sabe disso tudo? 



- Carolina contou pra Olivia... 
- Carolina... hum... 
- Ela também falou que você estava com um olhar de apaixonado, naquele dia do 

casamento de Rodrigo e Vivi. E olha que ela te conhece muito bem... 
- E você não acha que eu possa me apaixonar por você... 
- Não, eu sei que você me acha fútil, Celso. 
- Eu nunca disse isso, Cat. 
- Tá bom. Você acha fútil o que eu faço... que eu não estou fazendo nada para o 

progresso da humanidade... como ensinar, por exemplo, feito a sua namorada. 
- Eu também nunca disse isso... 
- Mas pensou, não adianta negar que eu sei que é verdade, Celso. 
- Hum... alem de modelo tu és vidente, também? 
- Sério... 
- Cat, quando foi a última vez que você pediu dinheiro pros seus pais? 
- Eu não sei... quando eu tinha 5 anos? 
- E desde quando que você paga os seus estudos com o seu próprio dinheiro? 
- Desde que eu fiz 7 anos. 
- E não é verdade que você frequentemente participa em eventos beneficientes? 
- É... 
- E qual é a porcentagem do seu salário anual que você doa para instituições de 

caridade? Será 30%? 
- Aonde foi que você viu essas coisas, Celso? 
- Fala! 
- Aonde foi? 
- Eu pesquisei a tua bio na net. 
- E por que você fez isso? 
- Para me convencer de que o que você faz não é fútil... 
- ... – ela abaixou os olhos e respirou fundo. 
- Eu também descobri que você tem 2 apartamentos na avenida – eu mudei um pouco 

o tom pois percebi que ela estava séria demais. 
- Isso também está na internet? 
- Não, um amigo meu do colégio é corretor, ele tava me mostrando uns apartamentos, 

não na avenida, é claro, que eu não tenho grana pra isso, mas a gente passou na 
frente de um dos teus prédios e ele comentou a respeito. 

- Então é por isso que você está comigo? E eu que pensei que era apenas por causa 
dos meus lindos olhos verdes... 

- Claro que não é só porque você é bonita, minha filha, é porque você é bonita e cheia 
da grana, a-há! 

- Interesseiro... – ela me deu um beijinho nos lábios – obrigada... 
- Pelo quê? 
- Pelo que você acabou de dizer. 
- E então? Vai me dar uma chance? 
- Eu não sei, Celso, eu tenho receio que não dê certo, que aconteca algo desagradável 

e que no final das contas a gente desperdice uma coisa, agora, que poderia ser 
melhor aproveitada no futuro. 

- Putz! Não entendi nada do que tu falaste. 
- Entendeu sim... vamos pensar melhor neste assunto, tá bom? 



- Tá bom. 
- Enquanto isso você poderia fazer o favor de não ficar mais com ninguém? Assim, 

só pra testar? 
- Como é?! 
- Eu desconfio que algo aconteceu na festa, ontem. 
- Tu és vidente, por acaso, pra ficar falando essas coisas? 
- Não, eu sou mulher. Combinado? 
- Vai ser recíproco? 
- Claro! 
- Tá bom. 
- Vem cá – ela me deu um beijo bem demorado – sabia que eu também vasculhei a 

tua vida? 
- Foi mesmo? Algo interessante? 
- E como! Que estória é essa de sistema de propulsão de disco voador? 
- É tudo lenda, Cat... 
- Tá bom. E a viagem, como foi? 
- Quase que completamente inútil. 
- Como assim? 
- Quando eu tava conversando com os clientes eu confirmei que não havia nenhum 

problema com os produtos, cujas propriedades eu já sabia que estavam dentro de 
todos os padrões de qualidade, diga-se de passagem, e descobri que o verdadeiro 
motivo da insatisfação coletiva foi a redução dos prazos de pagamento. 

- Putz... 
- O viado do Fernando reduziu tudo, os clientes que pagavam em 90 dias agora têm 

que pagar em 60 dias, os de 60 dias passaram pra 30 dias, e os de 30 dias passaram 
pra 15 dias. E o babaca aqui nem tava sabendo de nada disso. 

- Então não tinha nada de errado com os produtos mesmo? 
- Nadica de nada, mas os clientes decidiram criar infundadas reclamações pra 

protestar, eu acho, e aparentemente independentemente um dos outros. 
- E o teu chefe não sabia dessa mudança não? 
- Se sabia não me disse nada a respeito. 
- Que coisa mais esquisita, Celso. 
- E tem mais, eu conversei com Carvalho... 
- Aquele do ITA também? 
- Isso, ele geralmente é babão praca e nunca reclama nada da empresa, nem do chefe 

dele, mas no meio da conversa ele disse que Fernando tava começando a cair na real 
que os resultados que ele havia prometido pros acionistas não são mesmo realistas. 

- Putz... 
- E que ele acha que Fernando logo logo vai fazer algo pra que os resultados pelo 

menos aparentem ser o que ele prometou pros acionistas. 
- Sei... feito essas mulheres que estufam o sutiã pra fazer parecer que os peitos são 

maiores do que realmente são? 
- Isso, há-há-há... 

 
Minha pacata vidinha estava começando a dar sinais de que iria entrar numa fase estável... 
ou pelo menos foi o que eu pensei naquela ensolarada manhã de sábado. 
 



Na Primeira Manhã 
 
Estávamos finalizando nossa sessão matinal, fluindo sobre o verde cristal líquido. O dia 
estava ensolarado, o feriadão estava apenas começando, e após o mesmo eu estaria de 
férias... nada como começar o ano de férias. Ainda mais depois de terminar um ano que não 
havia sido muito bom... nem um pouquinho, pra falar a verdade. 
 

- O marzinho até que não tá mal – Neno comentou ao sairmos da água.  
- Bem melhor que ontem – respondi. 
- Pode crer... e a pranchinha, ainda tá funcionando nas merrecas ou tu vai querer 

fazer outra? 
- Tá sim, outra agora só no ano que vem, Neno. 
- Então é hoje, que afinal hoje é dia de ano. 
- Não, aruá, no ano que vem, daqui a 365 dias, eu faço outra. 
- Pense num macho pirangueiro da muléstia! 

 
Neno estava super atarefado, cheio de encomendas, mas era ano novo, e a gente não podia 
deixar de comparecer à tradicional 1ª “sesh” do ano, por mais que as ondas estivessem 
inconsistentes e fracas. 
 
Mas não era somente a consistência das vibrações marítimas que estava oscilando. 
Praticamente todos os aspectos da minha doce vida estavam alternando altos e baixos. Mas 
eu estava de bom humor naquela manhã de sexta-feira, pois eu finalmente estava de férias. 
Só isso. Esse era mesmo o único motivo do meu bom humor. E as ondinhas que havíamos 
acabado de pegar. E o sol, que estava me ajudando a produzir vitamina D. 
 
Eu estava disposto a continuar a amigável discussão, simplesmente pela falta de algo 
melhor a fazer, mas minha atenção voltou-se para as 3 marias que desfilavam na areia. 
 
Elas estavam com cara de poucos amigos, e eu já sabia o motivo. E também sabia que iria 
começar uma outra discussão infrutífera em breve. Neno chegara à mesma conclusão, ao 
mesmo tempo, e logo saiu pela tangente: 
 

- Eu vou tomar uma água, gentem. 
 
Eu parei de andar e fiquei esperando que as beldades se aproximassem. Elas pararam a uns 
2 m de distância de onde eu estava e a do meio fez algo que não fazia há muito tempo, 
dirigiu-me a palavra: 
 

- Feliz ano novo, Celso. 
- Feliz ano novo, Célia. 

 
Ela olhou para as amigas e decidiu que um pouco de privacidade seria mais adequado: 
 

- Eu encontro com vocês daqui a pouco, meninas. 
- A gente se vê mais tarde – aceitou uma delas – boa sorte, pros 2. 
- Neno, espera a gente... – alertou a outra. 



Eu sorri amigavelmente para as 2 torcedoras e dei um tchauzinho. Elas fizeram cara de 
ansiosas e saíram de cena. Eu aproveitei a pausa e coloquei a prancha entre as pernas para 
tirar o “rashguard”. Tirei o excesso de água dos cabelos e respirei fundo. Depois eu cheguei 
junto à dona braba e fiquei olhando seus cabelos negros – os dela, claro – dançando ao 
sabor do vento: 
 

- É muito bom ouvir a sua voz novamente, Célia, depois desse tempo todo. 
- Idem idem, Celso... quer dizer, ontem eu ouvi bastante a sua voz. 
- Até demais da conta, né? 
- Não, foi de bom tamanho. 
- Sei... bom, eu já disse tudo o que eu tinha pra dizer ontem, se bem que, 

tecnicamente, já era hoje, e eu não estava falando com você, mas você ouviu assim 
mesmo. 

- É verdade... eu ouvi dizer que a sua banda tá legal. 
- Tá massa, a gente tá se divertindo um bocado... 
- E o teu disco, a quantas anda? 
- Um dia eu acabo de gravar. 
- Um dia quando, Celso? 
- Isso não importa mais... nada importa mais. 
- Eu estou percebendo... – ela sorriu, meio que tristemente – eu não devia ter largado 

você, agora você está num estado bem pior do que estava antes. 
- Eu acho que agora é tarde demais pra essas considerações, Célia... 
- Nós já tivemos essa conversa antes, você lembra? 
- Lembro sim, já faz mais de 6 meses... 
- Isso. 

 
6 meses... aquele ano havia mesmo voado. Minha vida estava voando! E eu não tinha a 
mínima certeza se estava ou não fazendo bom proveito do valioso tempo que 
insistentemente escoava pelas minhas mãos. 
 
Eu segurava a prancha como se estivesse abraçando alguém, Célia estava extremamente 
serena, como se ela soubesse de antemão exatamente o que eu iria dizer, ou fazer. O que eu 
disse em seguida comprovou a minha singela observação: 
 

- Foram as meninas que te convenceram a falar comigo? 
- Não, Celso, foi resolução de ano novo mesmo. 
- Sei... Bom, está satisfeita agora? 
- Estou. Eu também queria pedir desculpas por ter estragado a tua vida sexual, eu 

prometo que não vou mais aparecer nos teus sonhos toda vez que você ficar com 
alguém. 

- Outra resolução de ano novo? 
 
Eu finalmente esbocei um sorriso. Ela aproveitou a deixa e segurou a minha mão: 
 

- Eu devia ter feito isso há muito tempo, Celso, você me perdoa? 
- Claro, Célia, está perdoada. 
- Ótimo. E a fábrica? 



- Só problema... as coisas não estão nada fáceis por lá, mas pelo menos agora eu 
estou de férias. 

- Massa. 
- E eu decidi largar esse emprego, depois do Carnaval eu me mando. 
- Legal... e vai fazer o quê? 
- Utilizar melhor o meu tempo, viajar, surfar, aproveitar esses últimos meses de vida. 
- Até quando? 
- Até o dinheiro acabar, ou eu morrer. O que acontecer primeiro. 
- Você não vai morrer esse ano, Celso. 
- Bom, isso eu acho que tá fora do seu controle. 
- Claro, mas não está fora do meu conhecimento. Só porque você quase morreu 

algumas vezes no ano passado não significa que você vai morrer esse ano. 
- Sei... 

 
Ela fitou-me extremamente séria, no fundo dos meus olhos. Eu tremi todinho, por pouco 
não larguei a prancha. Estranho como ela ainda conseguia ter aquele tipo de efeito sobre 
mim, depois de tantos anos. Eletromagnetismo?? 
 

- Você lembra daquele dia que a gente se encontrou aqui, daquela tarde especial que 
a gente passou junto? – ela perguntou, ainda séria. 

- Lembro sim, e naquela mesma noite no bar de Marcelo eu... desculpe, Célia, eu não 
vou conseguir me desculpar por aquilo, eu não estou arrependido do que eu fiz, e 
eu faria tudo novamente. Você sabe disso. 

- Eu sei... não precisa mais não, Celso. Eu entendo porque você fez o que você fez. E 
apesar de você não ter pedido desculpas eu vou te perdoar assim mesmo. 

- Outra resolução de ano novo? 
- Hum-hum. 
- Sei... E agora? 
- E agora o quê? 
- E agora, o que acontece? Você disse tudo o que tinha pra me dizer? 
- Hum-hum. 
- E o que você vai fazer agora, sumir de novo? 
- Foi você quem sumiu, Celso. 
- Porque você não queria mais me ver, nem falar comigo. 
- É verdade... 
- Então, e agora? 

 
Célia delicadamente tomou a prancha das minhas mãos, colocou-a na areia, passou a mão 
no meu rosto e soltou o verbo: 
 

- Eu sei que você ainda gosta de mim, Celso. Você não precisa me dizer isso, está 
escrito nos seus olhos. 

- Mas...? 
- Mas você ainda não está pronto pra mim, e vice-versa. 
- E provavelmente nunca estarei mesmo. 
- E vice-versa. 
- A gente se vê por aí, então. Tchau, Célia. 



- Estamos fazendo progresso, da última vez você me disse adeus... 
- Então não foi da última  vez, foi da vez anterior . 

 
Ela continuava me olhando nos olhos. Colocou os braços em torno do meu pescoço, 
apertou seu corpo – o dela, claro – contra o meu e aproximou seus lábios – os dela, claro – 
ao meu ouvido direito: 
 

- Você tá precisando de uma melhor amiga, agora que Leila deixou o cargo vago. 
- Há-há-há, eu não vou nem perguntar como você sabe disso, mas é temporário. 
- Como tudo na vida... 
- Logo logo ela estará curada e assumirá o cargo novamente. 
- Então, quer me contratar enquanto ela não volta ao normal? Quem sabe depois que 

ela voltar nós 2 estaremos prontos o suficiente para que você me promova a um 
cargo mais interessante, com maiores responsabilidades... 

 
Eu fiquei pensando no que ela acabara de falar, no que eu havia falado. E pensei na peculiar 
sequência de eventos que havia-me levado até aquele momento. A maioria deles 
inteiramente dependentes da minha vontade. Alguns, no entanto, totalmente fora do meu 
controle... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transe Total 
 

- Então foi tudo por causa do babaca do Fernando, Celso? 
- Tudo porque Fernando reduziu os prazos de pagamento, Aurélio, e o fresco do 

Márcio sabia do lance e não me contou porra nenhuma...! 
- Que filho da puta...! 
- Márcio tá mudado, gente, daqui pra frente a gente vai ter que tomar muito cuidado 

com ele, prestar mais antenção no que a gente fala perto dele, essas coisas. 
- Pode crer, Lula. 
- Mas que sacanagem essa de Fernando, velho, esse porra não sabe que os clientes 

menores não têm fluxo de caixa pra pagar em 15 dias? 
- Rapaz, pelo menos 1 deles já deu sinais de que vai mudar de fornecedor, vai 

comprar dos indianos. 
- O cliente te disse isso, Celso? 
- Não exatamente com essas palavras, Aurélio, ele disse que estava sendo forçado a 

procurar “alternativas”, e quando a gente saiu de lá Nelma comentou que eles já 
haviam feito cotação com o distribuidor do produto indiano. E eu não duvido nada 
que os outros clientes estejam fazendo a mesmíssima coisa. 

- Eu faria. 
- Eu idem. 
- Eu idem idem. 
- Então no final das contas esse medida só vai mesmo é reduzir o volume de vendas. 
- E o faturamento, e o babaca do Fernando vai ficar com cara de tacho quando os 

resultados do trimestre ficarem piores do que estavam antes. 
- Eu quero mais é que aquele corno se foda, tá ligado? Pra deixar de ser trouxa. 
- Eu também, Aurélio, mas no final tu sabe que vai sobrar pra gente, né? 
- Pode crer, Lula. 
- Putz, a gente tá tudo lascado, Aurélio, esse fresco vai infernizar a vida por aqui. 
- Tá na hora de bolar um plano de fuga, pessoal... 
- Pode crer, velho... – “pode crer...”. 

 
Terminamos o (quase) intragável rango e voltamos para o escritório. Eu me tranquei na 
minha modesta sala pra soltar umas inocentes bufas em paz, depois sentei e dei uma 
olhadela nas minhas mensagens pessoais... “hum, minha dinamarquesa predileta está me 
pedindo pra ligar pra ela pra saber das novidades”. De pronto peguei o telefone e digitei a 
tuia de numerais que iriam nos conectar. 
 

- Hi, C, how you’re doing? 
- Fine, you? 
- I have some interesting news. Interesting for me, of course, I bet you’ll hate it. 
- Let me guess... you’ve decided to get into politics! 
- Yes, I have! 
- Well, congratulations! 
- You really mean it? 
- Of course I do, I’m sure you’ll do a fine job. 
- I really hope so. 
- How far you wanna go? 



- All the way, C. 
- Cool, you’ll make a fine Prime Minister. 
- Well, that may take a few years, or a lot, but I’m excited about it. 
- And Laurits? 
- Well, he’s not so excited about it, he’s afraid I will get disappointed with the 

corruption of the political system. 
- Corruption must be at a very low level over there, so you should not be too 

concerned about that. 
- I’m not, but he is. 
- Are you guys moving in together after Aneska’s wedding? 
- Well, about that... 
- What? 
- I’m not really sure about it, C, I’ve never lived with a man before, so I’m a bit 

afraid things would get a bit strange... 
- Ha-ha-ha, I guess I’d be felling the same way. 
- I’m glad you understand me. 
- So, other than that how you’ve been? 
- Good. Not bad, not great, just good. It’s still cold here. And dark, but the days are 

slowly getting longer and longer. 
- I can’t believe it’s been 5 years… I miss Denmark. 
- I know, time is flying very fast lately. 
- As a wise man once said, “every year is getting shorter”. 
- True... and how’s things with your girlfriend? 
- We kinda split for a while, I’m not sure I wanna go to the next level... 
- Been there, my friend. 
- But we’re still talking to each other on a regular basis, we’ll get together for 

Carnival to assess the situation. 
- I hope you figure out what you really want, C. 
- Me too, Helle. I was listening to your friends Sune and Sharin the other day, they’re 

pretty famous now, real superstars. 
- Yes, they are, and to think you could be playing with them... you would be a 

superstar too. 
- Maybe that’s exactly the reason why they’re superstars, Helle. 
- Ha-ha, don’t say that. 
- Ha-ha-ha… 
- Planning any trips to the Old World any time soon? 
- I may go to Germany later this year, I’ll let you know how it goes. 
- Nice, maybe you can come here and spend some days with us. 
- Would love to. 
- Let’s keep in touch. 
- Sure thing. See ya. 
- See ya. 

 
Tão logo finalizei a simpática ligação meu bobofone deu sinais de vida, e como se tratasse 
da minha conterrânea predileta eu prontamente atendi: 
 

- Fala, mulher, tudo bem aí em São José? 



- Tudo na mesma, Celso. E tu? 
- Idem. 
- Tivesse aqui perto e nem viesse me visitar, né? 
- Tu sabe que eu tenho um monte de sonho esquisito quando eu vou a SJC, Gis. 
- Tipo chegar atrasado na prova de MAT-21? 
- E outros ainda piores... 
- Então da próxima vez eu vou pra Sampa te ver. 
- Tá bom, eu te aviso. E Gibas? 
- Tudo na mesma. 
- Ele não arrumou outra namorada. 
- Isso. 
- E tu? 
- Eu saí com um aruá outro dia, mas não vai dar em nada não. 
- Por que não? 
- Porque o cara era meio pegajoso, sabe, queria ficar passando a mão na minha 

perna o tempo todo? 
- Putz... 
- Eu cortei logo a onda do alesado. 
- Pode crer, esses tipinhos pegajosos são os piores mesmo... 
- Tua proto-namorada me ligou outro dia, perguntou se o 99 e eu havíamos feito as 

pazes, me disse que vocês combinaram de passar o Carnaval juntos. 
- A gente vai pra BF, tomara que dê onda boa. Shruiu! 
- Então esse lance de tempo vai acabar mesmo. 
- Eu ainda não sei, Gis, não sei mesmo... 
- Tás solto na buraqueira? 
- Até que não... tava um pouco, mas depois que Catarina deu uma regulada eu me 

aquietei. 
- Que Catarina? 
- Catarina Nunes. 
- A maneca?! 
- Tu conhece outra? 
- Menino, tás de coisa com ela, é? 
- Mais ou menos. 
- Nossa... eu não acredito que tu vai largar Bia por causa de uma menina que só tem 

ar parado na cabeça, Celso! 
- E nem ela está acreditando nisso, mas muito provavelmente é o que eu vou fazer. 
- Ela quem? 
- Catarina, ela acha que eu acho que ela é fútil. 
- Então ela é bem menos tapada do que eu estava pensando, há-há. 
- Catarina é um ótima pessoa, Bia. 
- Bia?! 
- Gis. Você vai gostar dela quando conhecê-la direito. 
- Como foi que vocês se conheceram? 
- Ela é cunhada de um amigo meu, Rodrigo, primo de Neno. 
- Eita mundinho pequeno... 
- Minúsculo... a gente passou um final de semana em Cupe, na comemoração de final 

de ano da empresa, foi massa. 



- Rolou sexo? 
- O que é que tu acha, Gis? A gente dormiu no mesmo quarto, na mesma cama... 
- Isso não quer dizer nada, meu filho, que a gente também já dormiu no mesmo 

quarto, na mesma cama, e não rolou nada. 
- Onde por na mesma cama entenda-se tu na cama e eu no chão. 
- Porque você deu uma de alesado e falou muita leseira. 
- Pode crer... às vezes eu penso se a minha vida seria diferente se a gente tivesse 

mesmo... como é que se diz...? 
- Há-há, eu também penso isso de vez em quando... 
- ... – “feito agora?”. 
- ... 
- Tás no trabalho? 
- Não, eu resolvi almoçar na rua hoje. Tino te contou que ele fez enrevista pelo 

telefone? 
- Contou, ele disse que ele foi convidado pra fazer outra entrevista aí em SJC. 
- Massa, tomara que dê certo e ele venha pra cá. 
- Se rolar $ suficientemente atraente ele vai, Gis. 
- Quanto a isso eu não posso fazer nada, Celso. 
- Pode crer. 
- E o trabalho, como vai? 
- A 1ª derivada ainda continua negativa, e a 2ª idem. 
- Putz, tu tem mais é que vir pra cá pra fabricar avião com a gente, Celso. 
- Capaz... 
- Então tá, da próxima vez que tu viajar pra Sampa me avisa que eu vou lá pra gente 

se ver. 
- Combinado, Gis. Beijo. 
- Outro. 

 
Hum... “essa menina está mesmo precisando arrumar um namorado”. Levantei, fui ao nosso 
modesto banheiro escovar os dentes e depois resolvi encarar mais algumas horas de intensa 
labuta... e naquela despretensiosa noite eu fui encarar um cineminha com a minha 
(provável) futura namorada. Shruiu! 
 

- Gostou do filme? 
- Eu gostei mais da companhia, Cat. 
- Eu também, o filme foi meio peba, né? 
- 80% peba... tás a fim de fazer algo mais interessante agora? 
- A fim eu estou, mas hoje não vai dar não. 
- Vazamento? 
- Não, não é isso não, é que amanhã eu vou pro centro com Rodrigo e Vivi e eu 

costumo exercer abstinência no dia anterior. 
- Sei... – “e quem é que exerce abstinência antes de ir pro...” – centro da cidade? 
- Não, Celso, centro espírita. 
- Sei... e tu és espírita? 
- Hum-hum. 
- Rodrigo e Vivi também? 
- Hum-hum. 



- Engraçado, eu conheço Rodrigo desde o jardim da infância e não sabia disso. 
- É coisa recente, de uns 2 ou 3 anos. 
- E você? 
- Também. 
- Sei... – “hum, taí uma coisa que Maria Luiza vai achar interessante”. 
- O que foi? 
- Hum? 
- Tás com uma cara tão pensativa... 
- Nada não, é que eu tenho uma amiga espírita que mora em São Paulo e outro dia ela 

me perguntou se eu tenho amigos espíritas aqui e eu não sabia que tinha, só isso. 
- E por que ela te perguntou isso? 
- Porque... é uma estória meio longa, e você tem que dormir cedo. 
- Eu não disse que tinha que dormir cedo, Celso, eu disse que hoje não ia rolar um 

rala bucho, são coisas diferentes. 
- Pode crer... 
- E então? – Catarina abriu as portas da sua elegante viatura, a dela, claro. 
- Um amigo meu do ITA faleceu no final do ano passado – entramos no Catmóvel e 

continuamos a prosa – e eu tenho sonhado com ele constantemente. 
- Ela te disse que o espírito dele tá se comunicando contigo, provavelmente está 

confuso porque ainda não está consciente de que desencarnou, e sugeriu que você 
fosse a um centro espírita para investigar o que está acontecendo e ajudar o cara. É 
essa a tua longa estória? 

- É... – “essa menina lê pensamento também?”. 
 
Catarina deu um sorrisinho meio insolente e deu partida no carro: 
 

- Quer ir com a gente amanhã? 
- Pode ser... – “vamos investigar este curioso fenômeno, então” – que horas? 
- Eu passo na tua casa às 7:30, combinado? 
- Combinado. 
- Eu recomendo você também exercer abstinência, de todos os tipos. 
- Há-há-há, eu não faço essas coisas não, Catarina. 
- Todo mundo faz essas coisas, Celso, mas segura a onda, tá? Amanhã depois da 

visita ao centro a gente faz junto, um no outro, tá bom? 
- Shruiu! 
- E não me conta mais nada sobre esse teu amigo, amanhã você escreve o nome e 

endereço dele num papel e leva. 
- Precisa data de nascimento, e falecimento? 
- Não, mas se quiser escrever tudo bem. 

 
Foi uma daquelas investigações completamente desprovidas de metodologia científica, ou 
seja, completamente não confiável. Pelo menos não me cobraram nada, e nem me 
enrolaram, a própria pessoa que estava tentando “localizar” a “alma” do meu falecido 
amigo declarou que não havia obtido sucesso, e que “essas coisas” eram assim mesmo, não 
era feito “fazer uma ligação telefônica e a pessoa atender do outro lado”. Eu acho que 
Catarina ficou bem mais desapontada do que eu, pois afinal de contas ela realmente 
acreditava naquelas coisas... 



- Semana que vem a gente tenta de novo, Celso. 
- Carece não, Cat, vamos deixar os mortos em paz mesmo. 
- E se ele não estiver em paz? E se ele estiver aparecendo nos teus sonhos justamente 

por essa causa, porque ele não está em paz, e precisa de ajuda? 
- Problema dele...? 
- Celso! 
- Catarina, eu nem sei se a gente tem alma mesmo, eu desconheço a existência de 

evidências que comprovem a existência da alma, você já parou pra pensar que esse 
lance de alma pode ser somente coisa do cérebro da gente, uma consolação 
fabricada pra aliviar a inevitabilidade da morte? 

- É claro que a alma existe, Celso, se não existisse como é que a gente iria explicar a 
comunicação com os espíritos? E nem venha me dizer que comunicação com 
espíritos é coisa do cérebro que eu já presenciei um monte de casos, uma tuia. 

- Tu já parou pra pensar que essas “comunicações” poderiam ser apenas acesso de 
informações armazenadas no campo magnético terrestre, ou no teu próprio cérebro, 
ou ainda simples chute ou mesmo... 

- Tu não consegue acreditar em nada do que eu falo, né? 
- Não é porque você fala, Catarina, eu tou querendo apenas te mostrar que existem 

infinitas possibilidades, você é que prefere acreditar naquela que você gosta. 
- Infinitas...? 
- Sim, a vida é uma viga hiper-estática, como já dizia Lepe-Lepe... 
- Há-há, quando tu e Rodrigo vêm com essa conversa de Lepe-Lepe eu sei que não 

pode ser coisa séria mesmo. 
- Mas é sério mesmo, Cat, poucas coisas na vida têm soluções fechadas, a grande 

maioria das coisas têm infinitas soluções, ou possibilidades... essa tua hipótese de 
que essas “comunicações” demonstram a existência da alma é completamente 
furada. 

- É difícil discutir com gente que não aceita uma coisa tão simples... 
- Eu que o diga... mas tudo bem. 

 
Eu achei melhor deixar pra lá, vai que a minha educada racionalidade podia ofender a sua 
sensibilidade espiritual – a dela, claro – e comprometer o bom andamento da saidinha que 
estava prestes a acontecer? 
 

- Só por causa disso tu vai passar essa semana inteira sonhando com ele. 
- Rogando praga, mulher? 
- Praga não, mas eu sei como são essas coisas. 
- Tu sabe de nada, Catarina... 

 
Praga das boas, funcionou direitinho, e na semana seguinte estávamos de volta para mais 
uma tentativa de investigação não-científica, e com semelhantes resultados. Só que daquela 
vez eu levei a culpa pelo fracasso do “experimento”... 
 

- É claro que a culpa é tua, Celso, tem que acreditar, tem que ter fé, senão a 
comunicação não pode ser estabelecida. 

- Como é, o lance não funciona porque eu não acredito em coisa que não tem 
evidência?! Se o negócio funcionasse mesmo funcionaria independentemente do 



que eu acredito ou deixo de acreditar, ora! Tá vendo que esse troço não tem lógica 
nenhuma? Parece até Física Quântica, onde os resultados do experimento dependem 
do observador...! 

- Você é o canal, Celso, sem você cooperar ele não se manifesta. 
- Eu?? Não é a tua amiga que é medium? 
- Você também é, e ela precisa da tua cooperação pra coisa funcionar, ora! 
- O meu modelo mental não é baseado em crença, fé, essas coisas, e sim em 

evidências. Você não pode me pedir uma coisa que eu não posso te dar, Catarina! 
- Pois tem que acreditar, senão a coisa não funciona, Celso! 
- Sei... – “melhor deixar essa parada pra lá” – Cat, eu agradeço a tua boa vontade, e a 

da tua amiga, mas eu não quero mais mexer com essas coisas não. 
- Prefere ficar o resto da vida sonhando com Alex? 
- Prefiro, não me incomoda em nada. 
- Tá bom, então. 
- E não vai ser pro resto da vida, isso é uma fase, eu sonho muito quando eu fico 

obcecado com algo. 
- Você por acaso tá obcecado com a morte, Celso é isso? 
- Não, é apenas curiosidade científica, Catarina, não precisa ficar preocupada não. 
- Curiosidade científica...? 
- Sim, porque a gente morre, porque a gente vive, que é a questão mais fundamental, 

segundo o grande filósofo Lepe-Lepe. 
- Lepe-Lepe de novo na jogada? 
- Sempre. 
- A gente vive e morre e vive de novo e morre de novo pra aprender e evoluir, Celso, 

me admira muito que o grande filósofo Lepe-Lepe não sabia de uma coisa 
fundamental feito essa. 

- Esta é apenas 1 das infinitas possibilidades, Catarina. 
- Tá bom, então essa fase de sonho com o teu amigo vai passar. 
- Vai sim, teve uma época que eu sonhava com Carolina todo dia, passou, isso vai 

passar também. 
- Que época foi essa? 
- Foi quando eu tava terminando o ITA, já faz muito tempo, coisa do remoto passado, 

isso vai passar também, você vai ver. 
- Você tava obcecado com ela? 
- Não exatamente com ela, mais com o que teria acontecido com a gente se eu não 

tivesse ido estudar no ITA. 
- Ou seja, com as infinitas possibilidades do que poderia ter acontecido, né? 
- Isso, agora tu estás começando a entender o babado. 
- Sei... Carolina... hum... 
- Bateu ciúme da menina? 
- Não, alesado, eu tava lembrando daquele dia do casamento de Vivi, ela tava de altos 

papos com Bia... e Bia, Celso, tens falado com ela? 
- A gente conversou semana passada. 
- E? 
- A gente resolveu se encontrar no Carnaval pra ver onde a coisa vai dar. 
- Vocês vão voltar? 
- Como assim? 



- Depois que tu me dispensar, vocês vão voltar? 
- Quem disse que eu vou te dispensar, mulher? 
- Olivia. 
- Assim sem mais nem menos, no chute, baseada em 0 evidência? 
- A gente tava conversando outro dia, ela veio com uma estorinha de que eu tava me 

metendo aonde não devia, que você gostava de Bia, que no final das contas você ia 
dar um chute na minha bunda, essas coisas. 

- Eu sempre desconfiei que a tua irmã jogava na zaga... 
- Sério, Celso, eu sei que você gosta da minha companhia, de ficar comigo, essas 

coisas, mas no fundo mesmo você se liga naquela menina, vai dizer que não? 
- É uma coisa que não tem futuro, Cat, que deu o que tinha que dar, e que chegou a 

hora de acabar, só isso. 
- Sei... 
- Eu só quero que não acabe de uma forma muito desagradável, porque desagradável 

mesmo sempre é, né? 
- Sei, me engana que eu gosto... 
- Sério, eu quero me ligar em você, Catarina, a gente tá se dando bem pracas, eu 

posso falar o que eu quiser com você que eu sei que você não vai ficar me 
regulando, você nem encrespa quando eu vou surfar com o pessoal... eu tou até 
aprendendo a tolerar as tuas neuroses! 

- Que neuroses, alesado? 
- Essa tua mania de limpeza, por exemplo. 
- Essa menina é muito neura mesmo, mas tudo bem – voz número 2, aparentemente 

conformada com os peculiares da minha potencial futura namorada. 
- Zuzo zen, gostosa desse jeito eu deixo passar essas neuras todas – voz número 3, 

cagando e andando para os tais peculiares. 
- Na boa, vamos ver se hoje rola aqueles peitinhos graciosos – voz número 1, idem – 

a-há. 
- Shruiu-iu-iu! – voz número 2. 
- Pense num macho ingrato, esse tal de Celso, eu fico me estressando com a 

segurança minha e dele e o cara fica me rotulando de neurótica, pode? 
- Há-há-há, essa foi ótima... 
- Voltando ao assunto, é isso mesmo que você quer? 
- Que assunto? 
- Eu e tu. 
- Ah, é sim, Cat, é isso mesmo, e você? 
- Eu vou ter que pensar um pouquinho a respeito, Celso, nessas coisas todas que você 

me diz, analisar direitinho as evidências a teu favor, há-há. 
- Essa foi boa... 
- Sério! 
- Tá bom, tem erro não. 
- Você ficou com alguém desde aquele dia da praia? 
- Claro que não, foi isso que a gente combinou, né? 
- Foi, e eu estou cumprindo o combinado. 
- Eu idem. 
- Massa. Tá doendo muito? 
- Há-há-há, tu és muito alesada mesmo, mulher. 



- Eu te conheço, menino... 
- Tu acha que eu ia querer ficar com alguma outra pessoa quando eu posso ficar com 

a mulher mais maravilhosa do mundo, a famosa e talentosa Catarina Nunes? 
- Fala mais que eu acredito... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gloria 
 
Catarina pensou muito no que eu havia dito, mas eu sabia muito bem o que ela ia decidir. E 
no final de semana depois do Carnaval ela apenas me disse que teria que voltar à realidade, 
e que um dia ligaria pra mim, para tomarmos um chá ou algo parecido. 
 
Eu reconheço que a sua injustificada decisão – a dela, claro – causou-me um (mais que) 
ligeiro abalo estrutural nas minhas (geralmente) inabaláveis idéias, mas não havia nada que 
eu pudesse fazer para mudar a tal injustificada decisão. E nada foi exatamente o que eu fiz. 
 
Mas alguém disse que cada vez que uma porta se fecha outra se abre, ou melhor, outras se 
abrem. E no final de semana seguinte eu já estava de volta à luta, pelo menos em corpo. 
Meu fiel amigo Danilo estava comigo, na creperia, no meio da azaração, me animando com 
o seu confortante apoio: 
 

- E como foi o Carnaval em BF, velho? 
- Deu umas ondinha boas, Danilo, tu perdeu. 
- Tu que perdeu a gréia que rolou por aqui... Já deletasse Cat da memória? 
- Claro... que não... 
- Putz... 
- Eu passei o Carnaval todinho pensando naquela menina, Danilo, pensando que eu 

poderia estar com Cat... que eu deveria estar com Catarina... foi foda mesmo, meu 
camarada. 

- Putz... 
- Foi lasca mesmo. 
- Bom, pelo menos desta vez o fresco do Tasso não vai poder dizer que foi culpa tua, 

que tu deixou passar outra mulher maravilhosa. Afinal de contas foi ela quem te 
desprezou. 

- Obrigado pela agradável lembrança, Danilo. 
- Eu acho que dessa vez Celso fez tudo direitinho, gentem – voz número 1, dando o 

devido apoio moral – a menina é que não estava a fim mesmo. 
- Sabia que eu já tava até me acostumando com as neuroses dela? – voz número 2, 

(quase que) idem. 
- Eu tinha até esquecido das neuroses dela, gentem – voz número 3, (quase que) idem 

idem – só não esqueci daqueles olhinhos verdes. 
- Nem daqueles peitinhos graciosos – voz número 1, sutil, como sempre – a-há. 
- Putz, vai virar outra Lina – voz número 2, idem. 
- Foi mal, hé-hé, mas eu não podia deixar passar em branco. 
- Claro que não... 
- Mas veja o lado bom da coisa, meu irmão, da próxima vez que ela aparecer numa 

dessas revistas femininas tu vai poder olhar pra foto dela e comentar algo do tipo “já 
comi muito, hé-hé”, tá ligado? 

- Isso até seria verdade, se eu olhasse estas revistas de mulher, como tu. 
- Como tu nada, meu velho, tá pensando o quê? É um fresco mesmo... – nossa 

prestimosa atendende se aproximou, e o meu prestimoso amigo fez-lhe um 
providencial pedido – Karina, traz mais uma bira pra nós, por favor, que esse rapaz 
precisa afogar as mágoas. 



- Tá bom, Danilo. 
 
Ela retirou o casco vazio da nossa mesa, e por um breve instante seus longos cabelos – os 
dela, claro – tocaram o meu (quase) sereno rosto. Meu astuto amigo não pode segurar um 
malicioso sorriso depois que Karina se afastou: 
 

- E aí? 
- Tá variando, monstro? 
- Que nada, velho. Não foi assim que tu se arrumou com Lina? E não foi a própria 

Lina que sugeriu que tu se arrumasse com Karina? 
- Isso já faz muito tempo, meu camaradinha. 
- Só... antes de Cat, hé-hé. 
- Exato... 
- Meu irmão, tu vai ter que baixar o nível, pois gata feito aquela tu não vai arrumar 

nunca mais, tá ligado? 
- Mais uma vez, obrigado pela agradável lembrança, Danilo. 
- Isso é um fresco mesmo... – nossa prestimosa atendende se aproximou, e o meu 

prestimoso amigo fez-lhe um providencial agradecimento – obrigado, Karina. 
 
Ela colocou a garrafa na mesa, e por um breve instante seus longos cabelos – os dela, claro 
– tocaram o seu (nem um pouco) sereno rosto – o dele, claro. 
 

- De nada. Mais alguma coisa, Danilo? 
- Por enquanto não. 
- Qualquer coisa me chama, tá bom? 
- Tá legal... 

 
Meu astuto amigo não pode segurar um maroto sorriso depois que Karina se afastou: 
 

- Dançaste, monstro, hé-hé. Eu hoje vou me dar bem... 
- Só... no banheiro. 
- E Beatriz, velho, acabou mesmo? 
- Tecnicamente nós ainda estamos dando um tempo, mas eu acho que a esta altura do 

campeonato ela já se tocou que não ia dar certo mesmo... a menina tá pensando em 
fazer ninho, velho, e eu ainda não estou nesta fase... 

- Eu muito menos – voz número 3, (mais que) ligeiramente receosa – nem quero 
chegar nela, a bem da verdade. 

- Idem idem – voz número 1, bem mais. 
- Idem idem idem idem – voz número 2, idem. 
- A eterna galinhagem. 
- Exato... – “se tu também estivesse prestes a morrer tu também ia querer agarrar tudo 

que é mulher que aparece pela frente” – se bem que eu estava num regime 
monogâmico com Catarina... foi massa. 

- Meu irmão, tu tás começando a ficar inconveniente, Celso. 
- Foi mal... 
- E lá no Espanhol, alguma carne nova? 
- Não... 



- Como está a nossa amiga Leila? 
- Tudo bem, nem parece que a gente furun... 
- A gente o que, Celso!? 
- Nada, velho, fica na tua. 
- Hé-hé... tô ligado... e aí, ela é boa de chinfra? 
- Sem comentários... – “dá pro gasto”. 
- Ruinzinha assim? E a amiga dela, aquela daquela feijoada? 
- Boa idéia – voz número 2, avistando uma possível luz ao fundo daquele incômodo 

túnel – eu tinha quase esquecido daquela menina. 
- Pode crer – voz número 3, idem – como era mesmo o nome dela? 
- Claudinha – voz número 1, idem idem – aquela menina não é de se jogar fora não, 

gentem. 
- Eu me amarro em mulher que tem cabelo cacheado – voz número 3, valorizando os 

atributos da (quase) esquecida figura. 
- Eu me amarro em mulher que tem cabelo – voz número 1, idem. 
- Sei lá, eu não liguei pra ela, ela não ligou pra mim... 
- Liga pra mulher, porra, dá um saidão... quem sabe ela não é interessante o suficiente 

para tu sair dessa melda mole? 
- É, quem sabe? 
- Eita animação da porra... 
- Porra, velho... foi mal, deixa eu ver o que está acontecendo nas paradas... – eu dei 

uma rápida olhada, de novo, no recinto – meu irmão, não tem nenhuma mulherzinha 
aqui que chegue aos pés de Catarina, tá ligado? Não tem 1! 

 
E foi naquele exato momento que ela apareceu. Toda de preto, os cabelos negros caindo 
sobre os ombros nus, o olhar confiante, sério. Mas sorriu discretamente quando me viu, e 
quase sem perceber eu sorri também, totalmente convencido de que ela chegaria aos pés de 
Catarina. Talvez até aos joelhos... 
 
Meu observador amigo reagiu de imediato à minha súbita e positiva mudança de ânimo: 
 

- Êpa, o que foi? 
- Nada, velho, fica frio aí. 

 
Frio ele ficou, pelo menos até ouvir alguém falar o seu nome – o dele, claro: 
 

- Oi, Danilo, tudo bem? 
- Tudo bem, Kika. 
- Como isso aqui tá cheio hoje... a gente pode sentar com vocês? 
- Claro. 

 
Elas formaram um eixo perpendicular ao nosso. Kika deu uma segunda sacada no ambiente 
enquanto a sua desafetada amiga – a dela, claro – me cumprimentava: 
 

- Oi, Celso, tudo bem? 
- Tudo bem, Gloria, e você? 
- Tudo em paz. Como foi o Carnaval? 



- Eu fui pra praia, pra longe do agito. E você? 
- Eu fui pro agito, pra longe da praia. 
- Massa... vocês vão tomar o quê? 
- Eu vou tomar um suco de mangaba... e tu, Kika? 
- Eu vou acompanhar os meninos. Quem é que tá servindo vocês, é Karina ou 

Poliana? 
- Karina, pode deixar que eu chamo... – Danilo fez um sinal à distância para nossa 

simpática garçonete – 1 copo e 1 jarra de suco de mangaba... valeu. 
- Gloria ainda está de ressaca, Celso, foi muita cana no Carnaval. 
- É verdade, eu acho que exagerei um pouco. 
- Isso acontece... – “principalmente contigo”. 
- Pense numa mulher que bebe pracas, a tal da Gloria – voz número 3, lembrando de 

um importante detalhe. 
- Essa menina não é de se jogar fora não, gentem – voz número 1, idem – não mesmo. 
- Pode crer, eu sempre fui a fim de apertar essa menina – voz número 3, de novo. 
- Se não namorasse com o nosso grande amigo Armandinho eu até que encarava – 

voz número 2, lembrando de outro ainda mais importante detalhe. 
- Tu foi trabalhar hoje, Celso? 
- É claro que sim, tu não foi não, mulher? 
- Não, falei pra minha chefa que eu tinha que entregar um trabalho na Faculdade. 
- Eita estagiária folgada da porra, essa tal da Kika. 
- Folgada nada, minha filha, eu sou uma explorada naquela fábrica, trabalho demais, 

não é, Celso? 
- Porra nenhuma, passa o dia fofocando, é uma folgada mesmo, Gloria, não faz nada. 

Agora se fosse minha estagiária o esquema ia ser diferente. 
- Tu tens estagiária, Celso? 
- Eu não, e nem quero... estagiário não faz nada que preste, só dá trabalho, há-há. 
- É tudo conversa deste menino, Danilo, ele sabe que sou eu que carrego aquele setor 

nas costas. 
- Bom, isso é verdade, pois se tem uma pessoa que ainda faz menos que tu naquela 

fábrica é a tua chefa querida. 
- Meu irmão, tô pra ver alguém que não faz nada o dia todo, Danilo. A mulher não 

mexe um dedo, Gloria, nem pra jogar paciência no computador. Agora a estagiária 
aqui é que se ferra. 

- Assim também é um exagero, Kika, porque ela é quem vai pras reuniões. 
- Isso é verdade. 
- Essa mulher deve estar dando pra alguém, Kika, pra não fazer nada assim o dia 

todo. 
- Eu não sei de nada disso, Gloria, Celso é que entende dessas coisas. 
- Uma coisa eu te garanto, Kika, não é pra mim. 
- E Catarina, Celso? O povo lá da fábrica agora vive falando que você está 

namorando com uma galega lindíssima, simpaticíssima, um amor de pessoa... 
- A galega dispensou Celso na semana passada, Kika, e é por isso que o rapaz está 

afogando as mágoas, hé-hé. 
- Obrigado mais uma vez, Danilo. 
- Tadinho dele... Gloria também acabou o namoro, de novo. 
- Mas desta vez não tem mais volta. 



- Foi isso que eu ouvi da última vez, amiga. 
- Mas agora é diferente, Kika, nem que a vaca tussa eu namoro com Armando 

novamente. 
- Shruiu! – voz número 3, exageradamente animada – boas notícias. 
- Ótimas – voz número 1, idem – shruiu! 
- Não dou 1 semana pra essa maria correr de volta pro macho dela – voz número 2, 

um pouquinho mais realista – vai por mim. 
- Tá bom... vocês vão pra festa amanhã, Danilo? 
- Claro que sim, hé-hé, que festa? 
- Na casa de Célia. 
- Eu e Kika estaremos presentes. 
- Tô sabendo disso não. Ela te chamou, Celso? 
- Não... – “Célia... Célia... hum... a 2ª... será que agora...?” – faz uma data que eu não 

vejo aquela figura. 
- Cacilda, de repente começou a chover muher, gentem – voz número 3, ainda 

exageradamente animada – shruiu! 
- Célia... – voz número 1, lembrando de uns distantes e belos momentos – eu era 

doido pra dar um agarro naquela menina. 
- Eu idem, mas ela namorava com Leo – voz número 2, lembrando de um outro 

importante detalhe. 
- Será que ela tá de bobeira? – voz número 3, ligeiramente esperançosa. 
- Pois ela me pediu pra chamar vocês 2, Leo, Neno e Tasso. 
- Eu acho que Tasso vai ficar em Natal este fim de semana, Kika, e Leo ainda tá nos 

“states”, só volta no final do ano. Mas eu vou dar o toque pra Neno. 
 
“Gloria solteiraça numa festinha na casa de Célia... será que Cat estará presente no tal 
evento?”. 
 

- Eu sempre fui a fim de apertar essa menina, a-há – voz número 1, ainda 
exageradamente animada – é hoje! 

- Eu idem, ainda mais agora, que ela está disponível, a-há, a-há – voz número 3, um 
pouco mais cautelosa – mas eu acho que do ponto de vista estratégico seria melhor 
pensarmos numa apropriada abordagem para a tal festa na casa de Célia. 

- Outra em quem gostaria de dar uns amassos – voz numero 1. 
- Eu idem – voz numero 3. 
- Celso, meu bom rapaz, não dê ouvidos a estes incautos, que esse lance de apertar 

mulher de amigo nunca acaba bem – voz numero 2, trazendo um pouco de 
sabedoria ao exageradamente afetado ambiente mental. 

 
A noitada acabou cedo, pois Danilo e eu estávamos esperançosos de que a manhã do 
sábado fosse render algumas marolas espertas, e obviamente que precisávamos de um 
adequado repouso para encará-las no dia seguinte. As marolas, claro. 
 
Às 6 em ponto Neno passou lá em casa, e em menos de 10 min estávamos os 3 manés e as 
2 gatinhas na estrada, em direção ao nosso “point” predileto. As condições ainda não 
estavam ideais, mas o equipamento que eu havia levado proporcionou desempenho bastante 
satisfatório, de mods que eu estava razoavelmente satisfeito ao final da produtiva “sesh”... 



Sentamos à sombra e ficamos urubuservando as moçoilas que começavam a adornar o 
nosso recanto: 
 

- Essas meninas não vão sair d’água hoje não? 
- Pode crer, essa Leninha tá muito seca, velho, querendo enrabeirar todo mundo. 
- Meu irmão na minha onda ela não entra não, tá ligado? Eu boto pra cima dela! 
- Tu bota porra nenhuma pra cima de ninguém, Neno, deixa do teu esparro. 
- Isso é um fresco mesmo... 
- Drica tá surfando direitinho, gentem. 
- Tá melhor que tu, Celso. 
- Ainda não, falta aprender reverso de “back”, ela caiu umas 3 vezes hoje. 
- Porque tava sem vento, se tivesse batendo um NE ela completava, velho. 
- Desculpa de amarelo, que eu completei sem vento mesmo. 
- Neno, tu lembra de Célia? 
- Aquela gostosa que namorou com Leo? 
- Essa mesma. Vai rolar uma festinha na casa dela hoje, vamos nessa? 
- Beleza, nada como uma BL pra animar a galera... tu vai também, monstro? 
- Eu não sei, velho. 
- É claro que vai, Glorinha vai estar lá, hé-hé. 
- Pára com isso, Danilo, tu sabe que eu tô fora desse negócio de agarrar mulher de 

amigo. 
- Ex não conta, velho. 
- Ela não tá mais com Armandinho não? 
- Tá nada, Neno, tá de bobeira, deu o maior mole pra esse babaca ontem na creperia. 
- Dá um agarro naquela maria, velho. 
- Dá mais de um agarro naquela maria, velho. 
- Meu irmão, faz quanto tempo que a gente surfa com Armandinho, velho? 10, 15 

anos? 
- E daí? 
- Quantas vezes ele rabeirou alguém aqui? Nunca! Tu acha que eu vou me agarrar 

com a mulher dele? 
- Ex, Celso, ex. E tu sabe que ele é o maior canalha, que nem nós, hé-hé. O cara 

nunca levou a menina a sério. 
- Tá bom, então por esta lógica tá tudo bem se eu me agarrar com Fernanda, né? 
- Êpa, Fernanda não que ela ainda é minha namorada. 
- É, meu irmão, pimenta no brioco dos outros é refresco. 
- Tu não ouviu ela falando que não tem mais nada com o cara? 
- E daí, velho? Tu não sabe que mulher fala uma coisa hoje e faz outra amanhã? 
- Isso é verdade, Danilo. Quantas vezes Gloria já dispensou Armandinho e voltou 

depois? 
- Sei lá, umas trocentas e quarenta e sete... 
- Tá vendo por que eu não vou encarar essa menina? Vai que eu agarro ela e depois 

ela volta com Armandinho, imagina a confusão que isso ia dar...! 
- Tu tá falando isso agora, quero ver mais tarde, quando ela estiver cheia do mé, 

querendo te agarrar. 
- Pode crer, Danilo, aquela mulher bebe que só a porra. Lembra daquela vez que ela 

tava travada e queria furar a fila do banheiro? 



- Tô lembrado disso não. 
- Foi Tasso que tava com a gente, Neno, não foi Danilo não. A gente tava na fila do 

banheiro, ela ficou me explicando a praticidade de estar de saia na hora que o mijo 
aperta... meu irmão, eu nem conhecia a menina direito, só sabia que era namorada 
de Armandinho. 

- Ele tava lá? 
- Não, ele tinha ido pra Pipa com Leo. 
- Vai ver que ela já tava de olho em tu, Celso. 
- Vai ver... e naquela vez que eu tava com Bia, Tasso e Mônica na creperia, Kika 

chegou com uma conversa furada da porra, “você lembra da minha amiga Gloria, 
Celso?”... isso na mesa, velho, na frente de todo mundo. 

- Beatriz ficou irada? 
- E como, ficou me perguntando quem era, se eu tinha agarrado... foi foda. 
- Bom, eu vou marcar o ponto e passo na tua casa lá pelas 11, se tu não quiser encarar 

a menina é problema teu. 
- Passa lá em casa também, Danilo, eu tô precisando economizar gás. 
- Pense num macho arregueiro da porra, esse tal do Neno... 
- Vai ter que rachar o gás, Neno, senão não vai comigo. 
- Isso é um fresco mesmo... 

 
Obviamente que eu fui pra festa com eles, afinal de contas fazia tempo que eu não via a 
minha cara, e bela, amiga Célia, e seria uma desfeita muito grande se eu não comparecesse 
ao festivo evento. Quando chegamos bastou um inocente comentário do meu observador 
amigo Neno para me convencer de que eu havia tomado a decisão correta: 
 

- Celso, eu não conheço metade dessas marias que estão por aqui. 
- Nem eu... 
- Pelo visto a nossa amiga Célia deu uma renovada no estoque de amigas, hé-hé... 
- Eu hoje vou me dar bem. 
- Eu idem. 
- Eu idem idem. 

 
Nossa presença foi rapidamente detectada pela atenta anfitriã, e em menos de 2 min nós já 
havíamos sido introduzidos a todas as carnes novas do pedaço. Neno e Danilo caíram na 
besteira de tomar cerveja, mas eu tomei a precação de calcular a relação pessoas/banheiro e 
concluí que seria mais vantajoso tomar caipiroska. Enquanto meus incautos amigos 
papeavam com as donzelas de plantão eu fui colocar em dia o meu papo com a minha cara 
e bela amiga Célia... 
 

- E aí, Celso, quanto tempo, hein? Faz o que, 1 ano? 
- É, por aí – “essa menina continua maravilhosa... será que...?” – você nem foi pro 

casamento de Rodrigo. 
- Eu estava viajando, a trabalho... da última vez que eu te vi foi no bar de Marcelo, tu 

estavas com aquela menina de Salvador, como era mesmo o nome dela? 
- Ainda é Izabella. 
- Isso, a menina que achava que Celso ia ser capaz de passar um Carnaval na Bahia. 
- Que estória é essa, mulher? 



- Bom, o que eu ouvi falar é que ela te chamou pra passar o Carnaval com ela, em 
Salvador, e tu disseste pra ela que só existiam 2 possibilidades de se passar o 
Carnaval: ou em Olinda ou surfando. 

- Exato, mas como é que tu ficou sabendo disso, Célia? Eu não lembro de ter contado 
esses detalhes pra ninguém. 

- Você pode não ter contado, mas ela contou. 
- Pra tu? A menina nem te conhece direito. 
- Eu não posso revelar as minhas fontes, meu querido. 
- Já sei... há-há, ela contou pra Carminha, que contou pra Heleninha, que contou pra 

você. 
- E foi por isso que vocês desistiram da idéia de ficar junto? 
- Não foi só por causa disso não, mas se a gente não conseguiu concordar num 

assunto tão trivial desses imagina o que mais não iria dar errado. 
- É verdade... 
- Além do fato dela morar longe. 
- Bota longe nisso... 
- Mas o fato é que ela, ou melhor, o nosso lance não foi melhor do que o melhor dos 

40% iniciais. 
- Não foi melhor que Lina. 
- Isso... 
- Tou ligada... 
- E, além disso, a menina gosta de Nickelback... pode!? 
- Vixe! 
- Se ela gostasse de Stone Roses eu podia até considerar o caso dela... – “você gosta 

de Stone Roses... não é chata, nem feia, nem burra, nem crente, nem patricinha, nem 
indecisa, nem insegura, nem fumante, nem ciumenta e nem neurótica com limpeza 
feito Catarina... perainda, Célia não fumava?”. 

- Ah, por falar nisso, vem aqui no meu quarto ver uma coisa... 
- Meus amigos, o negócio é o seguinte: essa menina está a fim de Celso – voz número 

3, exageradamente otimista – Gloria fica pra próxima. 
- Ou pra nunca – voz número 1, idem – o que acontecer primeiro. 
- Eu sou 120% a favor desta proposta – voz número 2, idem idem – shruiu! 
- Shruiu-iu-iu – voz número 3 – é hoje, vai rolar! 

 
Dirigimos-nos ao recinto, entramos, ela fechou a porta, sentou na cama e puxou um estojo 
debaixo da mesma. Eu fiquei surpreso com o exagerado tamanho do mesmo, mas logo que 
ela o abriu eu pude entender o motivo: 
 

- Washburn EA220... muito massa... – foi tudo o que eu consegui dizer. 
- Senta, toca alguma coisa. 

 
Eu passei meu copo para ela e peguei o violão. Obviamente que eu demorei uns 3 min só 
checando os detalhes dos 2 braços, o acabamento perfeito, o contraste do frizo branco com 
a negra cor do instrumento, o equalizador... Célia esperou pacientemente até que eu propus 
uma singela canção: 
 

- Que tal a versão acústica de “Plush”? 



- Boa pedida. 
 
Eu fiz a introdução no braço de 12 cordas, mas parei logo em seguida: 
 

- Que som massa! 
- Vai, menino, toca. Vamos cantar junto. 
- Tá bom. 

 
Eu finalizei a música, mas o som continuou a chacoalhar o violão. 
 

- Você dá um acorde e o bicho fica reverberando por mais de meia hora, tá ligada? 
- Há-há-há... toca outra. 
- Humm... já sei, “Interstate Love Song”, tu faz o solinho da introdução no braço de 

6. 
- Vamos tentar. 

 
Ela chegou mais perto e procurou uma posição que pudesse tornar aquela inspiradora tarefa 
fisicamente possível. Depois de 2 min roçando o seio esquerdo no meu braço ela finalmente 
conseguiu tocar os 16 s da introdução com adequado grau de sincronização. 
 

- Beleza... – eu coloquei o violão de volta ao estojo e empurrei de volta ao lugar em 
que estava antes. 

 
Célia afastou seu despreocupado corpo – o dela, claro – do meu, mas permaceceu ao meu 
lado. 
 

- Tu deixou de fumar? 
- Ainda não, mas eu nunca fumo em casa, minha mãe detesta e meu irmão odeia, 

além de ficar um cheiro ruim no ambiente. 
- Pode crer... tua mãe foi pro interior? 
- Foi, só volta na segunda. 
- E cadê Coelho? 
- Saiu com a namorada nova. 
- Pense num cara mais desalmado, que nem prestigia a festinha da própria irmã... 
- Pra você ver... 
- ... – “e agora, o que é que eu digo?” – ainda viajando muito? 
- Ainda, passei 2 semanas em Paris, foi por isso que eu perdi o casamento de Vivi. 
- Vais morar lá novamente? 
- Não, de jeito nehum, 2 anos foram suficientes. 
- Sei... 
- E você, como vai o trabalho? 
- Marromeno, a empresa foi comprada por um grupo financeiro, os caras não 

enxergam nada além de 3 meses pra frente, o presidente é um psicopata que adora 
pentelhar todo mundo... 

- Vixe, Celso, que coisa! 
- Pode crer... fora isso tudo bem. 
- Há-há... Sabe quem me ligou semana passada? 



- Não faço a mínima... – “só pode ter sido Catarina, claro”. 
- Nossa amiga Catarina – ela fixou o olhar no meu, só para ver a minha reação. 
- Foi mesmo? – eu tentei fingir que não estava nem ligando. 
- Foi... ela veio aqui em casa, a gente bateu uns papos, tomou umas margaritas... 
- Sei... 
- Eu botei o Back In Black pra tocar... – ela estava fazendo um razoável esforço pra 

prender o riso. 
- Sei... – eu tentei fazer um olhar compenetrado – e isso foi antes ou depois dela dar 

um chute na minha bunda? 
- Há-há-há... foi antes. 
- Hum... – eu olhei para frente por uns 3 s – então você já está sabendo do drama. 
- Estou... eu falei pra ela que ela estava fazendo besteira, e que ela vai se arrepender, 

que eu mesma não deixaria escapar alguém assim feito você... 
- E ela? 
- Ela obviamente não mudou de idéia. 
- De todo jeito obrigado pela força. 
- De nada, amiga é pra essas coisas... – Célia repousou suas belas mãos, as dela, 

claro, sobre as suas igualmente belas coxas, as dela, claro, e cruzou os dedos, como 
se estivesse querendo exibir a negra coloração das suas bem cuidadas unhas, as 
dela, claro – ela me disse que você estava meio diferente, Celso. 

- Diferente...? 
- Bom, pra falar a verdade ela usou uma outra palavra, palavra essa que me deixou 

um pouco procupada. 
- Paranóico? 
- Isso... foi por causa da morte do seu amigo do ITA, né? 
- Hum-hum... 
- Você tá achando que vai morrer também, né? Quer dizer, morrer agora, que morrer 

mesmo todo mundo morre um dia. 
- Eu estou achando que sim... 
- E você tem sonhado com ele, né? 
- Quase todo dia... Catarina veio com uma conversa que isso deve ser o espírito dele 

querendo se comunicar comigo, tu não vem com essa papo leso pra cima de moi 
não, visse? 

- Há-há, você pelo menos acha que isto seja possível? 
- Quase tudo é possível, Célia, eu apenas desconheço a existência de evidências que 

comprovem esta possibilidade. 
- Sim, mas, você gostaria de conhecer estas evidências, Celso? 
- Não, isso vai passar. Tudo isso, sonhos, paranóia, tudo vai passar. 
- Bom, você bem sabe que eu tenho a política de não ajudar ninguém que não esteja 

pedindo ajuda. 
- Hum-hum. 
- Então se você não quer investigar este fenômeno, se a tua curiosidade científica... 
- Há-há-há, apelando pra racionalidade? 
- Claro, há-há, mas é sério, se você não quer eu não vou insistir. Agora se você quiser 

investigar isso eu terei o maior prazer de lhe ajudar, Celso. Eu tenho uma amiga que 
é medium, a gente podia ir conversar com ela... 

- Sei... – “chega dessas coisas”. 



- Vê se ela consegue descobrir algo do paradeiro do teu amigo. 
- Hum... – “capaz” – obrigado, mas num carece não. Mesmo porque Catarina já 

tentou essa abordagem, me levou num centro espírita e tudo mais, mas não adiantou 
nada, Célia. 

- Tá bom. Se mudar de idéia me avise. 
- Pode deixar... mudando de assunto, quer dizer então que você não deixaria escapar 

alguém assim feito eu, Célia? 
- Não... especialmente você, Celso, eu ia cultivar direitinho, há-há. 
- Pode crer... – “shruiu”. 
- Ia curar essas tuas nóias todas, todos esses teus problemas existenciais. 
- Que problemas existenciais, mulher? 
- Tás com um monte deles, mas eu ia te deixar nos trinques. 6 meses na minha mão e 

tu ficava um homem novo, Celso. 
- Hum... – “hum, tá na hora de cutucar essa onça” – e por que você não fez isso antes, 

no caso, com Leo? 
- Porque eu estava trabalhando muito, viajando muito, queria terminar a Faculdade... 

porque eu achava que Leo não ia tolerar algumas coisas do meu trabalho, que ele ia 
cair na gandaia quando eu não estivesse por perto... essas merdas. 

- Pois saiba que Leo nunca passou a perna em você, Célia, e eu não estou falando isso 
porque ele é meu amigo não. 

- Eu sei, Celso, mas na época... “enfin”... 
- “C’est la vie”... 
- “C’est la mort, c’est la merde”... – ela desentrelaçou os dedos – eu nunca mais vi 

Leo, nem sabia que ele tava morando na California. 
- E surfando altas ondas por lá... 
- Catarina me falou que tu estava com uma namoradinha, Celso. 
- A gente resolveu dar um tempo... tendendo a infinito, eu acho. 
- Há-há-há... outra que não foi melhor que Lina? 
- Isso... e o pior é que ela tem alguns preocupantes planos de longo prazo. 
- Ôps... 
- Tá difícil achar mulher que queira namorar, essa mulherada ou só quer ficar ou quer 

casar e ter filho, viu? 
- Tem que procurar direitinho, Celso. 
- Eu acho que sim... 
- Mas a vida continua, você está numa festa cheia de mulheres lindas e 

maravilhosas... 
- É verdade, Célia, mas de todas essas mulheres lindas e maravilhosas da festa... – eu 

fiz uma calculada pausa – só tem 1 mesmo com quem eu realmente gostaria de ficar 
hoje. 

- É mesmo...!?! – ela sorriu, meio que toda convencida, e me olhou de lado, 
completamente ciente da realidade que eu acabara de descrever. 

- Na verdade eu gostaria de algo mais que ficar... afinal de contas a gente tem tudo a 
ver. 

- E quem é essa figura tão especial, Celso? 
- É uma pessoa que eu admiro muito, que namorava com um amigo meu... a gente 

passava horas no quarto dela, conversando, tocando violão, ouvindo STP, Cake, 
Stone Roses e Sheryl Crow... 



- E você tinha uma quedinha por ela...? 
- Hum-hum... 
- E naturalmente que você nunca falou nada pra ela. 
- Não, afinal de contas ela namorava com um grande amigo meu, imagina se eu ia 

tocar num assunto delicado desses... 
- Mas ela com certeza sabia, né? Essas coisas a gente saca pelo jeito que a pessoa 

olha pra gente. 
- Eu acho que sim... – eu olhei bem firme para ela, tentando controlar um 

potencialmente bizuleico impulso – eu reconheço que eu de vez em quando olhava 
pra ela meio diferente, obviamente que ela percebia isso. 

- E você acha que ela também tinha uma quedinha por você, Celso? – ela desviou o 
olhar e tomou um gole da minha caipiroska. 

- Eu não sei, ela nunca falou nada... mas, como você acabou de falar, essas coisas a 
gente saca pelo olhar... 

- É verdade... e por que você não disse nada depois que eles acabaram? 
- Porque ia ficar esquisito, né? Azarar a ex-namorada de um amigo, assim, logo 

depois? Eu também não sabia porque eles tinham acabado, se ia ter volta... eu tava 
saindo com outra menina na época, e depois a ex-namorada do meu amigo sumiu, 
tava trabalhando muito, estudando... 

- Eu sei como é que é... 
- Mas o principal motivo é que eu não ia conseguir conversar esse tipo de coisa com 

ela, a menina tava namorando com um amigo meu... você entende o que eu estou 
querendo dizer, Célia? 

- Claro que eu entendo, Celso. E é exatamente por este mesmo motivo que a gente 
não vai poder ter esse tipo de conversa agora. 

- Eu sei – eu peguei o copo da sua mão, a dela, claro, e tomei um gole – êpa, você 
disse agora...! 

- Hum-hum – ela sorriu novamente e pegou o copo de volta. 
- Agora tipo agora é tarde demais ou agora tipo agora é cedo demais? 
- Há-há-há – ela tomou outro gole – porque é cedo demais, aruá. Catarina é muito 

amiga minha, ela merece pelo menos mais 2 semanas. 
- 2 semanas? Você sabe que ela não vai mudar de idéia, Célia. 
- Eu sei, e você também sabe, mas eu acho que agora ia ficar esquisito, né? 
- É. Tá bom, então eu te ligo em 2 semanas pra gente trocar umas idéias. 
- Você pode me ligar antes, Celso, a gente pode conversar, sair... eu só estava falando 

“daquela” conversa. 
- Ah, sei... 
- Shruiu! – voz número 3, extremamente satisfeita – essa é a mulherzinha que eu 

quero. 
- Essa é 1 das que eu quero – voz número 1, um pouquinho mais específica – tem 

mais na sala. 
- Eu tou começando a sentir que a nossa querida Bia vai mesmo virar coisa do 

passado – voz número 2, dando uma de vidente – eu me amarro naquela menina... 
 
Eu sabia que aquilo era apenas uma segura indicação de que algo potencialmente 
interessante ainda iria rolar entre nós, então nem reclamei quando ela resolveu encerrar a 
divertida prosa: 



- Vamos voltar pra sala? 
 
Levantamo-nos da cama, ela deu uma leve ajeitada nos cabelos: 
 

- Deixa eu te pedir uma coisa, Celso. 
- Pida. 
- 2, aliás. Eu queria que esse assunto ficasse apenas entre nós, pelo menos por 

enquanto. 
- Claro, Célia. E a outra coisa? 
- Eu não sei como é que eu vou falar isso... – ela segurou as minhas mãos e fechou os 

olhos – você tem que ficar com Gloria hoje! Pronto, está dito. 
- O quê? A menina é namorada de Armandinho, e tu bem sabes que eu tenho sérias 

reservas em relação a azarar mulher de amigo. 
- Ex, já faz mais de 2 meses que eles acabaram, ele já está com outra, ela não vai 

voltar com ele, não tem erro nenhum – ela ficou de pé. 
- Mas, e a gente? – eu fiz o mesmo. 
- A gente vai ter o resto da vida pra ficar junto, Celso. Mas hoje, somente hoje, você 

vai ter que ficar com ela, aqui na festa, depois eu te explico tudo, faz parte do teu 
tratamento. 

- Tratamento, e eu tou doente, por acaso!? 
- E muito...! 

 
Voltamos à sala, ela foi conversar com umas amigas, eu fui pegar outra caipa, e depois fui 
dar uma leve conferida nos seus discos – os dela, claro. Eu senti que tinha alguém 
interessante chegando perto, então lentamente virei o rosto. 
 

- Oi... 
- Oi, Gloria, tudo bem? 
- Tudo. Fosse pegar onda hoje? 
- Fui, tava legalzinho... – eu resolvi dar uma tocada na ferida – não vi Armandinho 

por lá não... 
- Ele deve ter ido pra outro lugar com a namorada – ela aparentemente não se abalou 

com o meu (inapropriado?) comentário. 
- Ele já está de namorada nova? 
- Pois é, não perde tempo... 
- E você, já está de olho em alguém? 
- Eu não estou preocupada com isso não, Celso. Se aparecer algo interessante, ótimo, 

senão tá tudo bem. 
- Sei... – “shruiu!”. 
- E você? 
- Idem idem... tás tomando o quê? 
- Suco de manga. 
- Hum? 
- Resolução de ano novo, este ano eu não vou me embriagar. Cansei de dar vexame 

por aí. Quer dizer, eu não vou parar de dar vexame, mas pelo menos estarei sóbria, 
só pra variar. 

- Tá bom... e a cachaça do Carnaval? 



- Não conta, né? Você sabe que nesta terra o ano novo só começa na sexta-feira de 
cinzas. 

- É verdade... vamos escolher um disco? 
 
A tarefa não foi nada fácil, pois logo percebemos que Célia não usava nenhuma sequência 
lógica na arrumação dos seus CDs – os dela, claro. 
 

- Essa tua amiga não faz a mínima idéia do que seja ordem alfabética... 
- É mesmo... 
- Que tal esse aqui? – ela puxou o Only Everything da estante. 
- Ótima pedida, Gloria. 

 
Ela nem esperou acabar a música que tava rolando, trocou o disco na boa, mas ninguém 
reclamou. 
 

- Esse disco é muito massa. 
- Eu também acho... 
- Celso, me diz uma coisa. 
- O quê? 
- Tu já pensou em ficar comigo? 

 
Sutileza não era o forte de Gloria, pelo menos da Gloria ébria que todos nós conhecíamos e 
adorávamos. Mas eu estava esperando que a Gloria sóbria fosse um pouco diferente... 
 

- Já, mas... 
- Mas o quê? 
- É contra os meus princípios azarar mulher de amigo. 
- Há-há-há... 
- É verdade! 
- Sei... e agora, que eu não estou mais namorando com o teu amigo? 
- Agora é diferente... – eu olhei pro outro lado, cocei o queixo, como quem estava 

mesmo analisando a potencialidade da situação. 
- Meu amigo, pense numa mulherzinha decidida da muléstia, a-há – voz número 3, já 

prevendo um favorável desenrolar dos acontecimentos. 
- Vamos ver até que ponto ela está decidida mesmo, a-há – voz número 1, idem. 
- Isso tá com todos os sintomas de que vai dar uma merda federal – voz número 2, 

novamente dando uma de vidente... eita, rimou. 
- Então, você vai me azarar? – ela insistiu. 
- Você tá brincando, né? 
- Claro que não! Eu sempre achei você um gatinho, sabia? 
- Não... eu sempre achei você uma pantera, sempre de preto... 
- Eu adoro preto. 
- Deu pra perceber... 
- Há-há-há... 
- Mas você fica bem de preto, combina com os seus cabelos, seus olhos, sua pele... 
- Fala mais que eu estou gostando... 
- Lembra aquele dia que a gente se encontrou na creperia... 



Magic Man 
 

- Bom dia, Virgínia! 
- Bom dia, Celso, tudo bem? 
- Tudo ótimo! 
- Que bom ver você assim tão animado numa segunda-feira. 
- Segunda é o melhor dia da semana, Virgínia. 
- Por quê? 
- Porque é o dia mais distante da próxima segunda-feira. 
- Só por este ponto de vista mesmo. 
- Como estão as crianças? 
- Estão bem, obrigada. O pai é que viajou de novo. 
- Eita, sobrou pra tu... 
- Pois é, correria pra cima e pra baixo com escola, e natação e aula de Inglês... ah, por 

falar nisso, Márcio mandou perguntar se você vai pra São Paulo nesta semana 
mesmo ou vai mudar pra semana que vem. 

- Hum... essa tá melhor, a próxima vai ser complicado. 
- Tá bom. Quinta está bom pra você? 
- Tá ótimo. 
- Voltando na sexta ou vai ficar o fim de semana por lá? 
- Boa idéia, vou aproveitar e visitar uns amigos. 
- Tá bom, vou confirmar a passagem agora mesmo. 
- Muito obrigado! 
- Disponha... 

 
Fui para minha modesta sala, liguei meu modesto computador e verifiquei os números do 
final de semana. Tudo nos conformes. 
 

- Agora vamos preparar os comentários finais para a tradicional reunião de 
planejamento – comentei comigo mesmo. 

 
Quando acabei o 1º parágrafo o telefone tocou. Era alguém que eu provavelmente não 
deveria ignorar: 
 

- Celso, você pode dar um pulinho aqui na minha sala? 
- Claro, Márcio, tou indo. 
- Brigado. 

 
O meu querido chefe estava em vídeo-conversação com o seu querido chefe – o dele, claro 
– e pela cara que ele fez eu percebi que o assunto era de caráter inesperado. Sentei-me ao 
seu lado – o dele, claro – e preparei-me para a inevitável surpresa. A qual, diga-se de 
passagem, eu já havia antecipado que não seria das melhores, mas nem de longe eu poderia 
imaginar que seria tão complicada... 
 

- Bom dia, Celso! 
- Bom dia Fernando. 
- Como vai a Carolina? 



- Vai bem, obrigado – eu achei melhor nem comentar que Catarina havia dado um 
doloroso chute no meu traseiro, e muito menos que ela havia usado um nome falso 
na festa da empresa em Cupe – E Graça, e os meninos? 

- Todos bem – ele fez uma breve pausa – Celso, é o seguinte. Eu estou querendo 
ajudar uma pessoa, que é praticamente da minha família, o pai dela é primo da 
cunhada da minha esposa... 

- Sei... – eu ainda não estava entendendo nada, mas fingi que estava. 
- Ela está terminando o curso de Engenharia Química, aí na Federal, e estava com 

tudo engrenado para começar um estágio curricular na semana passada, numa 
indústria local. 

- Sei... – eu comecei a visualizar o drama. 
- Mas na hora H eles ligaram pra ela e disseram que não ia dar mais, que a empresa 

tinha feito umas mudanças... essas coisas, você tá me entendendo, Celso? 
- Claro, chefe – eu percebi que Márcio já havia entendido tudo, só faltava eu entrar 

no esquema também. 
- Então, eu estou querendo dar uma oportunidade pra ela... – ele fez outra pausa, se 

ajeitou na cadeira – eu conversei com o pai dela e disse que não tinha problema 
nenhum, e que ela poderia fazer o estágio conosco, aí na fábrica. 

- Claro... – eu havia entendido a situação, porém ainda não enxergava o motivo da 
minha solicitada presença naquela inesperada conversa. 

- Mas o Márcio falou que Rodolfo e Rubens já estão com um estagiário cada, um 
mecânico e outro eletrônico, então eu pedi pra ele, e estou pedindo pra você 
também, que ela fique contigo, na tua equipe. 

- Claro, Fernando, não tem erro não – finalmente a ficha caiu e, vendo que não 
adiantaria em nada ser do contra, eu achei melhor ser parte da solução, e não do 
problema – eu vou falar com Reinaldo e Carlos Eduardo e a gente faz um programa 
de estágio e acerta tudo de forma que eles possam orientá-la. 

- Ótimo, Celso, excelente – ele sorriu satisfeito – ah, mais um detalhe, eu queria que 
ela respondesse direto pra ti, tá bom? Assim fica mais bonito no currículo dela. 

- Tá bom, Fernando. 
- Obrigado a vocês 2, depois a gente se fala. Tchau. 

 
Eu sorri conformado e fiz um comentário ligeiramente sarcástico ao meu chefe: 
 

- Essa empresa tá parecendo que é do governo... 
- Não começa não, Celso. 
- Que saudades do tempo que a gente tinha políticas contra este tipo de coisa... 
- É, eu também tenho saudades do tempo em que eu viajava de classe executiva, mas 

isso não vai mudar nada. 
- E quando é que o estagiário começa? 
- Hoje, ela já está com a Rita, fazendo os testes. 
- Ela!? 
- Tu não ouviste o homem falando “ela” o tempo todo? 
- Eu pensei que era “ela” no sentido de “pessoa”. 
- É uma menina, mas isso não é problema nenhum, né, Celso, ou tu acha que tem 

assédio no nosso ambiente de trabalho? 
- Claro que não, Márcio... nós ainda temos políticas contra esse tipo de coisa. 



- Ainda bem. Rita falou que entrega a menina na tua sala às 10 em ponto. Eu estou 
repassando os dados dela pra você. 

- Tá bom,fazer o que, né? Outra bola fora do nosso querido presidente, a 3ª do ano. 
- Tás contando, é? Eu mesmo já perdi a conta. 

 
Voltei para minha modesta sala e fui terminar o que estava fazendo antes... 
 

- Bom, pelo menos agora eu tenho uma boa desculpa para matar a reunião de 
planejamento. 

 
Liguei para o meu caro cupincha Reinaldo: 
 

- Rei? 
- Fala, Celso. 
- Eu não vou poder ir à reunião das 10, apareceu um assunto mais prioritário... 
- Que pena, há-há. 
- Só. Tou te mandando os comentários, acrescenta aos teus, por favor. E não deixa de 

comentar sobre aquela melhoria da semana passada, eu achei muito pertinente. 
- Pode deixar, chefe. 
- Té mais. 

 
Resolvi olhar os dados da estagiária, e depois de breve análise percebi que iria precisar de 
ajuda pra tratar aquele delicado assunto. Peguei o telefone novamente: 
 

- Aurélio, tô com um probleminha curioso, velho. 
- O que foi, broxaste no final de semana? 
- Não, fresco... – eu expliquei a situação pra ele – o que e que eu faço agora? 
- Bom, sendo estagiária de Química ela deve saber cozinhar bem, né? Misturar bem 

os ingredientes para fazer um delicioso bolo pra gente... 
- Deixa de sacanagem, Aurélio, eu quero saber o que é que eu vou fazer com essa 

menina, porra, que tu sabe que eu não tou precisando de estagiária nenhuma. 
- Nepotismo é uma bosta mesmo... se for gostosa manda pra cá, se for mocréia fica aí 

mesmo. Depois a gente conversa, eu tenho uma reunião agora, té. 
- Putz... 

 
Peguei uma maçã, dei uma mordida e fiquei olhando pro computador: 
 

- Agora vamos investigar as atividades extracurriculares dessa menina... 
 
Quando deu 9:50 minha sorridente colega Rita chegou: 
 

- Bom dia, querido! 
- Bom dia, querida... – eu levantei, abraçamo-nos cordialmente – como foram as 

férias? 
- Ma-ra-vi-lho-sas! 
- Que beleza, e o namorado? 
- Vai muito bem, obrigada. E a sua queridinha? 



- Ela está bem, eu é que ainda estou com o coração partido... 
- O que foi que houve? Ela caiu na real e te dispensou? 
- Exato. 
- Eu te disse que aquilo ali era areia demais pro teu caminhãozinho, Celso. 
- É verdade... bom, vamos ao que interessa. 

 
Eu sentei na minha cadeira, ela sentou na quina da mesa: 
 

- Eu já fiz todos os testes, a menina passou em tudo, nota 10! 
- Hum... 
- Só formalidade, né? Mesmo que ela não tivesse passado em nada não ia mudar 

coisa nenhuma. 
- É verdade, o déspota esclarecido ia falar a mesma coisa que já falou hoje. 
- Exato... nós agora estamos na era do nepotismo esclarecido, querido. 
- É verdade... e cadê a menina? 
- Virgínia tá mostrando o vestiário pra ela, daqui a pouco ela chega por aqui. 
- Tá bom... a menina é CDF toda, Rita, eu tava olhando as notas dela. 
- E bonita também, Celso. 
- Ela é bonita, é? 
- Menino... de parar o trânsito! 
- É nada?! 
- É, gata toda, tu vais ver. 
- Tu tá me sacaneando, né? Dever ser uma mocréia arretada... bom, isso não muda 

nada, pois isso aqui é uma fábrica de plástico, não é mesmo? 
- É verdade, mas o pessoal lá do departamento ficou com medo de dar algum 

problema... 
- Foi mesmo? 
- Uma menina bonita, nova, aqui no meio dessas feras, há-há... mas quando eu soube 

que ela ia ficar contigo... 
- Como é, mulher, ficar comigo?! 
- Não, menino, deixa de ser malicioso. Eu falei ficar contigo aqui, no teu 

departamento... 
- Ah, sim. 
- Vixe, menino... eu garanti pra todo mundo que não ia ter problema algum, pois 

afinal de contas Celso Pacheco é o cara mais íntegro desta empresa... 
- Eu diria 1 dos, falsa modéstia muito à parte, mas muito obrigado assim mesmo. 
- De nada. E eu tenho certeza de que ele não vai dar em cima de uma estagiária, 

mesmo porque ele tem uma namorada maravilhosa. 
- Tinha. 
- Puta merda, eu agora eu fiquei lembrando o quanto Catarina é maravilhosa – voz 

número 1, lembrando de um importante detalhe – que merda da porra. 
- Eu fiquei lembrando o quanto ela é neurótica – voz número 2, lembrando de outro 

importante detalhe. 
- É mesmo, né? Eu não sabia desse detalhe... mas isso não muda nada, não é mesmo, 

querido? 
- Claro que não! 
- Isso... bom, tu podes ficar com ela até a hora do almoço hoje? 



- Posso. 
- De tarde ela vai fazer a integração na Segurança. 
- Tá bom, quando acabar aqui eu te ligo. 
- Melhor ainda, vai almoçar com ela, eu encontro vocês por lá, assim ela já fica 

conhecendo a nossa maravilhosa cantina, e de lá mesmo tu já entrega a menina pra 
Rina. 

- Combinado. 
- Deixa eu ver se Virgínia já voltou... – ela saiu da sala e voltou logo em seguida – 

pronto, está aqui. Celso esta é Ana Paula, a sua estagiária, Ana, este é Celso, o seu 
chefe. 

 
Não passaram nem 5 s entre o momento em que ela apareceu na porta e o momento em que 
nós fizemos o primeiro contato físico, mas foi tempo mais que suficiente para que o meu 
cérebro processasse as sensações visuais e aromáticas que meus instrumentos de medição 
tão meticulosamente detectaram. A menina era simplesmente maravilhosa: morena, olhos 
azuis, cabelos castanhos, escuros, cacheados. E cheirosinha, também. Suas roupas – as dela, 
claro – apesar de discretas, eram bem mais formais do que o nosso fabril ambiente exigia. 
Eu logo deduzi que ela ainda não havia sido devidamente orientada sobre aquele pertinente 
assunto. 
 

- Muito prazer, seu Celso – ela estendeu-me a mão. 
- O prazer é meu, Ana Paula – eu fiz o mesmo – bem vinda à nossa empresa. 
- Muito obrigada. 

 
Rita ficou fazendo força para não dar uma gargalhada, pois ela sabia que eu detestava 
quando alguém me chamava de “seu” Celso. Provavelmente ela mesma havia dito pra 
menina que eu gostava de ser tratado daquela maneira, só pra sacanear com a coitada, e 
comigo também, claro. Mas antes que eu pudesse fazer algo ela saiu de fininho: 
 

- Bom eu vou ter que ir agora, já estou atrasada. A gente se vê no almoço. 
- Beleza – despedi-me da espirituosa colega e fui encarar a nova fera. 

 
Eu olhei para a menina, sorri cordialmente: 
 

- Sente-se, por favor. 
- Obrigada. 

 
Ela sentou-se, as mãos sobre as coxas, os dedos entrelaçados, movendo-se quase que 
descontroladamente. Eu resolvi começar pelo básico: 
 

- O nosso ambiente de trabalho é bastante informal, Ana Paula, não tem esse negócio 
de “senhor” ou “doutor” ou “seu” Celso... aqui todo mundo se trata por você, todo 
mundo usa o primeiro nome. 

- Tá bom. 
- Inclusive porque “seu Celso” soa mal que só, não é mesmo? Seu Celso, seu Celso... 

parece nome de remédio... 
- É mesmo... 



- E você também vai notar que a gente usa uma certa casualidade ao trajar, você sabe, 
num ambiente de fábrica não é raro a gente se envolver bastante com o processo, às 
vezes a gente acaba se sujando nas máquinas etc... 

- Não tem problema, seu... – ela sorriu meio sem jeito – quer dizer, Celso. Eu só 
estava querendo causar uma boa 1ª impressão. 

- E conseguiu – eu sorri de volta, tentando deixá-la um pouco mais à vontade. 
- Muito obrigada. 
- Este é o seu 1º estágio? 
- É sim. Eu estava pra começar um estágio na semana passada, juntamente com 2 

outros colegas de turma, mas eles ligaram da empresa, dizendo que tinham mudado 
de planos e que não iam contratar nenhum estagiário este ano. 

- Eu sei como é que é, eu também passei por isso quando eu era estudante... – “porra, 
já faz uma data, 5 anos... meus amigos ainda estavam todos vivos, Alex, Mucius, 
Patão... muito tempo mesmo” – mas não tem erro não, a gente vai montar um 
programa de estágio pra você, esta semana mesmo, e eu tenho certeza de que você 
vai gostar da experiência aqui na nossa empresa. 

- Já estou gostando. 
- Ótimo! São 20 horas semanais, correto? 
- 20 horas. 
- Quais são os dias da semana que você estará disponível? Nós somos bastante 

flexíveis quanto ao horário, o que ficar melhor pra você estará bom para nós. 
- Eu ainda estou pagando algumas cadeiras neste semestre, tenho aulas nas quartas e 

quintas, mas estou livre nos outros dias. 
- Bom, você pode vir nas segundas e terças, e na sexta de manhã, ou qualquer outra 

combinação que você preferir, tá certo? 
- Tá bom pra mim. 
- Ótimo. Se por acaso você não puder comparecer, ou precisar fazer outra coisa 

nestes horários, e só me avisar na semana anterior, ou então deixar um recado 
comigo ou com Virgínia, tá bom? 

- Está ótimo! – ela começou a relaxar um pouco, cruzou as pernas, aquietou as mãos. 
- Eu dei uma olhada no seu histórico escolar, é impressionante! 
- Muito obrigada. 
- Ótimas notas, recomendações de alguns dos melhores professores da Faculdade... 

foi monitora de Física, Química Orgânica II... excelente...! 
- Obrigada. 
- E o que é que você gosta de fazer quando não está estudando, Ana Paula? Você 

pratica algum esporte, por exemplo? 
- Eu gosto de jogar vôlei de praia, o que eu faço quase toda quarta de noite, depois 

que eu saio da academia. 
- Gosta de malhar, então? 
- Gosto, eu malho toda segunda, quarta e no sábado à tarde. 
- Muito bom... – “bom pra quem gosta dessas porras, claro”. 
- Você malha também? 
- Eu? Não... – “coisa de viado... e mulher” – mas eu pego onda quase todo final de 

semana, e às vezes eu dou uma escapada na hora do almoço, quando o mar está 
bom, mas o meu chefe não sabe disso não. 

- Há-há-há... pode deixar que eu não vou contar pra ele não. 



- Tá bom... a gente também tem um programa de atividades físicas aqui na fábrica, eu 
não sei se Rita comentou contigo. 

- Comentou sim, ela me falou que faz alongamento, Ioga, Pilates, nas terças e quintas 
na hora do almoço. 

- Isso, eu faço também – “que afinal de contas ioga é coisa de macho mesmo” – é um 
programa muito bom, ajuda bastante a aliviar as tensões do dia a dia. Você como 
estagiária também pode fazer, não paga nada. 

- Rita me falou, eu vou ver se vai dar, se eu tiver tempo. 
- Às vezes não dá pra ir, esta semana, por exemplo, eu estarei fora na quinta... acabei 

de lembrar uma coisa, eu não estarei aqui na sexta-feira, mas eu vou pedir pra 
Reinaldo e pra Carlos Eduardo, que trabalham comigo, pra mostrar a área da 
fabricação para você. 

- Eu conheço Carlos Eduardo da Faculdade. 
- Ótimo, assim já fica mais fácil. Você está estudando alguma língua estrangeira? 

Inglês, Espanhol? 
- Eu terminei o curso de Inglês no ano retrasado, este ano eu comecei a estudar 

Espanhol. 
- É mesmo? Eu estudo lá no Centro. 
- Eu também, terças e quintas. Você está em que ano? 
- No 2º, minhas aulas agora são segundas e quartas. Você está gostando? 
- Eu estou adorando. 
- Você está na classe de Acádia? Ela foi minha professora no ano passado. 
- Estou, ela é ótima! 
- Ela é gente boníssima, a turma da gente sempre fazia umas festas. O que mais que 

você gosta de fazer, Ana Paula? 
- Eu gosto de cinema, teatro, praia, essas coisas. 
- Sei... e música? Você tem um jeito de quem toca piano. 
- Eu toco piano mesmo, como é que você sabe? 
- Sério? Eu acho que são as suas mãos, os seus dedos, sei lá. Foi só um palpite que eu 

tive – “depois que eu fucei a tua vida na internet, claro”. 
- Eu adoro piano... 
- Massa... ah, só um detalhe, nas áreas produtivas, inclusive laboratórios, recepção e 

expedição, é proibido usar anel, relógio, pulseiras, correntes... brincos só aqueles de 
bolinha, ou que não ultrapasse o lóbulo. Aqui no escritório tudo bem, mas antes de 
você ir às outras áreas, por favor, retire tudo e guarde na sua mesa, ou no vestiário. 

- Pode deixar. 
- Ah, e também prenda os cabelos. E a camisa, ou blusa, sempre por dentro da calça. 
- Tá bom. 
- O pessoal da Segurança vai te falar tudo isso hoje à tarde, mas não custa nada você 

já chegar lá preparada. 
- Com certeza. 
- Valéria te mostrou onde é a sala dos estagiários? 
- Mostrou sim. 
- Beleza. 
- Ela me disse que amanhã mesmo o meu computador já vai estar instalado. 
- Ótimo. Bom, agora é a sua vez de perguntar. O que é que você quer saber? 
- Tem tanta coisa... você também fez estágio aqui? 



- Eu? Não, eu não tive esta oportunidade...  – “que afinal de contas fazer estágio é 
coisa de viado” – que você está tendo agora, Ana Paula. Essa experiência você vai 
usufruir por toda a sua vida profissional. 

- Com certeza... fazer um estágio numa empresa de renome internacional, com 
profissionais altamente qualificados, e ter a chance de ter um supervisor formado no 
ITA, CQE, 6 Sigma Black Belt... imagina, uma coisa dessas não tem preço! 

- Há-há, estou vendo que você fez o seu dever de casa... – “internet é uma merda 
mesmo, acaba com a privacidade da gente” – isto é um bom sinal. 

- Como foi que você veio parar aqui, Celso? 
- Foi uma sequência de eventos que... – o meu telefone tocou, e era alguém que eu 

provavelmente não deveria ignorar – só um momento, Ana, que eu tenho que 
atender essa... bom dia. 

- Bom dia?! É isso o que você tem a me dizer? 
- Tudo bem por aí? Algum resultado sobre aquela amostra? 
- Tem gente contigo, é? 
- Correto... 
- Mas eu não posso esperar, Celso. Eu ainda não estou acreditando no que você fez. 
- Não foi nada demais, foi uma sequência de eventos, até certo ponto, eu diria, 

previstos pelo nosso plano, que levaram a um resultado... ah... não inicialmente 
previsto. 

- Um resultado? Ela me falou que foram 3! Celso, eu pedi pra você ficar com Gloria, 
não para fazer sexo com a menina. 

- Exato. O pedido primário foi plenamente atendido. Mas as circunstâncias 
secundárias, que se desenvolveram logo após o encerramento do nosso programa 
inicial, tornaram esta finalização completamente inevitável... foi praticamente 
impossível não satisfazer aos apelos da cliente. 

- Lamentável, Celso... 
- Estou entendendo... mas eu espero que este fato, quase insignificante para nós, não 

atrapalhe a execução do nosso plano estratégico, previsto para a semana que vem... 
- Eu estou vendo que o teu tratamento vai ser mais complicado do que eu havia 

imaginado. Tchau! 
 
Célia obviamente não estava nada satisfeita comigo, mas no momento eu não tinha 
condições de explicar, em detalhes, o que havia acontecido. E nem porque havia 
acontecido, então resolvi continuar a farsa: 
 

- Tá bom então, combinado. A gente conversa melhor quando eu estiver aí. 
 
Eu suspirei aliviado e voltei minha abalada atenção para a minha simpática estagiária: 
 

- Esse pessoal da comercial nunca está satisfeito. Onde é que a gente estava mesmo? 
- Você estava me explicando como foi que você veio parar aqui, Celso. 
- Isso. Foi uma sequência de eventos que... 

 
Nossa informal conversa continuou até o almoço, e depois eu deixei Ana Paula aos 
cuidados do nosso competente Departamento de Segurança e Higiene Industrial e fui cuidar 
dos meus afazeres habituais. 



- Mas que estagiariazinha mais totosinha, hein, gentem? – voz número 1, comentando 
o óbvio ululante – vou encarar! 

- Eu idem – voz número 3, pensando besteira – depois que ela acabar o estágio, 
naturalmente. 

- Vocês estão variando – voz número 2, caindo na real – imagina a merda que ia dar 
quando descobrissem que Celso estava agarrando a estagiária, uma menina que é 
praticamente sobrinha de Fernando! 

- Ôps – voz número 1, idem. 
- Vamos cultivar até o final do estágio – voz número 3, propondo uma possível 

solução alternativa. 
- E se Fernando contratar a menina? – voz número 2, lembrando de uma possível 

complicação. 
- Porra nenhuma, aquele viado já dise que não ia contratar ninguém esse ano – voz 

número 1, lembrando de um importante detalhe – tá valendo o cultivo. 
- E aquele viado tem a mania de falar uma coisa e fazer outra, pra quem ainda não 

percebeu – voz número 2, lembrando de um outro importante detalhe. 
- Ôps – voz número 3, caindo na real. 

 
E a tarde daquela (inicialmente) tranquila segunda-feira, que já me havia dado 2 surpresas, 
não exatamente agradáveis, foi relativamente tranquila. Antes de sair da fábrica eu decidi 
ligar para Gloria, só para conferir a quantas andava o ânimo da figura, e nós combinamos 
de tomar uma água de côco no calçadão. 
 
A noite foi normal, pelo menos até o momento em que a minha aula de Espanhol acabou e 
a minha amiga Leila me fez uma inocente pergunta: 
 

- Celso, eu estou sem carro hoje, tu podes me dar uma carona? 
- Claro, você vai pra onde? 
- Pra casa. 
- Vamos nessa, então. 
- Brigada. 

 
A nossa conversa foi amena e despretensiosa. Em menos de 5 min eu parei o Celsomóvel 
defronte à sua casa – a dela, claro – já preparado para dizer boa noite e zarpar. E foi 
naquele exato momento que ela tocou no assunto que eu já havia dado por encerrado: 
 

- Celso, eu queria falar uma coisa contigo. 
- Claro, Leila, o que é? 
- E sobre aquela noite que a gente... passou junto. 
- Ah, sei, “aquilo” – eu sorri, já me sentindo levemente desconfortável com aquela 

inesperada conversinha. 
- Ai, ai, ai, lá vem essa menina com essas conversas de novo – voz número 2, 

ligeiramente receosa – sai dessa, Celso. 
- Concordo, afinal de contas já conferimos a figura – voz número 1, lembrando de 

uns importantes detalhes – e ela não é nem essas coisas todas, assim a nível de de 
repente. 

- Eu concordo, mas já que não estamos fazendo nada mesmo... – voz número 3, idem. 



- É, “aquilo” – ela abaixou o olhar por um momento – eu acho que já passou tempo 
suficiente para que a gente possa falar a respeito deste assunto, assim, sem ficar 
esquisito, não é? 

- É, eu acho que sim. Bom, o que é que você quer falar a respeito daquilo? E não vale 
dizer que não foi legal e que você está arrependida do que fez. 

- Não, não é nada disso. Foi legal sim, e eu faria tudo de novo. 
- Ótimo – “shruiu!”. 
- Mas o que eu queria dizer pra você, Celso, é que... – ela parou por um momento, 

ficou procurando as palavras mais adequadas. 
- Eu já sei o que você quer dizer, Leila, é que foi uma coisa de momento, e que a 

gente não vai deixar que isso modifique a nossa amizade e que isso nunca vai 
acontecer de novo. Pronto, eu falei por você! – “que eu tou com pressa, porra!”. 

- Não era bem isso o que eu ia falar, Celso. 
- Não!? 
- Não, quer dizer, a 1ª parte é, foi uma coisa de momento. Mas o resto não. 
- Hum... 
- Primeiro que a gente se viu sem roupa, Celso, a gente fez sexo, e isso muda 

qualquer amizade. 
- Não necessariamente para pior... 
- Não, claro que não. No nosso caso eu tenho certeza de que será para melhor. 
- Ótimo! – eu sorri aliviado – posso ir dormir agora? 
- Ainda não, tem mais uma coisinha... 
- Fala, menina... 
- Eu sei que isso não vai virar caso, eu não sou o seu tipo, você gosta das quietinhas. 
- Idem idem, e você gosta dos bandidos. 
- Exato, mas ao mesmo tempo eu não, como é que se diz... – ela fez uma expressão 

ligeiramente tensa – eu não queria dar a falsa impressão de que eu não estaria 
disposta a fazer aquilo de novo, se as circunstâncias fossem favoráveis... você está 
me entendendo, Celso? 

- Deixa eu ver se eu entendi direito, Leila – eu tentei ficar sério por um momento – se 
nós estivéssemos, assim, sem ninguém, e se rolasse um climazinho, assim, a nível 
de de repente... 

- Isso... a gente poderia considerar uma repetição... 
- Tô ligado... tipo assim, agora? 
- Não, menino, agora não! – ela sorriu aliviada – uma noite dessas, daqui a uns 2 ou 3 

meses, sei lá... 
- Ou nunca mais – voz número 3, igualmente aliviada – o que acontecer primeiro. 
- Pode crer – voz número 1, idem – tá na hora de zarpar, Celso, que hoje tem Gloria 

na parada. 
- Certo... tá legal, eu também não tenho nada contra esta idéia, Leila. 
- Tá bom. Deixa eu entrar agora, até quarta-feira. 

 
O relógio do Celsomóvel marcava 8:58, o que significava que eu já estava atrasado para o 
meu (potencialmente) promissor encontro com Gloria. 
 

- Se bem que ela não especificou a hora, ela só disse depois das 9 – eu comentei para 
mim mesmo, já tentando elaborar uma desculpa caso a menina reclamasse. 



Depois de uns 15 min eu cheguei ao local combinado, mas ela ainda não estava lá. Sentei e 
fiquei observando o movimento. Depois de uns 8 min ela apareceu no seu carro preto – o 
dela, claro. Seu olhar – o dela, claro – demonstrava uma ligeira apreensão, mas ela estava 
de bom humor, como sempre. 
 

- Oi, Gloria – eu falei logo que ela saiu da viatura. 
- Oi, Celso, tudo bem? – ela aproximou-se para o ritual de troca de beijos. 

 
Nós pegamos 2 côcos, sorvemos o nutritivo líquido, sem pressa. Quando acabamos ela 
perguntou se eu também queria comer a laminha, eu falei que sim, ela pediu pro 
barraqueiro cortar. Eu comecei a pensar que aquele planejado encontro ia ser um pouquinho 
mais demorado do que eu havia previsto. Ela acabou de comer e ficou esperando que eu 
acabasse também, depois pegou as quengas e jogou tudo no lixo. Voltou, sentou-se 
novamente e sorriu para mim: 
 

- Fala, menino... 
- Fala tu, menina, primeiro as damas. 
- Tá bom... o que é que você está pensando agora? 
- Na laminha do côco... 
- Assim não vale, Celso. 
- Tá bom. Eu estava pensando em você, Gloria. 
- No que, exatamente? 
- Você sabe no quê – eu soltei um sorriso levemente cínico. 
- Eu sei, há-há, e o que você achou? 
- Deixa eu ver... – eu fiz uma pausa exageradamente longa – eu achei que foi o 10, 

Gloria, mas talvez tenha acontecido um pouco cedo demais... você acabou de acabar 
um namoro de anos, com um amigo meu... 

- E você também ainda está de ressaca amorosa... 
- Exato. 
- E o que mais, Celso? 
- Eu não sei... agora é a tua vez. 
- Bom, eu também achei que foi o 10. 
- Foi mesmo?! 
- Foi, Celso, só de lembrar eu fico toda arrepiada... – ela olhou os pelinhos dos braços 

– foi demais. 
- E...?! 
- Depois eu fiquei pensando se eu não deveria ter esperado mais um tempo, se você 

não ia ficar pensando que eu sou uma vagabunda... 
- Claro que não, Gloria, eu jamais ia pensar uma coisa dessas. 
- Eu muito menos, tava a fim de dar e deu, qual é o problema? – voz número 1, 

eliminando o drama. 
- Eu geralmente sou contra esse negócio de fazer sexo com uma estranha assim, de 

cara – voz número 3, lambrando de um importante detalhe – mas pensando bem 
Gloria tecnicamente não é uma estranha. 

- Não, não é – voz número 3, idem – que afinal de contas faz anos que ela namora 
com o nosso amigo Armando, amigo este que vai ficar muito irado quando ficar 
sabendo desse duvidoso lance. 



- Tecnicamente namorava – voz número 3, idem idem – do verbo não namora mais, 
então náo pega nada. 

- Eu sei que não, Celso, mas o fato é que eu nunca tinha feito isso, assim, logo de 
cara. 

- Sei – “só tem inocente hoje”. 
- Mas depois eu pensei melhor e, sabe o que, qual é o problema? Eu estava a fim, 

você estava a fim, rolou um clima... esperar o quê? 
- Exato – “tão simples, e a gente complica tanto”. 
- Mas deixa eu te dizer uma coisa, Celso – ela firmemente segurou a minha mão – eu 

não vou ficar pegando no teu pé por causa disso, e nem quero que você peque no 
meu, tá bom? 

- Claro que eu não vou fazer isso, Gloria. 
- Massa. 
- Mas ao mesmo tempo eu não queria dar a falsa impressão de que eu não estaria 

disposto a fazer aquilo de novo, se as circunstâncias fossem favoráveis... você está 
me entendendo? 

- Perfeitamente... – ela sorriu maliciosamente – quem sabe, um dia desses, a gente 
não repete a dose, não é mesmo? 

- Quem sabe...? 
- Mas hoje não, né? Amanhã eu tenho aula, e você tem que ir trabalhar... 
- Exato... por falar nisso, já está na hora de ir mimir. 

 
Trocamos os 2 beijinhos de praxe e fomos dormir. Eu na minha cama e ela na dela, claro. 
No dia seguinte eu acordei de alto astral, de bem com a vida, mas logo lembrei do que Célia 
havia dito, e fiquei levemente apreensivo: 
 

- Mais tarde eu ligo pra ela e fica tudo em paz. 
 
Quando cheguei ao trabalho a minha dedicada estagiária já estava devidamente estabelecida 
no seu insignificante cantinho – o dela, claro – e, para minha surpresa, não estava ociosa. A 
menina já havia conseguido alguns manuais do processo e estava tentando devorá-los. Ela 
nem notou a minha rápida passagem pela porta da sala dos estagiários, e eu aproveitei a 
deixa e saí de fininho, não sem antes soltar um inpirador comentário, que eu tive certeza 
que ela escutou: 
 

- Essa menina vai longe... 
 
Entrei na minha modesta sala, liguei a minha igualmente modesta máquina e fui checar os 
dados da produção do dia anterior. Depois chamei meus 2 cupinchas para uma breve 
reunião a portas fechadas: 
 

- Rei, Carlos, o negócio é o seguinte... – eu fiz um resumo do assunto Ana Paula – eu 
vou precisar da ajuda de vocês, meus caros. 

- Pode deixar, chefe, a gente vai fazer um esquema bacana pra ela. No 1º mês a gente 
dá uma visão geral do processo, eu acho que Reinaldo pode tocar esta parte... 

- Sem problema, e depois eu posso escolher um projeto específico, coisa de 2 meses 
de trabalho, Carlos escolhe outro, na área dele... 



- Ótimo, gente, excelente! Só uma coisa, tudo que for tecnologia confidencial nem 
mostra pra ela, fica tudo nas generalidades. Sei lá aonde essa menina vai parar 
depois que se formar... alguma pergunta sobre este assunto? Ou sobre qualquer 
assunto? 

- A gente vai contratar alguém no ano que vem, Celso? 
- Eu acho que não, Rei, pelo visto a nossa estrutura vai permanecer a mesma. 
- Eu ouvi falar que vai chegar mais gente na Contabilidade, esse ano ainda. 
- Tô sabendo não, mas isso não significa nada, eu não sei de muita coisa que acontece 

por lá. O que eu sei é que Fernando vai olhar pessoalmente todas as necessidades, e 
ninguém vai contratar ninguém sem a permissão por escrito dele. 

- E Frederico, vai voltar este ano? 
- Rapaz, eu não sei, eu conversei com ele na semana passada e ele disse que a mulher 

não aguenta mais aquele inverno de corno. Pode ser que ele volte no fim deste ano.  
- Se ele voltar vai ficar aonde? 
- É, e quem vai pra lá no lugar dele? 
- Eu acho que quando ele voltar ele vai assumir uma gerência técnica, ou mesmo 

comercial, pode ser aqui, pode ser em São Paulo... quanto a ir alguém pra lá eu não 
sei se Fernando vai mandar mais alguém, ele vive dizendo que é caro demais, que 
dá muito trabalho... sei lá. 

- Eu ouvi um zum zum zum de que tu és o candidato número 1, Celso. 
- Aonde foi que tu ouviste isso, Carlos Eduardo? 
- As meninas do RH tavam comentando outro dia no refeitório. 
- Hum... – “hum”. 
- Se rolar mesmo quem é que vai ser o nosso chefe, Celso? 
- Eu não quero especular sobre este assunto, gente, mas se isto acontecesse eu diria 

que Aurélio ou Rodolfo... 
- Massa. 
- Beleza. 
- Bom, depois do almoço vocês chamem Ana pra dar um passeio na expedição, 

observem a reação dela, as perguntas que ela faz. 
- Tá legal. 
- E na sexta de manhã façam uma visita à fabricação. 
- Pode deixar conosco, Celso. 

 
O dia acabou sem maiores problemas, eu voltei pra casa contente, tomei um banhão, comi 
algumas frutas e fui ligar para uma certa pessoa. 
 

- Alo?! 
- Célia, tudo bem com você...? 
- ... 
- Você quer que eu passe ai pra gente conversar? 
- Não, hoje não.  
- Que tal amanhã? 
- Também não. 
- Tá bom. Eu vou viajar na quinta, só volto no domingo, eu te ligo quando eu estiver 

de volta. 
- ... 



- Ah, eu conversei com a sua amiga Gloria ontem, e está tudo bem, tal qual estava 
antes da... festa. 

- Ela já me contou... 
- Claro... bom, té mais. Beijo. 

 
Ela nem respondeu, apenas desligou. Eu conclui que uns 5 dias de molho iriam ser 
suficientes para amansar a fera: 
 

- Domingo eu ligo pra ela e fica tudo em paz. Agora está na hora de acertar um outro 
lance... 

 
Liguei minha máquina, ajustei minha webcam e lancei meu certeiro míssil: 
 

- A “Rock ‘N’ Roll Queen” ainda está trabalhando? 
- Estou, tudo bem contigo? – ela deu uma ligeira arrumada no cabelo. 
- Tudo bem... cadê Macedo? 
- Saiu com a namorada, eles foram comemorar umas dessas datas especiais, sei lá. 
- E o teu namorado, Lídia? 
- Você sabe que eu não tenho um, Celso. 
- Ótimo, quer dizer, que pena, há-há-há. 
- Quando é que o “Magic Man” vem por aqui de novo? – ela olhou por cima dos 

óculos. 
- Tô chegando aí na quinta-feira, eu estava aqui pensando se a gente podia fazer 

alguma coisa com os meninos, ou sem eles mesmo... 
- Quinta não vai dar, mas se você ficar pro final de semana a gente pode ir curtir um 

sonzinho ao vivo. A Carlinha vem pra cá, a gente podia sair com eles. 
- Beleza pura. Eu te ligo na sexta de tarde pra gente combinar um lugar pra se 

encontrar. 
- Ótimo. Beijo. – ela estalou os lábios e deu um tchauzinho. 
- Outro. 

 
Eu desliguei a máquina e peguei o violão: 
 

- Bom, agora eu vou levar um sonzinho e depois vou dormir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cinco Minutos 
 
Eu sentei, olhei para o meu estressado colega de trabalho e suspirei aliviado: 
 

- Ainda bem que esse pentelhão saiu... eu não sei como é que vocês aguentam esse 
sujeito todo dia no pé do ouvido, Rafa, pense num macho cabuloso, esse Fernando! 

- Não é mole, Celso, o bicho quando pega no pé é pauleira, a gente atura essa lenga-
lenga todo santo dia... e já são quase 3:30, agora não vai dar mais pra ir no cliente. 

- O viado falou que ia ser 5 min, passou mais de 1 h enchendo. 
- Vamo fazer o seguinte, meu, eu vou ligar pra eles e falar que a gente só vai amanhã 

de manhã, tá bom pra você, Celso? 
- Tá beleza, Rafa. 
- Depois a gente sai pra tomar um chops e eu te deixo no hotel. 

 
Nossa rodada acabou cedo, e antes das 5:00 eu já estava no meu quarto, deitado na 
confortável cama. Resolvi ligar para uma pessoa que eu não via desde o ano anterior. 
 

- Alô, Celso!? Nossa! Isso é o que eu chamo de transmissão de pensamento, eu 
acabei de pegar o telefone pra ligar pra você. 

- O que foi que houve, Tina? 
- O Zé Geraldo acabou de me ligar, a Maria Luiza está na maternidade e o nenê vai 

nascer hoje, agora! 
- A nenê, é uma menina, Letícia! 
- Bom, isso a gente vai descobrir logo. Você está aonde? 
- Aqui em Santo Amaro, cheguei hoje. 
- Eu estou indo pra lá, você quer que eu passe aí? 
- Claro! 

 
Zé Geraldo me pareceu demasiadamente calmo para quem estava prestes a acolher uma 
criaturinha ao mundo. Conversamos ligeiramente com ele, pois a coisa já estava para 
acontecer e ele foi para junto da esposa. 
 
Meia hora depois ele voltou, todo sorridente, e confirmou o meu certeiro palpite: 
 

- Letícia nasceu, gente! 
 
Nós passamos uns 5 min comemorando com os amigos e familiares. Todos fizeram 
comentários sobre as dimensões e peso da nenê, menos eu, claro, pois eu não fazia a menor 
idéia do que seria considerado estatisticamente normal. Zé Geraldo lembrou de verificar 
como a nova mamãe estava passando, e deixou-nos por uns instantes. Novamente ele 
retornou com boas novas: 
 

- Maria Luiza passa bem, vocês querem falar com ela? 
 
Aguardamos pacientemente até que todos os familiares pudessem visitá-la, e depois de uns 
25 min finalmente chegou a nossa vez. Ela estava cansada, inchada e suada, mas seu olhar 
– o dela, claro – demonstrava uma indescritível felicidade. 



- Oi. Lú... – Cristina sorriu para a amiga e depois olhou para a nenê – ela é tão linda... 
- Podem chegar mais perto, gente – Maria Luiza convidou – quer segurar a Letícia, 

Tina? 
 
Enquanto minha entusiasmada amiga demonstrava suas naturais habilidades no setor de 
manuseio de crianças recém-nascidas – as dela, claro – eu cheguei perto da mãe e segurei a 
sua mão – a dela, claro. 
 

- Bem que você falou que ia ser menina, Celso. 
- Ela tem o narizinho igual ao teu, Lú. 
- Eu vi... mas os olhos e as mãos são do Zé. 
- Ainda bem, hein, Celso? 
- Sorte nossa, Zé. 
- Quer segurar a nenê, Celso? 
- Eu?! Não, eu tenho medo de quebrar a menina, Zé. 
- Então pega na mãozinha dela, pelo menos. 
- Tá legal – eu toquei aquela minúscula mão e observei sua instintiva reação, a dela, 

claro, de fechar seus dedinhos ao redor do meu. 
- Ela abriu os olhinhos, Lú, tá olhando pro Celso. 
- Ela tá soltando beijinho pra mim, Lú. 
- Que beijinho que nada, Celso – Cristina corrigiu-me de imediato – a menina tá é 

com fome! 
 
Nós achamos melhor deixá-los à vontade para a execução do processo de transferência de 
fluidos alimentícios e despedimo-nos dos amigos. Entramos no elevador em silêncio, que 
logo foi quebrado pela minha providencial amiga: 
 

- Vamos comer alguma coisa? 
- Boa idéia, Tina. 

 
Ela percorreu uma trajetória que me pareceu completamente incompreensível, porém 
eficaz, pois em menos de 15 min ela estava estacionando o seu veículo – o dela, claro –
defronte a uma discreta cantina italiana. 
 
Sentamo-nos, fizemos nosso pedido e brindamos: 
 

- À Letícia, Lú e Zé Geraldo! 
 
Eu tomei metade do conteúdo, respirei fundo... 
 

- Como está o trabalho? 
- Fora o fato de que a gente trabalha para um psicopata que acha que pode fazer o que 

quiser com os funcionários e clientes tudo tão bem quanto possível. 
- Tá ruim assim? 
- O cara se intromete em tudo, é o rei do “micromanagement”, bypassa os chefes de 

todo mundo, não deixa ninguém trabalhar em paz sem meter a colher, muda de idéia 
a cada 5 min... tá foda mesmo. 



- Nossa, Celso, que coisa... 
- Fora o fato dele ter contratado uma estagiária que é parente dele, tecnicamente da 

esposa dele, mas dá no mesmo, e empurrado pra mim. Sem a mínima necessidade, 
diga-se de passagem. 

- Ela tá fazendo alguma coisa que preste, pelo menos? 
- E tu já viu estagiário que faz algo que preste?? 
- Ainda não... 
- Ela só faz é desviar a atenção de quem quer produzir algo de útil... 
- Fica conversando besteira o tempo todo? 
- Não... ela é bonitinha, sabe, gostosinha, o povo fica parando pra conversar potoca 

com ela o tempo todo? 
- Há-há... 
- Tudo culpa daquele fresco do Fernando... 
- Você já considerou a possibilidade de mandar esse cara tomar na roda? 
- Estou começando, Tina. 
- Às vezes é muito saudável a gente mudar de ares profissionais, Celso. 
- Pode crer... – “pode crer mesmo” – E você? 
- Fui promovida, agora sou Engenheira de Projetos Sr., estou muito feliz. 
- Que notícia maravilhosa, Tina, meus parabéns! 
- Muito obrigada... a gente parece que sempre tá fora de fase profissionalmente, né? 

Lembra aquela época que você foi promovido e eu fui demitida? 
- Lembro sim... pode crer. 
- E o Alex, Celso? 
- Eu tenho pensado muito nele, Tina... e na morte, porque a gente morre, porque a 

gente vive, o que acontece depois que a gente morre, essas coisas. 
- Depois que a gente morre a gente vai pro céu, Celso. Ou pro inferno, no caso dos 

escrotos sem jeito. 
- Então é uma questão binária? 
- Claro! Simples, né? 
- Se eu fosse de me espantar com qualquer coisa eu estaria espantado com essa tua 

lógica, Cristina. Ou falta de, no caso. 
- Há-há... 
- Como é que uma pessoa que estudou na melhor escola de Engenharia do mundo 

pensa desse jeito, aceita coisas sobre as quais não há 1 evidência sequer...? 
- Incrível, né? 
- Fica invocando criaturas imaginárias... 
- Olha... 
- A gente tem que analisar outras possibilidades, Tina. 
- É isso que você tem feito, Celso? 
- Hum-hum, eu tenho lido bastante a respeito deste delicado assunto, e sobre cérebro, 

diferentes estados de consciência, essas coisas. 
- Interessante... 
- Em fontes científicas, claro. 
- E quais foram as tuas conclusões? 
- É bastante possível que exista um estado de consciência que transcende a morte, ou 

alma, como preferem alguns. 
- Alma?! Desde quando você acredita nessas coisas? 



- Acreditar mesmo eu não acredito, que afinal de contas o meu cérebro não funciona 
à base de crenças, e sim de evidências, mas eu nunca neguei a possibilidade da 
existência da alma, Tina, eu apenas falei que isso podia apenas ser coisa do cerébro. 

- Há-há, essa foi boa. 
- Ainda falo, diga-se de passagem, tudo isso pode ser produto das nossas ignorantes 

cacholinhas, inclusive essa nossa conversa. 
- Só falta agora você me dizer que está rezando. 
- Eu ainda não cheguei neste nível, e nem espero chegar, claro. 
- E aonde é que se encontra a alma do Alex agora? 
- Provavelmente aqui conosco, escutando a nossa conversa... lembrando dos velhos 

tempos de SJC. 
- Nossa, Celso! Eu fiquei toda arrepiada agora, pára com isso! 
- Por que ficou arrepiada? Você não acredita nessas coisas... 
- Não, mas o fato de eu não acreditar não anula a possibilidade de que essas coisas 

realmente existam, Celso. 
- Isso é verdade... às vezes eu penso se esses sonhos todos que eu tenho com Alex é 

tudo mensagem da alma dele me dizendo que eu vou ser o próximo, Tina. 
- Puta merda, você está mesmo muito paranóico... 
- Eu acho que sim... – eu resolvi mudar de assunto, algo mais leve, e da hora – Maria 

Luiza tava tão feliz... 
- Eu também estaria, se estivesse acabado de ter um filho. 
- Mas ela tava com uma cara tão acabada... dever ser uma experiência exaustiva. 
- O que é que você acha, Celso? Você viu o tamanho da coisinha que acabou de sair 

do corpo dela?? Você sabe por onde saiu, não sabe? 
- Pelo mesmo lugar que entrou, que afinal de contas ela fez questão absoluta de ter 

parto normal. 
- Só que zilhões de vezes maior... 
- A coitada deve estar toda dolorida. 
- Eu acho que ela ainda está sob o efeito da peridural, mas depois que passar... ai... 
- Mas tudo isso faz parte da beleza de ser mulher, Tina, de ter a capacidade de acolher 

uma vida no seu interior, há-há. O teu mesmo, e o dela também, claro. 
- Olha, eu vou querer ser homem na próxima vida, pra homem tudo é mais fácil, até 

pra ter filho, em 5 min o homem encerra a sua participação. A tua, claro. 
- Próxima vida?! Desde quando você acredita nessas coisas? 
- Eu não acredito nisso, mas como eu disse anteriormente, o fato de eu não acreditar 

não anula a possibilidade de que essas coisas existam realmente, Celso. E você? 
- As evidências que eu analisei sugerem que esta vida seja real, que isto tudo não seja 

uma ilusão, ou um truque do cérebro... pode ser que existam outras vidas, eu 
inclusive analisei detalhadamente algumas evidências que sugerem que pelo menos 
algumas pessoas vivem pelo menos 2 vidas, mas no momento eu estou mais 
preocupado em viver esta. 

- Científicas ou religiosas? 
- Científicas, claro, desque quando existem evidências religiosas? 
- Há-há, você não tem jeito mesmo, Celso, puta merda... 
- Do ponto de vista lógico tudo o que eu posso afirmar com certeza é que existe pelo 

menos 1 vida, claro. 
- Claro... pois se eu tiver outra eu vou querer ser homem. 



- Tem suas vantagens... fazer xixi em pé, por exemplo. 
- Tem muitas vantagens... 
- Você leva jeito com bebê, Tina. 
- Eu gosto de criança. 
- Deu pra notar. 
- Você pensa nessas coisas, Celso, ter filhos? 
- Não, nunca pensei... pra falar a verdade eu acho que não teria coragem de colocar 

uma criança neste mundo, Tina. 
- Por que não? 
- Sei lá, talvez seja porque eu não tenho uma visão muito positiva da humanidade. 
- Pois eu gostaria de ter 2 filhos, 1 menino e 1 menina. 
- Eu sei, eu lembro daquele papo que a gente teve no começo do 5º ano... 
- Exatamente. 
- E você já começou o planejamento estratégico para atingir este objetivo? 
- Já planejei tudo, agora só falta achar um sócio disposto a encarar esta parada. 
- Detalhes... 
- Hum-hum... e a Bia, como vai? 
- A gente tá dando um tempo. 
- Deixa eu adivinhar: você pisou na bola, ela descobriu e pediu pra dar um tempo. 
- Na verdade o dar um tempo foi idéia minha... o resto tá correto. 
- Lamentável, Celso... 
- Podia ter sido pior... podia ter sido com a irmã dela. Ou melhor, com a sua irmã, a 

tua não, a dela. 
- Hum, você tem certeza que quer mesmo tocar neste delicado assunto exatamente 

agora neste raro momento de paz, Celso? 
- Eu sei que foi a pior coisa que eu fiz quando a gente tava... 
- A 2ª pior, a pior mesmo foi ter ficado com a minha irmã e me falado que foi melhor 

do que comigo. 
- Eu nem devia ter falado, mas você sabe que eu estava mentindo quando falei aquilo, 

Cristina. 
- Agora eu sei, mas na hora... deixa pra lá, coisa do passado. 
- Pode crer... 
- Você ainda gosta dela? 
- Gosta dela soa mal pracas, Tina. 
- Foda-se. 
- Eu não sei mais, mas o problema é que Bia também já fez um monte de planos... 
- Quantos anos ela tem? 
- Ela fez 27 no começo do ano. 
- Da minha idade, então... eu imagino que ela queira casar antes dos 30. 
- Não é só isso, ela quer ter o 1º filho antes dos 30... 
- Que nem a Lú. 
- Exato... e o 2º também. 
- E você nem quer pensar no assunto... 
- Isso... eu acho que ela está investindo no sócio errado, mas ela acha que eu sou o 

homem da vida dela... vida dela é feio, né? 
- Horrível! 
- Da sua vida... da tua não, da dela. 



- Eu já passei por isso também, há-há. 
- Eu fico feliz em saber disso – eu sorri sinceramente – que já passou. 
- Há-há-há... 
- E você, está com alguém? 
- Eu conheci um rapaz interessante, mas eu ainda não sei se vai dar em algo. 
- Massa... e quando foi isso? 
- Já faz mais de 1 mês, a gente tá saindo todo fim de semana. 
- Que legal, Tina, espero que dê tudo certo. 
- Eu também... 
- E o que é que ele faz? 
- Ele é Veterinário, tem uma clínica... 
- Olha... – eu tentei fazer uma expressão séria – esse negócio tá com cara de que vai 

funcionar direitinho, Tina. 
- Há-há-há, tá me chamando de cachorra de novo, né? 
- Não, claro que não, eu jamais faria uma coisa dessas... novamente. 
- Então, me diz uma coisa, nesta coisa de dar um tempo, você está solto na gandaia. 
- Nem tanto, eu tava com uma namoradinha em regime monogâmico... 
- Namoradinha neurótica, diga-se de passagem – voz número 2, lembrando de um 

importante detalhe. 
- E gostosa – voz número 3, idem. 
- Tava do verbo não está mais? 
- Exato, ela acabou tudo, veio com um papo leso de que este ano ia ter que estudar 

muito, que viaja muito a trabalho... essas desculpas que mulher dá quando não tá a 
fim, tá ligada? 

- E o que é que ela faz pra viajar tanto? É vendedora, ou diplomata? 
- Ela é modelo. 
- Modelo?! Dessas bonitonas que desfilam e aparecem em revista? 
- Exato, já morou na Europa e tudo... 
- Nossa, Celso, eu não sabia que você estava com essa bola toda. 
- Não és a única – voz número 1, idem idem – nem ele mesmo sabia. 
- Mas ela é uma pessoa muito simples, muito discreta... dessas que pregam a 

pluralidade das existências. 
- Que coisa interessante. E vocês fizeram sexo? 
- O que é que você acha, Tina, a gente ficou mais de 1 mês junto...!? 
- Eu não sei, você esta tão zen, eu pensei que não ligasse mais para essas tentações da 

carne, há-há. 
- Eu ainda não estou neste nível, e nem espero chegar nele... pelo menos nesta vida. 
- Então que dizer que no momento você está sem ninguém? 
- Eu estou tentando fechar um contrato com uma amiga da minha ex-namorada, que 

por sinal é ex-namorada de um amigo meu... 
- Nossa, que coisa enrolada... e ela também está interessada? 
- Ela estava, mas eu fiquei com uma outra ex-namorada de um outro amigo meu na 

semana passada, pode ser que ainda role mais alguma coisa. 
- Ficou... com ou sem sexo? 
- Que pergunta é essa, Tina? Você sabe que eu nunca faço sexo assim na 1ª vez... 
- Eu sei, a regra número 4... – ela balançou a cabeça novamente – não, só por 

curiosidade, Celso. 



- Eu acho que eu fiz uma exceçãozinha, no caso... 
- Eu já suspeitava – ela balançou a cabeça de um lado pro outro – então neste começo 

de ano você já transou com 2 meninas diferentes. 
- É... não, 4, eu encontrei com uma amiga e rolou um clima... e também encarei uma 

amiga do curso de Espanhol. Mas essas não foram exceções à minha regra, eu já 
havia ficado com elas umas 3 ou 4 vezes no ano passado. Sem sexo, naturalmente. 

- 4, então. O mesmo número de pessoas com quem eu fiz sexo durante toda a minha 
vida... 

- Incluindo o Veterinário? 
- Não, incluindo o canalha que eu namorei no ano passado... 
- Outro canalha? 
- Minha sina... 
- O Veterinário ainda não fez um exame mais detalhado contigo, Tina? 
- Ele ainda não tocou neste assunto... 
- Sei... – “baitola, na certa”. 
- Eu estou começando a pensar que tá de caso com uma das cadelas, ou das gatas, há-

há. 
- Vai ver que o cara está apenas esperando a relação amadurecer, Tina. 
- É, vai ver... mas eu já passei por isso antes. 
- E como vai o nosso amigo André? 
- Eu acho que ele está bem... a gente não se fala muito, a mulher dele não gosta de me 

ver junto dele. 
- Eu imagino o motivo... 
- Não tem motivo nenhum... agora, claro, teve no passado, e muito... você conheceu 

alguém interessante recentemente? 
- Interessante assim a nível de de repente, sei lá, 1.000 coisas entende? 
- Isso, há-há. 
- Não... a gente sempre à procura de alguém interessante, né? 
- É verdade... 
- Eu acho que eu já conheci todas as pessoas interessantes que eu queria conhecer. 
- Ficou com alguém interessante, pelo menos? 
- Hum... defina recentemente. 
- Não ficou ou não lembra mais? 
- Claro que eu lembro... – “hum, deixa eu ver...”. 
- Há-há... depois da arquiteta do nome esquisito, do ano passado até agora. 
- Lembro sim, teve uma amiga de Salvador, no começo do ano, depois uma amiga lá 

da rua, no Carnaval, mas foi só 1 vez... 
- 1 vez também conta. 
- Teve uma que trabalha com o meu irmão, depois do Carnaval... depois uma 

sapatinha amiga de Danilo... 
- Você transou com uma lésbica, Celso? Eu não acredito! 
- Eu acho que ela era bi, a-há, foi massa... depois eu comecei a namorar... não, teve 

uma menina lá do Espanhol, antes... 
- Essa não foi este ano, Celso? 
- Não, é outra, que veio com uma estória de que tinha sonhado comigo... a-há... 
- Há-há-há, essa é boa, eu vou falar isso pro Marco Antônio pra ver se funciona. 
- Marco Antônio? 



- O Veterinário. 
- Ah, tá... – “o baitola” – tu sabes que Marco Antônio é nome de baitola, né? 
- Ai, Celso, pára de botar defeito nos meus namorados... ô ciúme... 
- Depois não diz que eu não avisei... 
- Até agora o sub-total está em 5. 
- Depois eu comecei a namorar com Bia, em maio... mas no fim do ano eu conheci 

uma paulistana massa... – “eu podia dar uma ligadinha pra Mila hoje...”. 
- A da pisada na bola. 
- Exato... 
- Alguma realmente interessante, fora a Bia, claro? 
- Izabella é realmente interessante... a minha amiga de Salvador, mas ela mora longe 

pracas, e gosta de Nickelback, então a coisa não tem futuro nenhum mesmo não. 
- Putz... podia ser pior, né? Podia ser Coldplay. 
- Pra mim é tudo a lesma lerda... 
- Então o nosso placar ficou em 7 x 1... 
- Que placar, mulher, isso é lá jogo de futebol, ou competição? 
- Ainda bem que não é, imagina que placar mais vergonhoso que seria! 
- Pode crer... bota vergonhoso nisso...! 
- Eu acho que a minha vida amorosa deve estar mesmo bem abaixo da média, Celso. 
- Isso é besteira, Tina. Descontando o canalha do ano passado eu aposto que os outros 

3 relacionamentos mais íntimos que você teve foram bastante gratificantes e 
edificantes. Afinal de contas foram 3 pessoas incríveis, falsa modéstia muito à parte 
pela parte que me toca. 

- Isso é verdade, todos 3 foram muito especiais... 
- Tá certo que 1 deles foi só pra fazer ciúme pra mim, mas não importa. 
- Não foi pra fazer ciúme pra você, Celso, eu já expliquei isso um milhão de vezes. 
- Tá bom, foi pra provar que você não atrai somente canalhas... 
- Exato. Agora, analisando os teus dados, eu estou notando um certo padrão, Celso. 
- Padrão?! 
- É, amigas solitárias, ex-namoradas de amigos teus... 
- E daí, qual é o problema? 
- Nenhum, imagina... 
- Há-há-há, lá vem psicologia barata pra cima de mim... 
- Mulheres que você já conhecia bem, já havia um certo nível de confiança e 

expectativa... 
- Não foi nada planajado, se é aonde você está querendo chegar com essa conversinha 

mole. 
- Tá bom, então se você encontrasse com uma amiga, ela estivesse sozinha, rolasse 

um clima... 
- Se rolasse um clima eu acho que encararia... eu costumava pensar diferente. 
- Eu lembro desta época... a regra número 3. 
- Exato... mas eu tive que simplificar a minha vida, Cristina, seguir 4 regras diferentes 

estava ficando muito complicado demais pra mim. 
- Pois eu continuo seguindo as 10 regras transmitidas a Moisés. 
- Que bom saber que você repensou a regra número 10... 
- Olha... 
- Brincadeirinha... 



- Então, Celso, teoricamente, se a gente se encontrasse, assim, por acaso, e rolasse um 
climinha... você transaria comigo. 

- Não, Tina, que a gente já passou por isso. 
- E qual seria o problema? 
- Não acrescentaria nada ao nosso crescimento intelectual, ou emocional, ou moral. 
- Eu sei, mas se a gente não tivesse essa história toda? 
- Sim, neste caso eu acho que transaria sim, na boa. 
- Se fosse, digamos, a Rosele...? 
- Não, claro que não, que Rosele é mulher de Sávio. 
- Eu havia esquecido da regra número 1... 
- Exato. Se eu não me engana o mitológico Moisés também supostamente 

recomendou seguir este princípio... 
- Eu vou cagar solenemente pra esse teu provacativo comentário, Celso... 
- Há-há-há... 0 evidências a respeito da existência do cara, Tina, 0! 
- Você ainda respeita a regra número 2? 
- Claro! Essa eu aprendi no ITA, o mitológico Moisés não falou nada sobre isso.  
- E a regra número 3? Parece-me que não vale mais. 
- Completamente abolida. Este é o grande segredo de todas as pessoas e organizações 

de sucesso, Tina, ter poucas regras, simples, de fácil interpretação, e segui-las à 
risca, sem exceções. A Ita-net, por exemplo, só tem 1 regra. 

- Então minha empresa está fadada ao fracasso... 
- Veja, por exemplo, a ineficiência que impera no governo e nas forças armadas...  
- Excesso de regras... complicadas e de difícil interpretação... 
- Exceções à torto e à direito... é o caos! 
- Tá bom... voltando ao nosso hipotético caso, Rosele não. E se fosse a Lídia? 
- Lídia? – eu tentei segurar um indiscreto sorriso – Eu acho que encarava sim, assim a 

nível de de repente sei lá 1.000 coisas entende. 
- Acha?! 
- Eu acho que eu seria capaz de passar um fim de semana inteiro com ela, só 

furunfando. 
- Há-há-há... eu não sei não, Celso, algo me diz que é exatamente isso o que você vai 

fazer. 
- Queria eu... 
- Eu te conheço, menino, o teu sangue corre nas minhas veias... 
- Há-há-há... é verdade... mas aqui entre nós 2 e o resto dos Jardins, nunca rolou nada 

entre Lídia e eu. 
- Nada nada ou nada sexo? 
- Nada nada, nem 1 beijinho de língua. 
- E por que não, Celso? 
- Eu ainda não tenho uma satisfatória explicação para este curioso fenômeno, Tina. 
- Bota curioso nisso... tá bom, já falamos de trabalho, sexo e religião, agora só falta 

política e futebol. Você votou na eleição passada? 
- Claro que sim! Como é que eu poderia deixar de exercer o meu direito obrigatório? 
- Há-há-há... eu estava com saudades destas nossas boréstias, Celso. 
- Eu também, Tina, eu também... nós até que tivemos uns bons momentos, não foi? 
- É verdade. Mas também tivemos uns péssimos momentos, não foi mesmo? 
- Foi mesmo, eu não gosto nem de lembrar... 



Everybody Loves My Car 
 

- Acorda, monstro! Vamos pegar onda. 
- Porra, Neno, tá muito cedo... 
- Tá nada, levanta! 

 
Eu fechei os olhos por uns breves momentos, mas o meu apressado amigo não me deixou 
adormecer: 
 

- Bora, Celso, o mar tá alto. 
- Tá bom... 

 
Eu levantei, comi umas frutas e fui escolher o meu equipamento. Pela olhar ansioso de 
Neno eu deduzi que ele não estava mentindo, o mar devia mesmo estar alto, então eu 
peguei a minha 6’0” thruster e coloquei no saco: 
 

- Vamo néussa, Neno. 
- Hoje a gente vai na Marilena, minha mãe pegou o meu carango emprestado. 
- Então tu pagas o gás. 
- Racha, né, tá pensando o quê? 
- E a depreciação, velho? 
- Deixa da tua frescura. 
- Danilo vai? 
- Vai, e Tasso também. 
- Porra, velho, não vai nem 1 maria? 
- As meninas já tão lá, foram ontem, surfar o final da tarde. 
- Esse bando de macho no meu carro vai deixar um mau cheiro arretado. 
- E isso porque Leo foi ontem, com Armandinho, senão ia ser mais 1. 
- E Célia vai estar por lá? 
- E aquela mulher gosta de praia? 
- É mesmo, né? Eu nunca vi aquela mulher na praia, não dá nem pra saber se ela 

passa no TPP. 
 
Passamos nas casas dos comparsas e pegamos a estrada. O bostejo continuou: 
 

- Saíste ontem, Celso? 
- Eu não... 
- Como vai Cristina? 
- Ela perdeu o emprego ontem... 
- Que merda... 
- E a tua fábrica, como está? 
- A lesma lerda... segunda-feira vem uma consultora lá de São Paulo para iniciar o 

projeto do novo sistema de gestão. 
- Putz, tá com cara de que vai ser um saco, Celso. 
- Só... 
- E Patrícia? 
- Quem é Patrícia? 



- Tu não conheces Patrícia, Neno? 
- Não, quem é essa? 
- Patrícia é uma maria que Danilo tava agarrando, mas Fernanda começou a 

desconfiar que ele tava de sacanagem, de novo, novamente, mais uma vez, aí ele 
passou a bola pra Celso. 

- Como é, Tasso, Celso tá agarrando a mulher de Danilo? E a regra número 1? 
- Aí no caso a regra número 1 não se aplica, Neno. 
- Claro que não, afinal de contas fui eu quem passou a bola pra ele, deu pra entender, 

Neno? 
- Não dei coisa nenhuma não, meu velho, deixe de sua frescagem. 
- Essa turma são lasca, hé-hé. E Patrícia, Celso? 
- Nós agora somos apenas bons amigos, acabou a sacanagem. 
- Acabou por que, velho? 
- Porque ela é uma tagarela regulona, claro – voz número 1, lembrando de um 

importante detalhe. 
- Frescura dela... 
- Há-há, a mulher regulou a mixaria... 
- E como vai Aline, Tasso? Eu nunca mais vi a peça. 
- Tá mais ou menos, Celso. Os pais dela ainda estão naquela situação separa não 

separa, sabe como é? 
- Que merda... 
- Exatamente. Ou se entende ou separa de vez, ficar nesta lenga-lenga é que é o 

problema. 
- E Alícia? 
- Perguntou por ti outro dia. 
- Tá de macho? 
- Não, tá de bobeira. Vai encarar? 
- Não, chega de Alícia, pense numa mulher regulona – voz número 3, idem – chega! 
- Não, velho, aquela menina é muito boazinha, mas regula demais, tô fora. E além do 

mais eu tô querendo me dedicar completamente à minha querida futura namorada 
Cristina. 

- Que merda... quer dizer, que massa. 
- E tu, Neno, tás comendo alguem? 
- Agora não... 
- E ontem? 
- Também não. 
- E hoje de noite? 
- Talvez sim, talvez não... 
- Talvez talvez... 
- Meu irmão, por falar em talvez talvez, quem dançou na parada foi Leo, tá ligado? 
- O que foi que houve, Neno? 
- Célia dispensou o cara. 
- Como é!? 
- Rolou gaia, foi? 
- Não, ela disse que tava trabalhando muito, viajando, estudando, essas desculpas de 

amarelo, tá ligado? 
- Que merda... hé-hé. 



- Só... – “hum, Célia então tá de bobeira...?”. 
- Leo tá detonado, meu velho, eu nunca vi o cara ligado numa mulher desse jeito não, 

tá ligado? 
- Daqui a pouco ele arruma outra... 
- Pode crer, o que não falta nesta cidade é mulher doida pra dar pra Leo, meu velho. 
- Até minha irmã disse que queria dar pra ele, hé-hé. 
- Como é, Danilo? 
- Ela disse que antes de casar ia dar pra Leo, hé-hé. 
- Tá de sacanagem... 
- Eu também quero. Tua irmã casa quando, Danilo? 
- No final do ano, outubro, eu acho. Mas pra tu eu acho que ela não vai querer dar 

não, Tasso, hé-hé. 
- Putz... e Mauro, Celso, casa quando? 
- Novembro... 
- E tu, Tasso, é pra quando? 
- Meu irmão, assim que Aline se formar a gente casa. 
- Quando é que ela se forma? 
- No meio do ano que vem. 
- Então só te resta 1 ano de gréia? 
- Só... 
- Que merda... hé-hé. 

 
A “sesh” daquela manhã de sábado foi memorável, nada mais que incontáveis sequências 
de perfeitas ondas. Alguém que estivesse assistindo aquele matinal deleite pensaria que 
aqueles 8 amigos não tinham nenhuma outra preocupação na vida, ou distração, que 
pudesse afastar seus doces pensamentos daquelas verdes paredes naturais – os deles claro... 
ou melhor, nossos. 
 
Mas, para nossa alegria, ninguém estava nos assistindo, nem dentro nem fora d’água. E 
ninguém estava fazendo comentários sobre manobras, ou dimensões das ondas, nem 
mesmo Leninha, que costumava fazer essas babaquices. O único comentário a respeito 
daquela memorável “sesh” foi feito pelo nosso prezado amigo Leo, logo depois que saímos 
do mar: 
 

- Deus é brasileiro... 
 
Quando cheguei em casa liguei para Cristina, mas a irmã cabulosa falou que ela não estava: 
 

- Ela saiu com o André, Celso. 
- Foi mesmo...!? 
- Foi, quando ela voltar eu digo que você ligou. 
- Tá bom, Joana, obrigado. 
- De nada, cunhadinho... 
- Proto. 

 
Aquilo não estava cheirando bem, e ainda ia feder muito mais nas semanas seguintes. Mas 
antes que eu pudesse imaginar qualquer coisa desagradável o telefone tocou. 



- Alô!? 
- Celso? É Alícia, tudo bem? 
- Tudo em paz, Alícia, e você? 
- Tudo mais ou menos. 
- A que devo este inesperado prazer de ouvir a sua voz? 
- Vixe como isso tá inspirado hoje. 
- É você que me deixa inspirado desse jeito. 
- Até parece... Celso, lembra daquela vez que a gente saiu, no ano passado, e você 

me disse que antes de tudo você era meu amigo? 
- Claro que eu lembro, Alícia, e você sabe que não foi conversa furada não. 
- Eu sei, Celso, e é por isso que eu estou te ligando hoje... eu estou precisando de um 

amigo. 
 
Combinamos de sair naquela noite. Depois da novela, naturalmente, pois Alícia não perdia 
capítulo algum. Eu sabia que ia ser somente uma saidinha social, entre amigos, mas de 
qualquer jeito eu fiz uma rigorosa inspeção na Marilena e deixei tudo nos trinques. 
 
Quando cheguei em sua casa – a dela, claro – ela estava na calçada, convensando com o 
pai. Eu saí do carro e fui cumprimentá-los: 
 

- Boi noite, Alícia, tudo bem? Como vai, seu Cardoso? 
- Tudo bem, Celso – ele apertou minha mão e logo depois abriu o portão – vocês 

divirtam-se, tá bom? Minha filha, você está com a chave? 
- Estou sim, pai, tchau. 

 
Ela entrou no carro sorridente, e eu não perdi a chance de investigar o motivo: 
 

- Vocês estavam falando de mim, não foi? 
- É muito metido mesmo, há-há. 
- Eu sabia... 
- É que meu pai perguntou com quem eu ia sair, e eu falei que era com você. 
- Ele não lembrava mais de mim? 
- Lembrava sim, ele ficou falando daquela vez que a gente saiu no ano retrasado. 
- Sei... – eu coloquei a viatura em movimento – você quer ir pra onde, Alícia? 
- Vamos na creperia? 
- Boa idéia. Aquela foi a 1ª vez que a gente saiu na Marilena... aliás, foi a 1ª vez que 

eu saí com alguém na Marilena. 
- Que honra para mim, ter estreado o seu carrinho, Celso. 
- Só... que foi mais que o teu pai falou hoje? 
- Ele perguntou se a gente estava namorando de novo... 
- E o que foi que você disse? 
- Se essa menina não fosse tão complicada eu acho que eu dava uns tratos nela, a-há, 

a-há – voz número 3, lembrando de um importante detalhe. 
- Um amor de pessoa, e beija bem pracas – voz número 2, idem – shruiu! 
- Alícia de novo? Puta merda... – voz número 1 – chega! 
- Ela não é complicada não, gentem, é apenas indecisa – voz número 2. 
- Dá no mesmo – voz número 3. 



- A verdade, é claro. 
- Sei... então você disse que ia apenas tirar uma casquinha aqui do gostosão. 
- É muito metido mesmo, há-há. 
- Você sabe que eu estou brincando. 
- Eu sei – ela resolveu mudar de assunto – Tasso falou que você foi promovido, meus 

parabéns. 
- Muito obrigado. 
- E como está Rodolfo? 
- Tá bem, continua com aquela mesma resenha. 
- Aquele menino é uma conversa mole... 
- Ele sempre fala muito bem de você, Alícia. 
- É mesmo!? 
- Ele sempre diz que você beija muito bem... – eu dei uma leve olhada para ela – no 

que eu concordo plenamente, diga-se de passagem. 
- Muito obrigada, Celso. 
- Como é que vai a Faculdade, este semestre está melhor que o anterior? 
- Está, continua puxado, mas está mais interessante. E eu ultrapassei aquela fase 

horrível. 
- Bom saber que você superou aquela crise existencial... 
- Superei sim, obrigada pela sua ajuda. 
- Disponha, amigos são para essas coisas. 
- Você sabe por que eu liguei pra você hoje? 
- Eu suspeito... Tasso comentou que as coisas estão meio difíceis na tua casa. 
- Estão mesmo... 
- Foi por isso que você me ligou? 
- Também... eu queria conversar com você. Não somente sobre este assunto, Celso, 

não pense que eu vou ficar a noite inteira me lamentando porque os meus pais vão 
se separar. 

- Eles já decidiram separar mesmo? 
- Eu acho que sim. Meu pai já disse que var morar em Recife, minha mãe disse que 

vai morar em Fortaleza. 
- E você? 
- Eu vou ficar por aqui até terminar a Faculdade, depois eu não sei. 
- E Aline? 
- Ela também vai ficar aqui. E ela se forma no ano que vem, não ia fazer sentido 

algum mudar, pedir transferência... 
- É mesmo... e Cardosinho? 
- Ele ainda não sabe o que vai fazer. 
- E como é que vocês estão encarando esta situação? 
- Chegou no ponto que a gente está até aliviada, sabe? Vai ser melhor assim, pelo 

menos não vai ter briga todo dia. 
- Só... deve ser tão chato passar por isso, eu não sei nem o que te dizer, Alícia. 
- É muito chato mesmo – seu tenso rosto, o dela, claro, apresentou uma triste 

expressão por uns momentos – mas eu já te disse que não vou ficar me lamentando. 
- Pode se lamentar o quanto você quiser, Alícia, amigos são para essas coisas. 
- Eu sei, mas hoje eu quero desopilar, Celso. Quero sair com uma pessoa agradável, 

conversar, dançar, tomar umas, me divertir. 



- Obrigado pela parte que me tocas. 
- De nada. Mas nem pense que eu vou tocar parte alguma tua, Celso. 
- Mas é claro que vai – voz número 3 – shruiu! 
- Shruiu-iu-iu – voz número 1. 
- Claro que vai, como é que a gente vai dançar sem que você toque alguma parte do 

meu corpo? 
- Bem longe um do outro, claro. 
- Falou... – “isso é o que veremos”  – E você não conhece nenhuma outra pessoa 

agradável, Alícia? 
- Não tanto quanto você, Celso, mas não vai ficar convencido não. 
- Claro que não, a-há! 
- Eu tava até com saudades dessa tua risadinha ridícula... como vai a namoradinha 

paulista? 
- Hum, eu estou vendo que você está bem informada... 
- E esse namoro tem futuro, Celso? 
- Tecnicamente é um proto-namoro, a gente não está formalmente namorando, é mais 

um experimento social... 
- Tu continua com essas tuas enroladas, Celso, há-há, que eu conheço de outros 

carnavais... 
- Só... eu não sei, Alícia, você sabe que estas coisas à distância não funcionam muito 

bem. 
- Eu sei, eu já passei por isso... nós já passamos por isso, né? 
- Hum-hum... ainda bem que a gente sobreviveu sem maiores dramas... 
- Ainda bem... Você acha que vai complicar com essa menina, como é mesmo o 

nome dela? 
- Cristina... eu não sei, eu estou com a impressão de que vai dar em merda. 
- Por que, Celso? 
- Ela tem um ex-namorado que acabou de separar da mulher... eu liguei hoje a irmã 

dela falou que ela saiu com ele... eu não sei não... 
- Hum... 
- Exato... 
- Vai ver que foi somente uma saída pra conversar, Celso. 
- De tarde?!? Quem é que sai só pra conversar de tarde, Alícia? Quem sai de tarde é 

pra ir pra motel, mulher! 
- É verdade, esta estória está meio esquisita mesmo. 
- E você, não está com nenhum rolo não? 
- Estou nada, essa vida de estudante de Medicina está mais difícil do que eu 

imaginava, Celso, não dá tempo nem pra arrumar um namorado. 
- Até parece... 
- Sério, há-há. 
- Tou ligado. 
- Pra falar a verdade a última vez que eu dei um beijo na boca foi quando a gente saiu 

no ano passado, Celso. 
- Putz, já faz um tempinho, hein? 
- E como, eu nem lembro mais como é, há-há. 
- De repente a gente da uma refrescada na memória, né? Quem sabe...!? 
- É, de repente... amigos são pra essas coisas, não é mesmo? 



- Principalmente pra essas coisas, a-há! 
- É muito metido mesmo... 

 
Na manhã seguinte eu fui acordado pelo estridente sonido que vinha do corredor. 
Aparentemente não havia ninguém em casa, e eu tive que levantar e atender o telefone, 
pensando que seria Neno a me convidar para a “sesh” matinal. Mas era um outro alguém. 
 

- Alô...!? 
- Bom dia, querido! 
- Bom dia, Tina... 
- Tava dormindo, foi? Desculpa eu ter lhe acordado. 
- Tem erro não, eu ia levantar daqui a pouco mesmo. 
- Eu liguei ontem à noite, mas sua mãe disse que você tinha saído. Ela não falou? 
- Quando eu cheguei ela tava dormindo. 
- Hum, a farra foi boa. 
- Não teve farra nenhuma, Tina. 
- Posso saber com quem você saiu? 
- Claro, foi com Alícia, uma amiga minha. 
- Eu não estou lembrando dessa... 
- Os pais dela estão separando, ela tava meio pra baixo, precisando de um ombro 

amigo. 
- Tô sabendo... rolou sexo? 
- Que é isso, Cristina? Você acha que eu ia tirar proveito da vulnerabilidade da 

menina? 
- Não, claro que não, eu estava brincando, Celso... 
- Joana lhe disse que eu liguei pra você ontem à tarde? 
- Disse, foi por isso que eu liguei de noite. 
- E aonde que você estava, que saiu de tarde e só voltou depois das 10? 
- Num motel, dando – voz número 1, jogando lenha na (potencial) fogueira. 
- Eu saí com um amigo meu que está separando da mulher. Ele estava meio pra 

baixo, sabe, precisando de um ombro amigo? 
- Sei... – “puta merda” – eu espero que tenha sido somente o ombro. 
- Eu também estava precisando de um ombro amigo, depois de ter perdido o meu 

emprego. 
- E você vai me dizer o que foi que aconteceu? 
- Não aconteceu nada demais, Celso, apenas uns beijinhos. 
- Como é, beijou homem casado? – voz número 1, ligeiramente espantada – Adúltera 

filha da truta! 
- Putz, por essa eu não esperava... – voz número 2, idem – um cara casado?? 
- Isso acontece mesmo no mundo real, minha gente – voz número 3, nem um 

pouquinho espantada – ninguém precisa ficar espantado com isso não. 
- É melhor você me contar a estória toda, Cristina. 
- Foi só isso. Eu sei que não foi muito correto, mas eu tenho crédito, você se agarrou 

várias vezes com aquela Patrícia. 
- A diferenca é que Patrícia não era casada, e sabia que você existia. Você falou sobre 

o nosso experimento social? 
- Não, não foi necessário, Celso, e não vai acontecer mais nada. 



- Você não falou porque sabe que se tivesse falado não ia... 
- Não, Celso, apenas não tive a oportunidade. 
- Claro que não teve, estava muito ocupada. 
- Exatamente. 
- Eu sabia que isso ia acontecer, Cristina. 
- Ai que besteira, Celso, eu já te disse que não aconteceu nada demais. 
- Ainda não, mas vai – voz número 1, dando uma de vidente. 
- É assim que começa... 
- Puta merda, Celso. 
- Esse cara tá querendo te comer, Cristina, é melhor você falar a verdade pra ele. 
- Agora fudeu! 
- Eu já vi esse filme, Tina. O cara passa uns meses separado da mulher, cai na 

gandaia, come aquela ex-namoradinha interessante e depois volta pra mulher. 
- Não é nada disso, Celso, você é que só vê sacanagem em tudo. E ele não vai voltar 

pra mulher. 
- Ah, o cara já declarou isso! É tudo conversa, Cristina, deixa de ser aruá. 
- Bom, eu já falei que não aconteceu nada demais, apenas uns beijinhos, e que não 

vai acontecer mais nada. Foi só um momento de fraqueza, e eu tenho a certeza de 
que você vai entender isto, Celso. 

- Tu tás fazendo isso só pra fazer ciúme? 
- Não, é pra demonstrar mais 1 vez que eu não só consigo atrair canalha. 
- Bom, se é só isto que você está dizendo eu acho que não vai fazer mal nenhum se 

você contar a verdade sobre o nosso experimento social, Cristina. 
- Você tem razão, da próxima vez que eu sair com ele eu conto. 
- Próxima vez?!? Que porra é essa? 
- Ou então depois da missa... por falar nisso já está quase na hora, tchau. 

 
Aquela estória não estava cheirando nada bem. Eu entrei no banheiro e fiquei pensando em 
voz alta enquanto executava minha rotina matinal: 
 

- Essa menina tá de sacanagem... 
 
Aquele assunto desagradável saiu da minha cabeça tão logo meus companheiros de 
aventura passaram lá em casa em direção à praia. Nada como uma concentrada dose de 
boas ondas e raios solares para afugentar os maus pensamentos... 
 
Mas na manhã seguinte, quando entrei no meu escritório e liguei o meu computador, eu 
voltei a lembrar da desagradável conversa com Cristina. E novamente fiquei com a 
sensação de que aquilo tudo ainda ia feder muito. 
 

- É claro que vai feder, obviamente que essa menina vai dar pro cara – voz número 1, 
atiçando o ambiente. 

- Prum cara casado? – voz número 2, ligeiramente surpresa – eu acho difícil, gentem, 
seria muita falta de bom senso. 

- Eu não sei não, mas eu acho que esse nosso experimento social está chegando ao 
seu estágio final – voz número 3, dando uma de vidente. 

- Isso vai dar em merda, das grandes – voz número 1, idem. 



Meus sórdidos pensamentos me atormentaram até as 9:00, quando foram interrompidos 
pela repentina entrada do meu superior direto: 
 

- Celso, você pode dar uma chegada na minha sala? A consultora está aqui. 
- Claro, Márcio, já estou indo. 

 
Qual foi a minha surpresa quando vi quem era a nossa aguardada visitante: 
 

- Raquelzinha!? 
- Celso!! 

 
Trocamos um amigável abraço. O meu querido chefe ficou satisfeito com a coincidência: 
 

- Então vocês já se conhecem? Que beleza, assim já eliminamos as desnecessárias 
formalidades e partimos para o trabalho. 

 
Eu achei que seria providencial fornecer mais detalhes para o chefe e dei uma ligeira 
explicação: 
 

- A gente se conhece dos tempos do ITA, Márcio. 
- Então você também é da panelinha do ITA, Raquel? Já vi que vai correr tudo bem 

neste projeto. 
- Eu espero que sim. Vamos começar? 
- Vamos. Celso, você poderia mostrar a área pra Raquel? Produção e Expedição, 

assim ela tem uma idéia melhor do que a gente faz aqui. 
- Com certeza, Márcio. Acesso nível 3? 
- Isso, ela pode ver tudo que seja importante para o projeto. A gente se encontra no 

refeitório às 11:30. 
- Tá bom. Raquel, vamos deixar essas coisas na minha sala? 
- Vamos. Até mais tarde, Márcio. 
- Até logo. 

 
Fomos para a minha modesta acomodação guardar os seus pertences – os dela, claro. 
 

- Celso, quanto tempo, desde a tua formatura! 
- É mesmo. Pelo visto você contina viajando muito, né? 
- É verdade – ela ficou procurando um lugar para colocar os seus pertences, os dela, 

claro. 
- Pode deixar tudo em cima da minha mesa mesmo. Você vai ter que tirar o relógio, 

pulseira, anéis, brincos... normas de segurança. Dá que eu guardo na minha gaveta. 
- Nossa, só faltou você me pedir pra tirar a roupa! 
- A roupa não precisa tirar não, Raquel, mas quando chegar na sala de visitantes você 

vai ter que colocar um macacão por cima da roupa, protetor auricular, óculos de 
segurança... 

- Tá bom... 
 
Saímos em direção às áreas produtivas, conversando animadamente: 



- Eu estou ansiosa pra ver tudo por aqui. 
- Ver tudo!? 
- Isso, o Márcio não falou que eu podia ver tudo que seja importante para o projeto? 
- Falou sim, mas o que ele quis dizer mesmo é que você só pode ver mesmo apenas 

o que seja estritamente necessário para o projeto. Nós somos muito protetores ao 
que se refere à nossa tecnologia. 

- Ah, estou entendendo... meus parabéns, seu chefe disse que você foi recentemente 
promovido! 

- Obrigado! 
- E como é a vida de chefe, Celso? 
- Tem suas vantagens, a gente sempre pode pedir pros subordinados fazerem aqueles 

serviços mais chatos. 
- Eu nunca tive esta opção. 
- Mas tem também as suas desvantagens: lidar com as insatisfações alheias, conflitos, 

gente que reclama de tudo... 
- Márcio me falou que vocês passaram por uma recente re-estruturação. 
- Foi, a minha 1ª tarefa como chefe foi demitir 6 funcionários. 
- Nossa! E como foi, Celso? 
- Foi uma merda. Uma coisa é você demitir alguém porque essa pessoa não quer 

trabalhar, ou violou as normas de segurança... outra coisa é você dispensar bons 
funcionários somente porque algum D.M. acha que isso vai aumentar o ROI de 28% 
pra 30%. 

- D.M.? O que é isso? 
- Diretor de merda. 
- Há-há-há... 
- É, sabe esses engomadinhos que nunca passaram 1 dia sequer na Produção, não 

fazem a mínima idéia de como as coisas funcionam? Só porque fizeram um MBA 
de merda em alguma escolinha de merda, ou por correspondência, acham que 
ententem de alguma coisa. 

- Sei, esse tipo tem em todo lugar. 
- Exato... tem também o G.M., o gerente de merda, que é o Márcio. 
- E você é o C.M.? 
- Exato, o chefe de merda. Chegamos. Esse é o nosso mostruário, você pode ver 

algumas aplicações do nosso produto... 
- Que legal, quanta coisa diferente. Eu não sabia que era uma coisa tão versátil! 
- Este mostruário também tem a função de desviar a atenção do constrangedor fato de 

que os nossos visitantes estão colocando uma vestimenta na frente de estranhos... – 
eu selecionei um macacão para ela – eu acho que este aqui é do teu tamanho, se não 
ficar bem eu pego outro. 

- Mas isso não é um problema para nós, não é mesmo, Celso? Afinal de contas nós 
não somos estranhos. 

- É verdade... – “e já nos vestimos juntos, diga-se de passagem”. 
- É mesmo, naquela vez no seu apê em Sampa – voz número 3, aparentemente 

lembrando de alguns distantes detalhes – o dela, claro. 
- Putz, faz um tempo da porra – voz número 1, aparentemente esquecida dos tais 

distantes detalhes – eu nem lembro mais dos detalhes significantes, nem do que 
rolou ou deixou de rolar. 



- Nem eu – voz número 3, idem. 
- Eu muito menos – voz número 2, idem idem – coisa do passado. 
- Eu só lembro que essa menina era muito gente fina, e gostava de andar de preto – 

voz número 3 – e tinha uma irmã gostosinha, a-há. 
- E pai Iteano – voz número 2. 
- Quem é que poderia imaginar que eu iria acabar prestando serviços pra tua empresa, 

né? Como esse mundo dá volta... 
- 1 todo dia... ficou bom? 
- Ficou. Como é que eu estou? 
- Está parecendo uma operadora, tá massa. Vamos nessa! 

 
Passamos pela ducha descontaminadora e adentramos a área produtiva. Raquel olhou ao 
seu redor e exclamou, estupefata: 
 

- Nossa, como é grande, Celso! 
- Isso é o que elas sempre dizem – voz número 3 – a-há. 
- Tá variando, véi? – voz número 1 – Eu mesmo nunca escutei isso não. 
- Eu muito menos – voz número 2. 
- Nem eu, mas eu não podia perder a piada – voz número 3. 
- Você ainda não viu nada, Raquel, esta é apenas a 1ª das linhas de produção, a menor 

de todas. 
- Nossa...! 

 
Depois de 120 min de intensa atividade profissional nós fomos almoçar. De tarde nos 
reunimos com o resto da equipe que ia trabalhar naquele importante projeto e delineamos o 
igualmente importante escopo do mesmo. 
 
No final da tarde Márcio convidou toda a equipe para um informal jantar, mas eu tive que 
declinar, pois tinha um outro compromisso. Mas aproveitei a chance para combinar algo 
com Raquel: 
 

- A gente podia sair amanhã, Raquel, hoje eu tenho aula de Francês. 
- Combinado, então, assim a gente coloca o papo em dia. 

 
E foi o que fizemos na terça, logo depois que encerramos nossa jornada de trabalho e 
saímos da sala de reuniões em direção ao estacionamento: 
 

- Então hoje eu finalmente vou conhecer a famosa Marilena. 
- Famosa?! 
- Humberto me contou umas aventuras da Marilena. 
- É verdade, ele estava fazendo um projeto num supermercado daqui, no ano passado. 
- Ele me disse que vocês saíam toda noite, que tinha uns barzinhos legais. 
- Foi numa dessas noitadas que ele arrumou uma namorada, ele te falou? 
- Falou sim, eles vão casar no final do ano. 
- Já?! Putz... 
- O Fabio também me contou umas estórias, Celso. 
- Eu espero que ele não tenha contado a do batom. 



- Contou sim, eu fiquei só imaginando que tipo de mulher deixaria uma mensagem 
escrita com batom no vidro dianteiro do teu carro... 

- Ôps... – “o tipo de mulher que estava a fim de dar pra mim, claro” – onde foi que 
você viu Fabio? 

- Numa daquelas reuniões da AEITA, eu acho que foi em março. 
- Só... 
- Ele falou dum barzinho que o pessoal fica dançando em cima das mesas. 
- A gente podia ir lá na quinta-feira, rola um jazz esperto. 
- Legal. 
- Mas no sabado é que a galera sobe nas mesas, quando rola rock. 
- Então eu não vou ver, eu volto pra Sampa na sexta. 
- Ué, você não vai estar aqui na semana que vem? 
- Vou, eu chego na segunda. 
- Ah, tou ligado, tem algum compromisso importante durante o final de semana. 
- Não, na verdade não... 
- Então por que você não fica por aqui? Eu peço pra Virgínia mudar a tua passagem e 

acertar tudo no hotel. Ou então você pode passar o final de semana lá em casa, é 
bem pertinho do hotel. 

- Tá bom então. 
- “Voilá”! Esta é a famosa Marilena! 
- Eu não acredito, Celso! Tinha que ser uma paratosa, né? 
- Claro que sim, depois de anos arregando do Tino e do Ricardo eu adquiri um certo 

hábito... 
- Pelo menos a cor é diferente. 
- Pelo menos isso... 

 
Nossa agradável conversação foi interrompida quando chegamos ao hotel, mas reatou às 
7:30, quando fui buscá-la para o jantar: 
 

- A gente podia ir comer um peixinho lá no restaurante de Edivaldo, um amigo meu 
dos tempos do colégio. Fica na beira da praia, hoje não vai chover, vai estar massa. 

- Boa idéia. 
- Eu já falei com Virgínia, ela mudou a tua passagem, está tudo certo. 
- Obrigada, Celso. 
- Disponha. E então, o que é que você tem feito de bom ultimamente? 
- Depois da festa de 5 anos da minha turma eu percebi que minha vida estava muito 

sedentária e decidi voltar a jogar bola. 
- Que massa, Raquel. 
- Entrei num clube lá em São Paulo, jogo toda terça, quinta e sábado. 
- É só de menina? 
- Não, é misto, mas tem bastante mulher. 
- Legal... e a vida amorosa? 
- Eu estava saindo com uma pessoa, mas a gente acabou tudo no final do ano. 
- Que pena. 
- “C’est la vie”... e você, ainda pega onda? 
- Sempre que possível, geralmente nos finais de semana. Sábado eu te levo pra “sesh” 

matinal, de repente a gente passa o dia na praia, eu te dou uma aula grátis. 



- Tá bom. Eu só não trouxe biquíni, mas eu compro na lojinha do hotel. 
- Essas lojas de hotel é tudo bizuleu, Raquel, é tudo pega-turista. 
- Ôps... 
- Vamos passar lá no shopping que tem uma surf shop massa, dum amigo meu das 

antigas, surfista... lá tem tudo de bom. Você tá com muita fome ou dá pra aguentar? 
- É longe daqui? 
- Não, é so pegar as esquerdas no próximo sinal que a gente tá lá. 
- Então tá. 

 
Não foi difícil encontrar uma vaga no estacionamento, dado o típico baixo movimento 
duma noite de terça. Após deixarmos a fiel Marilena estrategicamente posicionada perto do 
nosso destino caminhamos sem pressa pelos corredores do claustrofóbico recinto 
comercial. 
 
Estávamos quase defronte à loja do meu empresário amigo quando uma não tão inesperada 
presença despontou à nossa frente: 
 

- Oi, Celso. 
- Oi, Patrícia, tudo bem? 
- Tudo... 

 
O indagativo olhar de Patrícia me levou a concluir que uma breve apresentação seria 
adequada: 
 

- Esta é Raquel, uma amiga minha do ITA, que está aqui na terrinha a trabalho. 
Raquel, esta é Patrícia... 

- Oi, Patrícia, como vai? 
- Bem, obrigada, e você? 
- Tudo bem. 

 
Depois de uma longa e desconfortável pausa de quase 2 s Patrícia decidiu quebrar o 
silêncio: 
 

- Érica me ligou sábado, chamando a gente pra sair, mas eu não consegui falar 
contigo. 

- Eu saí cedo no sábado... 
- Foi o que eu disse pra Érica, ela achou estranho que eu não tinha o número do teu 

celular, até perguntou se eu queria que Rodolfo te ligasse, mas eu fiz questão de 
lembrar pra ela que o celular é para uso estritamente profissional. 

- Exato... 
- Ela ligou hoje de novo, Celso, chamando a gente pra sair na sexta. 
- Hum, eu acho que não vai dar, Patrícia, Raquel vai passar este fim de semana por 

aqui e eu vou mostrar os agitos pra ela. 
- Não seja por isso, Celso, eu não quero atrapalhar... 
- Não, querida, seria uma indelicadeza muito grande se Celso não desse atenção para 

você. Nós fazemos questão de tratar os nossos visitantes muito bem, Raquel. 
- Muito obrigada, Patrícia. 



- E vocês com certeza têm muita coisa pra colocar em dia, não é verdade? Eu falo pra 
Érica que a gente faz algo na semana que vem, Celso. 

- Tá legal. 
- Bom, a minha folga acabou, eu tenho que voltar ao trabalho. Foi um prazer, Raquel. 
- Igualmente, Patrícia. 
- Tchau, Celso. 
- Tchau... 

 
Antes que Raquel pudesse intensificar o seu curioso olhar – o dela, claro – eu anunciei a 
nossa chegada: 
 

- É a próxima loja, tá vendo as pranchas? 
- Estou sim, muito bonitas. 

 
Fomos recepcionados por uma das simpáticas vendedoras: 
 

- Tudo bem, Celso? Em que posso ajudá-los? 
- Tudo ótimo, Bruna. A minha amiga Raquel está de passagem aqui na terrinha e 

precisa de um biquíni. 
- Pois veio ao lugar certo, nós temos a maior seleção de biquínis da região. E se não 

tiver nada do seu agrado na loja você pode consultar o nosso catálogo virtual e 
escolher qualquer modelo que nós garantimos a entrega em menos de 24 hs. 

- Muito bom. 
- E se você quiser algo exclusivo nós tiramos as suas medidas e confeccionamos e 

entregamos o produto customizado em menos de 24 hs. Satisfação garantida ou o 
seu dinheiro de volta! 

- Nossa! 
- Vamos dar uma olhada, Raquel? 
- Vamos sim! 
- Você vai querer algo também, Celso? 
- Não, Bruna, obrigado. Deco está por aí? 
- Está no escritório. 
- Eu vou trocar umas idéias com ele, então. 

 
Deixei as gurias confabulando sobres as diferentes opções da moda de praia vigentes e fui 
prosear com o amigo: 
 

- Dá licença, seu Deco – eu alertei depois de bater a porta. 
- E aí, velho? Foi surfar no sábado? Eu ouvi dizer que tava massa. 
- Tava muito bom, meu irmão. Domingo tava legal também. 
- Eu não pude ir, Celso, sábado a gente teve um evento aqui na loja e domingo foi o 

batizado do meu sobrinho. 
- O filho da mana? E ela ainda tá gostosinha? 
- O que é que tu acha, Celso? A menina teve filho outro dia, ainda tá detonada. 
- Meu irmão, não é por nada não, mas eu encarava a mana mesmo detonada, Deco. 
- É um fresco mesmo... Neno fez 4 pranchas pra mim, Celso, estão na vitrine. 
- Eu vi, ficaram massa. 



- Tu vai encomendar uma prancha nova pro inverno? 
- Não, eu vou usar a minha 6’0” mesmo. Se tiver algum dia muito gigante eu coloco 

umas quilhas maiores e fica tudo bem. 
- Eu acho que vou pedir uma 6’2” pra mim, eu engordei uns quilinhos ultimamente. 
- Tô ligado. Tás com algum DVD novo? 
- Rapaz, vou receber 2 caixas na semana que vem, só coisa nova. 
- Massa. 
- Quando chegar eu te ligo. 
- Beleza. 
- Leo também vai querer uns. Ele passou aqui ontem, tava meio deprê com a 

dispensada que Célia deu nele. 
- Pode crer. E foi de surpresa, né? Eu conversei com ela outro dia, pareceu que tava 

tudo bem. 
- É assim mesmo. Mulher quando cisma é foda... deixa pra lá. 
- Eu trouxe uma amiga aqui, paulista, ela tá vendo uns biquínis com Bruna. 
- Massa, se ela não gostar de nada da loja é so dar uma olhada no site, tá ligado? 
- Só, Bruna já deu o toque pra ela. 
- Beleza. 

 
Naquele instante fomos interrompidos pela entrada da simpaticíssima vendedora: 
 

- Celso, ela tá querendo tua ajuda. 
- Deixa eu ver qual é a bronca, Deco – eu levantei em direção à porta. 
- Passa aqui de volta antes de ir embora, Celso. 
- Falou! 

 
Bruna indicou-me qual o vestiário que Raquel estava e eu sussurrei pela cortina: 
 

- E aí, não gostou de nada? 
- Gostei desses 2, mas não sei qual fica melhor, vem ver. 

 
Raquel abriu a cortina, eu entrei e fechei-a de volta. 
 

- Esse tá legal, contrasta bem com a tonalidade da sua pele. 
- Contrasta demais, não? Eu estou muito branca! Eu acho que o outro fica mais 

discreto. 
- E desde quando tu gostas de coisa discreta, Raquel? Leva este mesmo, pinta o 

cabelo de vermelho e fica tudo bem. 
- Eu não sei... 
- Então coloca o outro pra eu ver como fica. 
- Tá bom. 

 
Raquel comecou a retirar a peça superior mas parou no meio do caminho e me lançou um 
olhar de fingida indignação: 
 

- Você vai ficar olhando?! 
- Claro que não, foi mal – eu dirigi minha apressada mão em direção à cortina. 



- Ôps, falha nossa – voz número 2. 
 
A troca foi mais rápida do que eu esperava, logo ouvi sua voz – a dela, claro – novamente: 
 

- Pronto! Pode entrar... O que é que você acha? 
- Humm... dá uma voltinha. 

 
Ela satisfez o meu pedido. 
 

- Eu gostei mais deste. 
- Não ficou muito pequeno atrás? 
- Deixa eu ver de novo... – ela deu um giro de 180 graus no seu esbelto corpo, o dela, 

claro, e eu dei mais uma conferidazinha nele. No biquíni, claro. 
- Eu gostei mais desse, tá ligado? – voz número 1 – tem um design mais 

contemporâneo. 
- Eu idem, o balanço das cores causa um efeito mais agradável, assim, do ponto de 

vista psico-estético, a-há, a-há – voz número 3. 
- Eu gostei mais do outro... êpa, vocês tão de sacanagem de novo, né? – voz número 2 

– vocês preferem esse porque a bunda da menina fica mais exposta. 
- Ainda não cansou de olhar pra minha bunda, Celso? 
- Eu estou apenas conferindo se não está muito pequeno, Raquel. 
- Tá bom. Eu vou levar este. 
- Eu espero lá fora – “massa, evitei outro fora”. 

 
Ela colocou a roupa e saiu. Eu indiquei o caminho para o escritório: 
 

- Vem aqui conhecer Deco, Raquel – eu abri a porta – Deco, esta é a Raquel. 
- Olá, Raquel, tudo bem, você achou algo do seu agrado? 
- Achei estes 2, o Celso me ajudou a escolher 1, agora só falta pagar. 
- Não se preocupe que já está pago, tá na conta de Celso. 
- Obrigada, Celso. 
- Não há de quê. 
- Deixa eu embrulhar pra você, Raquel. 
- Obrigada, Bruna. Aqui está o outro. 
- Você não gostou do outro, Raquel? 
- Gostei sim, Bruna, mas... 
- Bruna, embrulha os 2, por favor. É por conta da casa, Raquel, pague 1 leve 2. 
- Muito obrigada, Deco. 
- De nada, querida. 
- Bom, a gente vai nessa, Deco. 
- Falou, Celso. Raquel, eu espero que a sua estadia em nossa cidade seja muito 

agradável, e não se esqueca de acessar o nosso site para as suas futuras necessidades 
em tudo que for relativo a sol e praia, o endereço eletrônico tá no cartãozinho no 
embrulho, e na nota também. E não se preocupe com a entrega, nós enviamos a 
qualquer parte do mundo. 

- Pode deixar, vou recomendar às minhas amigas também. 
- Beleza. 



Saímos da loja, voltamos para o aconchego da fiel Marilena e em menos de 10 min 
estavamos sentados defronte ao oceano Atlântico, saboreando um delicioso suco de açaí e 
dando continuidade à nossa agradavel conversação: 
 

- Essa brisa está muito gostosa, Celso. 
- Só... 
- Esta música você pediu especialmente para mim? 
- Mas é claro, eu sei o quanto você gosta dela. 
- É verdade, me faz lembrar da 1ª vez que a gente conversou, naquela festa. 
- Pode crer. 
- Teu carro também me faz lembrar daquela época que a gente saía na paratosa do 

Tino. 
- Ou na de Ricardo. 
- E como é que eles estão? 
- Ricardo casou, com uma carioca, naturalmente... do cabelo preto e olhos castanhos, 

ao contrário das nossas previsões. Tá morando em São Paulo, trabalha com 
telecomunicações. Tino tava no Rio, casou com uma amiga da mulher de Ricardo, e 
agora tá morando em Salvador. Ele trabalha com manutenção de avião, eu sempre 
encontro com a irmã dele na praia, é capaz dela estar por lá no sábado. 

- E você, Celso, já está pensando em casar? 
- De jeito nem maneira... e você? 
- Eu também não. Roberta casou no ano passado. 
- Foi mesmo? E ela ainda continua gostosinha, Raquel? 
- Não vai dizer que você ficava secando a minha irmã, Celso. 
- Claro que não, imagina... e essa pessoa que tu estavas namorando, Raquel, era 

macho ou fêmea? 
- Não vai me dizer que você ainda acha que eu sou sapatão, Celso. 
- Eu nunca achei isso, Raquel, eu só estava te sacaneando. 
- Eu sei... o nome dele era Henrique, a gente namorou uns 6 meses, eu acho, mas ele 

era meio inseguro, sabe? Ficava achando que toda vez que eu viajava eu arrumava 
um rolo... 

- Tô ligado... quando o cara não se garante é uma merda. 
- Exato... 
- E tu nunca arrumaste nada, Raquel, nestas tuas andanças pelo mundo? 
- Claro que não, Celso, que eu não vou ficar me envolvendo com cliente. Seria, no 

mínimo, anti-profissional. 
- É verdade... idem com pessoal do trabalho. 
- Exato... você sente falta do H8, Celso? 
- Eu sinto falta de algumas pessoas do H8, das amizades, dos bostejos... de conviver 

com pessoas interessantes, inteligentes e sempre dispostas a bostejar a qualquer hora 
do dia ou da noite, essas coisas. 

- Eu também... 
- Mesmo depois de 5 anos? 
- Eu acho que nunca passa, meu pai até hoje fala que tem saudades da época do ITA. 
- E como vai o seu Roberto? 
- Ele se aposentou no final do ano passado, tá coçando. 
- E D. Márcia? 



- Minha mãe também tá passando por uma mudança, depois que a Roberta casou ela 
só vive dizendo que a casa tá vazia, que eu só apareço de vez em quando... 

- Tu não pensas em ir morar em SJC? 
- Às vezes... mas São José não tem nada, Celso, e São Paulo tem tantas opções. 
- É verdade... Sao Jose é a cidade pra você casar e comer pizza. 
- É mesmo... e aquela menina, Patrícia, é a tua namorada? 
- Não, a gente teve uns rolinhos, mas já passou. Ela tava meio insegura... ela é meio 

insegura, saca? Acha que não é muito inteligente, que o peito é muito pequeno, 
essas merdas. 

- E vocês continuam saindo juntos? 
- Claro, nós 2 apreciamos a companhia agradável, você sabe, e também foi coisa leve, 

nem rolou sexo, não tem mais rolo nenhum... mesmo porque a minha proto-
namorada não estava gostando muito desta estória com Patrícia. 

- Proto-namorada?! 
- É um experimento social, se der certo pode ser que um dia se transforme numa 

relação que poderia ser classificada como um namoro convencional. 
- Há-há-há, essa foi ótima, Celso. 
- Sério! Você lembra de Cristina? 
- Claro. É ela a vítima? Quer dizer, a parceira de lab sociológico? 
- A pópria. 
- Que legal... pelo menos é alguém que te conhece bem, então deve estar dando o 

devido nível de expectativa em relação ao sucesso desse experimento. Baixo, no 
caso. 

- Há-há-há... 
- Ela tá morando por aqui? 
- Não, ela está em São Paulo. 
- E como é esse negócio, Celso? A menina longe, tu saindo com outra... 
- É meio complicado... mas faz parte do experimento, né, ver como a gente vai reagir 

a essas coisas? 
- E como foi que a Cristina ficou sabendo da Patrícia? 
- Eu contei, claro. Nós fizermos um pacto de não esconder nada um do outro, de 

sempre contar a verdade. 
- Um pacto? Parece coisa de estória de horror. Por que você não diz um acordo? 
- Dá no mesmo... ela também tá saindo com um ex-namorado baitola... 
- Esse experimento está com todos os ingredientes para levar um D-, Celso. 
- Eu sei, mas a verdade é que Cristina é uma pessoa alto nível, a gente se conhece 

bem... 
- E não tem uma outra pessoa alto nível por aqui não, Celso? 
- Que eu conheço tem 1 e somente 1, mas ela namora com um dos meus melhores 

amigos... quer dizer, ela acabou de acabar o namoro, mas eu acho que ficaria meio 
esquisito eu tentar uma abordagem justamente logo depois que eles acabaram, né? 
Podia pegar mal. 

- Eu acho que sim, tem que esperar pelo menos uns 2 meses... 
- E Cristina e eu nos entendemos bem, apesar destes pormenores todos. 
- Sei... e desde quando vocês estão... estando? 
- Tecnicamente desde fevereiro, mas a gente teve uns lances quando a gente tava no 

4º ano, e na Europa, e no 5º ano... é uma daquelas coisas mal-resolvidas, saca? 



- E vocês acham que vão resolver agora, ainda mais assim desse jeito nem um 
pouquinho convencional? 

- Eu ainda acho que sim, no fim tudo vai dar certo. 
- A Cristina tem irmã? 
- Tem 2, ambas gostosinhas, a-há! 
- Há-há-há... 
- A mais velha é toda metida a merda, se acha que é a bala. A mais nova é muito 

simpática. 
- E você fica secando elas também? 
- Só de leve, claro... 
- Sei... 
- Mas é claro que eu nunca iria ter nada com minhas proto-cunhadas, né? Só umas 

olhadinhas de leve, que olhar não arranca pedaço... 
- Ela está fazendo o que em São Paulo? 
- Ela trabalha com projetos... quer dizer, trabalhava, pois teve uma redução de efetivo 

na semana passada e ela dançou. 
- Projetos? Tem um amigo meu lá de São Paulo procurando uma pessoa desta área, 

Celso, ela já arrumou algo? 
- Ainda não. 
- Amanhã eu ligo pra ele, de repente a gente engrena algo pra Cristina. 
- Massa! 
- Agora me conta de novo como é que funciona aquele controle da espessura do 

produto. 
- É muito simples, de um lado você coloca uma fonte de ultrassom, do outro lado tem 

um detector, o produto passa pelo meio... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mentiras 
 
O tal amigo de Raquel ficou contentíssimo com a indicação, e 2 semanas depois Cristina já 
estava empregada novamente. Eu fui pra Sampa, visitar uns clientes, e nós agendamos uma 
comemoraçãozinha. 
 
Cristina ficou de me pegar no escritório da Comercial às 6:00 em ponto, mas eu tive uma 
surpresinha um tanto quanto perigosa quando vi quem apareceu em seu lugar – o dela, 
claro: 
 

- Oi, cunhadinho, você já pode sair? 
- Cadê Tina?! 
- Ela saiu com a turminha do trabalho, “happy hour”. Entra logo que eu não posso 

ficar muito tempo parada aqui. 
- Tá bom – eu abri a porta do carro e entrei. 

 
Ela nem esperou eu colocar o cinto direito, aumentou o som e deu partida: 
 

- Ela falou que não vai demorar muito, Celso. 
- ... 
- Tadinho dele... se avexe não, meu bichinho, que eu vou cuidar direitinho de você.  
- Sei... – eu dei uma olhadela na sua direção, a dela, claro – pelo menos a música está 

boa, Joana. 
- Obrigada... minha irmãzinha não gosta de Linkin Park... 
- Eu sei... 
- Ela também não gostou do DVD do Green Day que você deu pra ela. 
- Não?! Ela me disse que se amarrou naquele DVD! Você tá me sacaneando, né? 
- Claro que não... – ela me olhou de lado, toda faceira – ela falou que o nome era 

ligeiramente ofensivo para uma católica devota como ela. 
- ... 
- Eu gostei. 
- Sei... 
- Você ainda quer passar na igreja? 
- Claro, eu estou precisando conversar com o meu amigo Pe. Gabriel. 
- Então tá, deixa eu mudar de faixa... 

 
Eu aproveitei que ela virou momentaneamente o rosto para dar uma olhadela no belo par de 
coxas que a sua generosa micro saia – a dela, claro – deixava à mostra. Joana percebeu a 
minha marota manobra, e aproveitou a deixa para sacanear-me mais um pouquinho: 
 

- Que coisa mais feia, Celso, olhando pras pernas da cunhada... 
- É assim que você se veste pra confissão? – “proto-cunhada”. 
- E quem disse que eu vou me confessar?! 
- Ainda bem que não vai, senão ia causar transtorno. 
- Há-há-há... Ninguém precisa saber dos meus pecados não, cunhadinho, só Deus. 
- Pode crer... 
- Eu fico imaginando os pecados que a minha irmãzinha tem, Celso. 



- Sei... 
- Será que ela conta pro Pe. Gabriel que ela faz bolagato com você? 
- Hum, nossa proto-cunhada está bastante sugestiva hoje, gentem – voz número 1, 

pensando besteira, pra variar – onde por bastante sugestiva leia-se a fim de dar. 
- Tá valendo, eu encaro sim, na buena – voz número 3, entrando na onda – shruiu! 
- Pode parar, que a menina é irmã de Cristina – voz número 2, lembrando de um 

importante detalhe – seria no mínimo conflito de interesses. 
- Há-há-há... você é muito comédia mesmo, Joana. 
- Eu acho que não... pensando melhor, eu acho que a Cristina nem faz essas coisas. 
- ... 
- Ela é muito certinha... vocês já transaram, Celso? 
- Este é um assunto que não lhe interessa, Joana. 
- Como não?! Ela é minha irmãzinha do meio, é minha obrigação saber destas coisas. 
- Perguta a ela, então. 
- Eu já perguntei, mas ela não me conta nada. 
- No que faz muito bem... 
- Já, né? Eu bem que desconfiei... ela é boa de cama, Celso? 
- ... 
- Eu acho que não... 
- ... 
- Fala alguma coisa, menino! 
- Vamos mudar de assunto? 
- Vamos. O que é que você conversa com o Pe. Gabriel? 
- O que é que você acha, Joana? O que é que conversa com um cara que é padre? 
- Sei lá... futebol, política... 
- E religião, é claro!! 
- Você é católico devoto, Celso? 
- Não, mas isso não impede nada... Pe. Gabriel sabe que eu sou ateu esclarecido. 
- Eu nem me considero mais uma católica, sabia? 
- E por que não? 
- Você já reparou que na bíblia tudo que é mulher de personalidade forte ou é vilã ou 

é puta? Eva, Jezebel, Maria Madalena... 
- Há-há-há... desde 1969 que Maria Madalena não é mais considerada puta, Joana. 
- Não?? 
- Não... mas esta sua observação faz-me lembrar do dia em que Cristina me 

apresentou ao Pe. Gabriel. 
- Como foi? Conta! 
- Ele me perguntou se eu era um desses católicos modernistas que acreditam que 

Jesus se casou com Maria Madalena, que teve filhos, irmãos, que os ossos dele 
foram encontrados numa caixa... essas leseiras. 

- E você, o que disse? 
- Eu disse a verdade, é claro... 
- Hum?! 
- Eu disse que não acreditava em nada disso... 
- Então ele ficou contente... 
- Ficou... até o momento em que Cristina caiu na besteira de explicar o porquê. 
- Como assim? 



- Ela falou que seria ilógoco eu acreditar nestas coisas, dado que eu não acreditava 
que Jesus tinha existido... pois afinal de contas eu desconheço qualquer evidência 
que comprove que ele tenha mesmo existido, claro. 

- Como é, você acha que Jesus não existiu, Celso? 
- Jesus não passa de uma lenda, Joana, feito Robin Hood, ou o Rei Artur. 
- Nossa... tás pior que eu. 
- Eu falei pra ele que eu achava que o Jesus que nós conhecemos hoje muito 

provavelmente é um mosaico de várias pessoas que provavelmente existiram, e que 
com o tempo as estórias destas várias pessoas foram fundidas num único 
personagem. 

- Há-há-há... 
- Que nem Robin Hood, ou o Rei Artur. 
- Pe. Gabriel deve ter ficado horrorizado. 
- Muito pelo contrário, ele sorriu e me disse que estava feliz por ter-me conhecido. 
- Essa eu queria ter visto, Celso. Bom, chegamos – ela parou o carro e destravou as 

portas. 
- Você gostaria de acompanhar-nos? Nossas conversas são sempre muito 

interessantes, Joana. 
- Não, obrigada, eu fico te esperando aqui fora mesmo. 
- Tá bom, daqui a uns 15 min eu estou de volta. 
- Tenha pressa não, cunhadinho querido. 

 
Eu tentei ignorar o seu malicioso olhar – o dela, claro – e saí do carro. Mas mesmo depois 
de 20 min de sérias tertulhas com o religioso amigo a imagem das maravilhosas coxas de 
Joana não me saiu da mente, e quando eu voltei para o seu veículo – o dela, claro – ela 
ficou permanentemente gravada na minha seletiva memória, pois a minha audaciosa proto-
cunhada havia se posicionado num ângulo que completamente neutralizava qualquer 
tentativa que a minha abalada consciência pudesse esboçar para desviar o meu incauto 
olhar daquela região tão intensamente atraente do seu corpo – o dela, claro. Ela mais uma 
vez percebeu o meu curioso olhar, e mais uma vez não deixou escapar a chance de esfregar 
o meu indiscreto gesto na minha cara: 
 

- Eu estou começando a achar que você está me secando, Celso. 
- Impressão sua, Joana, eu só estava querendo identificar a cor da sua calcinha... é 

preta ou azul escura? 
- Preta. 
- Foi o que eu pensei. 
- Pense numa mulherzinha cabulosa, essa tal da Joana – voz número 2, tentando 

manter uma certa calma. 
- Isso deve ser coisa que ela combinou com Cristina, tá, ligado, pra pegar Celso na 

virada? – voz número 1, ligeiramente desconfiada. 
- Eu acho que eu não sei não, gentem, eu acho que hoje essa menina está mesmo a 

fim de dar uma conferida no cunhado, assim, a nível de de repente – voz número 3, 
começando a seriamente considerar uma (potencialmente) desastrosa hipótese – 
quer dizer, proto-cunhado. 

- Eu encarava, na boa – voz número 1, decididamente decidida a encarar o desastre. 
- Tou nessa – voz número 3, idem. 



- Vocês só podem estar de sacanagem – voz número 2, ainda tentando evitar o tal 
desastre. 

- E aí, como foi o papo, vocês conversaram sobre o quê? 
- Tentações da carne... – “bem apropriado para o dia de hoje”. 
- E o que é que o padre sabe sobre essas coisas? 
- Ele é homem, Joana. Ele sente as mesmas coisas que a gente, apenas sabe se 

controlar melhor que nós. 
- Você não sabe se controlar, Celso? 
- Claro que sei... – “pero no mucho”. 
- Eu estou vendo... – ela me lançou um cínico sorriso – a minha irmãzinha também 

sabe se controlar muito bem... 
- E o que é que você está querendo dizer com isto, Joana? 
- Nada... ela apenas passa uma boa parte do tempo livre dela no telefone, 

conversando com o André, o ex-namorado predileto dela. 
- É mesmo...?! 
- Outro dia saíram juntos... 
- Será que ela está dando pra ele? 
- Não, claro que não! O cara é casado, Celso! 
- Em processo de separação, solto na buraqueira... 
- Ele é muito certinho, e ela também. 
- As certinhas são as mais perigosas, Joana, é o que a minha mãe sempre diz. 
- Será? 
- Com certeza... essas meninas cheia de lero geralmente são tudo ruim de chinfra, tá 

ligada? Na hora H tudo bate fofo. As quietinhas é que são quentchura. 
- Não entendi nada do que você falou... 
- Entendeu sim... 
- Você acha que eu não sou de nada, então... 
- Eu não disse isto, cunhadinha. 
- E pela sua lógica a Cristina é quentíssima. 
- Cristina é quente toda... 
- Então ela é boa de cama. 
- Ela é otima... top 5. 
- Eu diria top 3 – voz número 3. 
- Com certeza – voz número 1. 
- Dessa vez eu vou concordar com vocês – voz número 2. 
- O que é isso?! 
- Está entre as 5 melhores que eu já... conheci. Top 3, pensando melhor. 
- Nossa! E você conversa estas coisas com o Pe. Gabriel, Celso? 
- Não, claro que não, que ele não está interessado nestas boréstias. Você não sabe 

nada do sujeito, não é? 
- Não muito, ele não joga no meu time... aliás, pelo que eu sei ele não joga em time 

nenhum, há-há. 
- Sabia que ele tinha uma noiva? 
- Sabia, ela morreu num acidente de carro 2 meses antes deles se casarem. E foi 

depois disso que ele resolveu ser padre. 
- Você não sabe do resto da estória? 
- Tem mais?! 



- Tem muito mais... 
- Eu só sei que ele tava dirigindo o carro e que o outro motorista tava bêbado... 
- Não, depois do acidente. 
- Não sei de nada, o que foi que aconteceu? 
- Naturalmente que ele passou por vários estágios... primeiro ele colocou a culpa no 

deus dele por ter levado a menina antes da hora, depois ele ficou se sentindo 
culpado. 

- Sério?! 
- E foi quado ele começou a se drogar... 
- O quê?! 
- Droga pesada, coisa brabíssima... Pe. Gabriel já injetou heroína na veia, Joana, dá 

pra tu? 
- Puta que o pariu...!! 
- O bicho quase que morre... e depois ele tentou se matar mesmo. sem sucesso, 

obviamente. 
- Não!? 
- Sério! 
- Isso é conversa tua, Celso. 
- Não, é sério, rolou mesmo. 
- Puta merda...! E como foi que ele saiu desta neura? 
- Um dia ele teve um sonho com a noiva e ela disse que ela foi porque tinha chegado 

a hora dela, que não era culpa de ninguém, tá ligada? Mas que não era a hora dele, e 
ele tinha que se aprumar, tomar tento. 

- Nossa!! 
- E foi depois disso que ele resolveu ser padre. 
- Puta merda, parece coisa de filme, Celso. 
- Só... Pe. Gabriel foi no inferno e voltou inteiro, Joana. 
- ... 
- ... 
- Não pense que por causa disso eu vou começar a ir à missa... 
- Claro que não. Mesmo porque eu também não vou, perda de tempo da pleura... 
- Perda de tempo arretada! 

 
Nossa prosa enveredou por assuntos mais amenos, mas eu não consegui deixar de pensar 
naquelas coxas maravilhosas, e foi com extrema bravura que eu consegui resistir ao seu 
sensual olhar – o dela, claro – depois que ela estacionou o carro na garagem do seu prédio. 
O dela, claro. 
 
Eu pressenti que aquela inapropriada tensão iria dar em merda, das grandes, e tentei fingir 
que não estava acontecendo nada de anormal. As coisas ficaram ainda mais periclitantes 
quando entramos no elevador, pois a minha inebriante proto-cunhada tirou proveito do fato 
de estarmos a sós e, sem querer querendo, encostou sua despreocupada cabecinha – a dela, 
claro – no meu ligeiramente preocupado ombro e ficou cantarolando “Crawling”. 
 
Eu comecei a assoviar a melodia e permaneci imóvel até que finalmente a máquina parou 
no 8º andar. Joana pegou a chave na bolsa, abriu a porta de casa e ofereceu-me a entrada. 
Eu fui direto à cozinha, onde os seus pais – os dela, claro – nos esperavam: 



- Oi, meu filho, você esta bem? 
- Tudo em paz, tia Fernanda – eu dei-lhe um carinhoso abraço e depois cumprimentei 

seu esposo, o dela, claro – tudo bem, sogrão? 
- Tudo bem, Celso, pega 1 cerveja que hoje a gente vai ficar tudo bêbado aqui, meu. 
- Pega 1 pra mim também, cunhado. 
- Com certeza – eu abri a geladeira e peguei as biras – Tina já chegou, tia? 
- Ainda não. A Natália ligou dizendo que já saiu da faculdade e daqui a meia horinha 

ela chega. 
- O Celso já marcou o casamento, mãe, vai ser depois de julho. 
- É verdade, meu filho? 
- É, Júlio é o filho de 6 anos da minha vizinha, depois que ele casar Cristina e eu 

casamos. 
- Há-há-há, essa foi boa, Celso. 
- Não pode demorar muito não, meu filho, casar depois de velho só dá problema. 
- Dá nada, Fernanda, isso era na época da gente. Hoje o pessoal tem outra cabeça, 

procuram se estabelecer na carreira primeiro. 
- É isso mesmo, pai, hoje em dia casamento so depois dos 30. Ô mãe, não fez uns 

petiscos pra nós? 
- Deixa eu cortar uns queijinhos pra vocês beliscarem... hoje eu liguei de novo pra 

Raquel, Celso, pra agradecer mais 1 vez a grande ajuda que ela deu pra Cristina. 
- O pessoal do ITA é assim, Fernanda, todo mundo se ajuda. 
- É verdade, sogrão, a gente é tudo a maior panela, há-há. 
- Joana, minha filha, você ainda vai sair antes da janta? Daqui a pouco fica pronta. 
- Não, mãe, que hoje a festa vai ser aqui em casa mesmo – ela tomou um gole e sorriu 

maliciosamente para mim – vem aqui ver uma coisa no meu computador, Celso. 
- Tá bom... 

 
Foi só a gente sair da cozinha que a porta da sala se abriu, e por ela passou a pessoa por 
quem estávamos todos esperando: 
 

- Oi, gente – ela ficou levemente surpresa quando me viu, mas disfarçou bem – faz 
tempo que vocês chegaram, Celso? 

 
Cristina aproximou-se e me deu um leve beijo. 
 

- Não, uns 10 min. Como foi o 1º dia no trabalho novo? 
- Foi ótimo, depois eu conto tudo – ela dirigiu-se à cozinha – mãe, eu vou tomar um 

banho, mas não demoro. 
- Tá bom, minha filha. 

 
Cristina entrou no banheiro e Joana e eu fomos para o seu quarto – o dela, claro. Joana. 
 

- O que foi, Celso? Você está com uma cara tão esquisita... 
- Nada não... – eu achei esquisitíssimo o fato de Cristina ter voltado de uma “happy 

hour” sem o característico bafo alcoólico, mas achei melhor não comentar nada com 
Joana – o que é esta coisa que você queria me mostrar no seu computador? 

- Vê só – ela colocou a cerveja na mesinha e acessou uma pasta de fotos – lembra? 



- Claro que eu lembro, foi naquele fim de semana que eu passei aqui... já faz o que, 5 
anos? 

- Eu acho que sim... olha o meu cabelo como estava curtinho! 
- Olha o meu cabelo como estava enorme! 
- É mesmo, mas você está mais bonitão agora, Celso. 
- Obrigado... você também, Joana, você fica melhor de cabelo longo. 
- Meu amigo, ouça bem – voz número 1, novamente atentando para o imenso 

potencial energético daquela duvidosa empreitada – quando uma mulher começa a 
falar de cabelo assim é por causa de que ela está a fim de dar. 

- Eu tou começando a achar que ela está mesmo mal-intencionada – voz número 2, 
caindo na real – isso vai dar em merda. 

- Você quis dizer bem-intencionada, no caso – voz número 3, vendo o lado 
(aparentemente) positivo da coisa – shruiu! 

- Obrigada – ela pegou a bira e deu outro gole – sabia que pensei em ficar contigo 
naquele fim de semana, Celso? 

- Não, sabia disso não. 
- A Cristina nunca te disse nada? 
- Não... – “ela obviamente tava jogando na zaga... ou tava com ciúmes de ti”. 
- Pois é verdade – ela deu outro generoso gole – na verdade eu ainda penso neste 

assunto, Celso. 
- Sei... 
- Você já pensou nisto? 
- Eu não acho que seria uma boa idéia, Joana – “seria uma péssima idéia, pra falar a 

verdade”. 
- Não foi isto o que eu perguntei, Celso – ela colocou a bira na mesinha e cruzou os 

braços ao redor da minha cintura – você pensa que eu nunca percebi suas discretas 
olhadelas para mim? 

- Olhar o cardápio é uma coisa, Joana, já fazer o pedido é outra completamente 
diferente... 

- É mesmo... !?! 
 
Ela obviamente que não acreditou no que eu estava querendo dizer, e durante os 10 min 
seguintes eu só fiquei imaginando a merda que ia dar se alguém entrasse naquele quarto e 
visse o que estava se passando. 
 
Naturalmente que aqueles preocupantes pensamentos não afetaram em nada a dinâmica da 
coisa, e naturalmente que eles desapareceram completamente quando a coisa acabou. 
 
Na hora ninguém ficou com sentimento de culpa. Eu fiquei aliviado, e Joana ficou com um 
discreto sorriso nos lábios, que quase deixou escapar o nosso crime quando ela cruzou com 
Cristina na porta do banheiro. 
 
O resto da noite, e da semana, decorreu sem maiores distúrbios familiares. Mas no domingo 
de tarde, quando Cristina me deixou no aeroporto, ficou bem claro, para nós 2, que havia 
algo de podre no reino. Eu estava prestes a sair do carro quando ela largou a bomba: 
 

- Celso, aconteceu algo, lá em casa? 



- Como assim? 
- Algo entre você e a Joana? 
- Não, Tina, claro que não! Da onde você tirou esta idéia maluca, você acha que eu ia 

cometer um ato clichetizado feito esse, apertar a tua própria irmã? 
- Eu te conheço, Celso, o teu sangue corre nas minhas veias. 
- Você tá variando... 
- É, vai ver que estou... – ela me olhou bem séria, quase desapontada. 
- Você nem me disse como foi a “happy hour”, da qual você voltou completamente 

sóbria... 
- Foi legal, mas eu não estava com vontade de beber nada. 
- Como é que uma pessoa não bebe nada numa “happy hour”, Tina? 
- O que é que você está insinuando com isto, Celso? É pra desconversar, é? 
- Não, eu só achei esquisito... você está me escondendo alguma coisa, Tina? 
- Não, claro que não! Você está? 
- Não, claro que não... bom, eu tenho que ir, tchau. 
- Tchau, faça uma boa viagem. 

 
Dei-lhe um leve beijo nos lábios e saí do seu veículo – o dela, claro – mas aquela dupla 
neura não saiu da minha cabeça, nem durante a viagem, nem depois que cheguei em casa. 
 
Eu sabia que Cristina estava aprontando algo, e ela sabia que eu sabia. E ela sabia que tinha 
acontecido algo com Joana, só não sabia o quê. E nem ia saber, por mais que suas 
preocupações me incomodassem – as dela, claro. 
 
Tão logo desfiz minha malinha o telefone tocou, e eu ouvi sua preocupada voz novamente – 
a dela, claro: 
 

- Celso... 
- O que foi agora? – eu retruquei, já na defensiva. 
- Eu te amo... 
- Eu também, Tina, eu também... 

 
Não falamos mais nada. Eu guardei minhas trouxas e fui tomar um banho quente para 
dormir bem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



What Is And What Should Never Be 
 
Eu saí do banho, coloquei meu pijama e sentei na cama, sozinho com os meus quase 
angustiados pensamentos: 
 

- Mais uma semana que chega ao fim, mais um final de semana sem pegar onda... – 
eu automaticamente franzi a testa quando disse aquela frase – mas desta vez foi por 
um bom motivo, um ótimo motivo: o meu disco! 

 
Deitei na cama, mas ainda estava agitado demais para adormecer. Resolvi dar uma ligada 
pro fresco do Danilo, conferir o que ele estava fazendo. 
 

- Fala monstro, já estás na terrinha ou ainda estás em Sampameu? 
- Estou na minha caminha, velho. Tás aonde? 
- Nós estamos aqui no crepe, eu, Fernanda, Vilma, Neno e Alessa... se manda pra cá. 
- Eu já estou de pijama, velho. 
- Se eu fosse tu eu vinha pra cá, hé-hé. 
- Quem é que está aí, Gloria? 
- Sim, tem mais. 
- Humm... Célia? 
- Correto... 
- Tem mais alguém? 
- Perfeito... 
- E tu tá falando assim porque este alguém está te vendo. 
- A anterior. 
- Célia está te vendo. 
- Só... 
- E essa outra figura está com ela, de costas pra ti. 
- Exatamente. 
- Só pode ser Catarina... pede 1 bira pra mim, tô chegando em 5 min. 
- Tem mais um detalhe, monstro, mas essa tu não vai adivinhar nem com a porra, hé-

hé. 
 
Botei uma roupa limpa e me mandei. Danilo não só havia providenciado uma geladíssima 
cerveja para mim como também havia colocado a minha cadeira numa estratégica posição, 
da qual eu podia ver (a minha futura namorada?) Célia bem de frente. 
 
Ela me viu quando eu cheguei, mas nem acenou para mim. Ela comentou com a amiga, no 
entanto, pois Catarina virou o rosto e me lançou um triste olhar. Eu não estava esperando 
por aquilo, e na hora tudo o que eu pude fazer foi aplicar a 3ª lei de Newton. 
 
Nosso metafísico momento foi interrompido por uma das minhas atentas amigas: 
 

- Vai falar com a menina, Celso. 
- Depois eu vou, Alê... 
- Homem é fogo, viu, não faz nem 1 mês que tava passando a mão na priquita da 

menina, agora nem fala mais. 



- Essa tua prima é muito sutil, Neno, hé-hé, dever ser coisa de família. 
- Só se for do outro lado da família, Danilo, o dela. 
- Pois eu fiquei feliz quando soube que vocês tinham acabado, Celso. Você vai 

renovar com a Bia? 
- É, Celso, ela é tão boazinha. 
- Ela é muuuuito boazinha, Vilma. 
- Eu também acho, Neno, hé-hé. 
- Vocês só pensam em maldade... pois dessas meninas todas que eu vi com o Celso 

nesses anos todos que a gente se conhece a Bia foi a única que eu aprovei. 
- E Lina? – voz número 2, aparentemente indignada – Já esqueceu dela? 
- Eu não esqueci – voz número 3, aparentemente saudosa – aquela menina foi demais, 

shruiu 1.000! 
- Podz crer – voz número 1, idem. 
- E eu, mulher? Tua própria irmã!? 
- Não, Vilma, aquilo foi quase incesto. Ainda bem que vocês 2 desistiram daquela 

idéia maluca. Você devia casar com a Bia, Celso. 
- Casar, Nanda? Vai com calma que o rapaz ainda está na 1ª garrafa, hé-hé. 
- Claro, Danilo. Os 2 já estão formados, bem estabelecidos, esperar o quê? 
- Pois eu gostava mais de Carolina, ela era mais sexy. 
- Ainda é, prima, tu não lembras do casamento de Rodrigo? 
- Eu lembro sim, ela tava muito não sei bem o quê – voz número 3 – mas eu gostei. 
- Coisa do passado, gentem – voz número 1 – do longínquo passado. 
- Passado que não volta mais... – voz número 2 – não que eu quisesse que voltasse, 

claro. 
- Que estória é essa, Alessa? Tás mudando de time? 
- Não, Vilma, meu negócio é homem macho, mas que Carolina é sexy ela é mesmo. 

Não é, Danilo? 
- Eu não sei de nada, hé-hé, sexy mesmo é a minha gatinha. 
- Olha como isso tá, Nanda, todo saliente... 
- E eu não sei, amiga? Esse santo tá querendo reza. 
- E a cirurgia, Vilma, quando é que vai ser? 
- Daqui a 10 dias, Celso. 
- Hum, quer dizer que nós estamos presenciando os últimos dias dos “garotos”, hé-

hé? 
- Os últimos dias, Danilo. 
- E aí, Vilma, vai deixar a gente tirar umas fotos? 
- Claro que não, Neno, capaz...! 
- Foto pra que,Neno? Todo mundo aqui já viu os peitos dessa menina, hé-hé. 
- Quando foi que tu viste os peitos da Vilma, Danilo? 
- Eita porra, se fudeu, monstro. 
- Calma, foi sem querer, Nandinha, fui numa vez eu tava na tua casa contigo e fui ao 

banheiro dar um mijão e quando abri a porta tua irmã tava saindo do banho. Culpa 
dela, claro, que toma banho com a porta destrancada, hé-hé. 

- E tu só viste os peitos? 
- Não, deu pra ver tudo, hé-hé, mas a gente aqui só tá falando de peito, né? 
- E por que vocês nunca me contaram isso, Vilma? 
- Eita porra, agora vai rolar uma briga familiar. 



- Porrada, porrada! 
- Tapa na venta! 
- Porque não passou de uma coisa boba que não devia ser mencionada pra ninguém, 

minha irmãzinha querida. Vem cá, me dá um beijo na boca por causa disso. 
- Eu não, sai pra lá. 
- Bom, como eu estava dizendo antes deste esclarecedor hiato, todo mundo aqui já 

viu os peitos de Vilma, não precisa de foto não, Neno. 
- Eu não vi. 
- E nem vai ver, Neno, sinto muito. Quem já viu, viu, quem não viu não vai ver nunca 

mais. 
- E tu Celso, quando foi que tu viu os peitos de Vilma? 
- Tu num vai acreditar não, Neno, mas foi logo depois que Danilo saiu do banheiro, 

eu entrei lá pra dar um mijão e quando abri a porta Vilma tinha acabado de sair do 
banho e tava se enxugando. Não deu pra ver mais nada, pois a toalha tava cobrindo 
o resto. Não foi, Vilma? 

- Foi, Celso. 
- Perainda, vocês tão zonando com a minha cara, né? 
- Porra, Neno, não vai me dizer que tu és a única pessoa dessa mesa que não sabe que 

Celso e eu transamos? 
- Perainda, vocês ainda tão zonando com a minha cara, né? 
- Não, Neno, a gente furunfou mesmo. 
- Quando foi isso, meu velho? 
- Faz muito tempo, coisa do passado, né, Vilma? 
- Eu lembro desse lance – voz número 3 – mas sinceramente eu preferia nem lembrar, 

tá igado? 
- Eu idem idem – voz número 2. 
- Idem idem idem idem – voz número 1. 
- Do remotíssimo passado. 
- E tu viu os peitos dela durante a furunfada? 
- Não, Neno, que afinal de contas a gente furunfou de roupa. 
- De roupa? 
- Foi. Eu vi quando eu fui ao banheiro dar uma mijadinha e ela tava tomando banho, 

eu abri a porta do banheiro... 
- Porra, Neno, larga de ser aruá, velho, tá vendo que ninguém ia furunfar de roupa 

não? 
- Porra, então eu sou mesmo o único da mesa que não viu os peitos de Vilma? Os 

futuros ex-peitos? 
- Isso, agora tu entendeu tudo. 
- Porra, sacanagem, deixa eu dar uma olhadinha, Vilma? 
- Não, assunto encerrado. E aí, Celso, vai falar com a menina ou não? 
- Vou – eu terminei a minha bira – mas antes eu preciso ir ao mike, depois desse papo 

de ir ao banheiro deu vontade de mijar. Com licença. 
 
Assim que terminei minha eliminação de fluidos dei de cara com um trio de figurinhas 
carimbadas da creperia: 
 

- Celso, você não morre mais! 



- Vocês por acaso estavam falando boas coisas a meu respeito, Heleninha? 
- Com certeza, especialmente a nossa amiga Gloria. 
- Ela estava nos contando como foi legal a festa na casa de Célia. 
- Aquela festa foi massa, não foi, Gloria? 
- Foi muito massa, Celso, há-há. 
- Mas o que ela não contou, meu amigo, foi o que aconteceu depois da festa. 
- No que fez muito bem – voz número 2 – tem certas coisas que não devem ser 

propagadas. 
- Concordo – voz número 3 – eu decididamente colocaria Gloria nas top 5. 
- Eu idem – voz número 1. 
- Eu idem idem – voz número 2. 
- O que aconteceu ou deixou de acontecer só interessa a nós 2, não é, Celso? 
- Com certeza, Gloria – eu passei o braço em volta da sua esbelta cintura, a dela, 

claro, e dei-lhe um beijinho no rosto – você está cada dia mais gata. 
- São os seus lindos olhos, Celso. 
- Olha como isso tá, Kika, todo galanteador, quem te viu quem te vê... 
- Bom, eu vou deixar vocês continuarem a conversa e vou falar com Célia e Catarina. 
- Celso, sexta vai rolar uma festa lá no Kekos. Nós 3 estaremos lá. 
- Então nesse caso eu também estarei, Heleninha. 

 
Eu fiz um cara quase indiferente e cheguei junto à mesa das graciosas amigas: 
 

- Oi, Célia, oi, Cat. 
- Oi, Celso, tudo bem com você? 
- Tudo bem, Catarina, e você? 
- Tudo bem... 
- Senta um pouco com a gente, Celso – Célia ofereceu-me uma cadeira. 
- Eu vou dizer logo agora – voz número 2, prevendo o inevitável futuro – isso vai dar 

em merda. 
- Também acho – voz número 3, idem – essas meninas estão muito esquisitas hoje. 
- Analisemos outra hipótese mais interessante – voz número 1, torcendo por um 

impossível futuro – pode rolar um menagezinho, a-há! 
- Só se for na tua cabeça mesmo – voz número 2. 
- Obrigado. 

 
Nós ficamos calados, um olhando para a cara do outro, a tensão se acumulando. Aquilo não 
havia sido uma boa idéia. Alguém ia ter que fazer alguma coisa pra quebrar aquele 
inquietante silêncio. 
 

- Dá licença, gente, eu vou ali no mike. 
 
Eu esperei que ela saísse do campo auditivo e olhei para a sua amiga – a nossa, claro: 
 

- Como está na faculdade? 
- Por enquanto tudo bem... 
- Legal... 
- Você chegou agora de São Paulo? 



- Foi... como é que você sabe que eu estava lá? 
- Eu liguei para o seu trabalho na sexta-feira. 
- Ah... eu ainda não chequei as minhas mensagens. 
- Eu não deixei nenhuma mensagem, Celso. O que eu queria dizer era muito pessoal 

para se falar ao telefone, eu liguei para saber se você podia se encontrar comigo. 
- Sei... e você vai me dizer agora? 
- Vou. 

 
Eu olhei para os seus lindos olhos da cor do mar de verão – os dela, claro – e esperei 
pacientemente. 
 

- Foi muito difícil tomar aquela decisão, Celso, muito mesmo. Eu gostava... eu ainda 
gosto de você. 

- ... 
- Mas eu ainda acho que vai ser... eu espero que você entenda o meu ponto de vista, e 

que você não fique... com raiva de mim. 
- Eu entendo os seus motivos, Cat, eu entendi tudo quando você me disse há 2 

semanas atrás. 
- Sei... 
- Não aceitei,claro, mas entendi. Eu só não estou entendendo porque você está 

dizendo tudo isso de novo agora. 
- Eu estou te dizendo de novo porque eu quero me convencer de que eu não estou 

fazendo uma besteira. 
- Indecisa, além de neurótica – voz número 2. 
- Meu amigo, uma mulher totosinha feito esse tem todo o direito de ser indecisa e 

neurótica ao mesmo tempo – voz número 3 – tá ligado? 
- Eu também acho – voz número 1 – e proponho uma amigável reconciliação. 
- Ah, sei... – eu pensei por uns 5 s – você quer que eu diga que você não está fazendo 

uma besteira, não é? 
- É. 
- Eu não posso dizer isso, Catarina. Seria, no mínimo, conflito de interesses... 

 
Nós 2 sorrimos um pouco, ela certificou-se de que a amiga ainda não estava por perto: 
 

- Foi exatamente isso que Célia acabou de me dizer. 
- Foi mesmo? 
- Foi... 

 
O seu olhar levemente inquisidor – o dela, claro – levou-me a concluir o que mais elas 
haviam conversado: 
 

- Eu suponho que ela lhe contou sobre a prosa que rolou na casa dela. 
- Contou sim... – ela virou o rosto por um instante e depois me olhou novamente – eu 

não vou dizer que eu não fiquei chateada, porque isto não seria verdade, mas eu 
suponho que isto seja somente uma consequência da minha decisão. 

- Como assim? 
- Se nós ainda estivessemos juntos aquela festa nem teria acontecido. 



- Hum? 
- Eu acho que falei demais... você não teria ido à festa, foi o que eu quis dizer. 
- Não, não teria... – “nem teria acontecido?”. 
- E vocês 2 não teriam conversado sobre certos assuntos. 
- Não. 
- Então, como você mesmo diria, eu estou apenas experimentando as consequências 

dos meus atos. 
- Logicamente... 
- Logicamente... eu não vou me meter neste assunto, Celso, se vocês decidirem ficar 

juntos eu vou sinceramente desejar que dê tudo certo. 
- Eu não sei se isto vai acontecer... 
- Eu também não, mas isto não é da minha conta... 

 
Célia voltou, sentou-se novamente: 
 

- Já paguei a conta, Catarina. 
- Obrigada – ela levantou-se, despediu-se da amiga e olhou para mim, pedindo ajuda. 
- Eu vou com você até o carro, Cat. 

 
Saímos em silêncio, Célia ficou nos observando de longe, (mais que) ligeiramente 
pensativa... 
 
O Catmóvel estava do outro lado da rua, bem de frente à entrada da creperia. Ela abriu a 
porta, colocou a bolsa dentro do veículo e me olhou novamente. Eu não tive dúvidas quanto 
ao que fazer, segurei as suas belas mãos – as dela, claro – e dei-lhe um longo beijo. Na hora 
eu tive a certeza de que seria o último, então eu caprichei: acariciei os seus cabelos, o seu 
rosto, as suas costas e todas as outras partes que seriam aceitadamente acessíveis em 
público – tudo dela, claro. Quando acabamos ainda ficamos abraçados por uns 2 min, ao 
final dos quais ela me sussurrou ao ouvido sua simples despedida – a dela, claro: 
 

- “Don’t be a stranger, luv”. 
 
Eu afastei o meu rosto do seu – o dela, claro – e olhei uma derradeira vez para os seus 
lindos olhos verdes – os dela, claro: 
 

- “Never”. 
 
Ela sorriu sem jeito e foi embora. Eu voltei para a mesa e sentei-me ao lado de Célia. Ela 
estava com a mesma cara que eu fazia quando terminava meu relatório mensal de 
produção... 
 

- Eu vou precisar bem mais que 2 semanas pra pensar naquele assunto, Celso. 
- Eu entendo... como você mesma disse, a gente vai ter o resto da vida pra ficar junto.  
- Eu não sei mais se isto vai acontecer... 
- Eu também não... 
- Se nós tivéssemos ficado naquele dia da festa isto nem teria acontecido. 
- Hum? 



- Eu teria contado pra Catarina, ela teria ficado puta do mesmo jeito, mas não teria 
ligado pra você pra remoer a estória de novo, nem ligado pra mim pra fazer a 
mesma coisa, a gente não teria vindo pra cá, ela não teria conversado com você... e 
você não teria lambido a língua dela na minha frente. 

- Não – eu achei melhor nem comentar que “língua dela” soava feio praca. 
- Então, como você mesmo diria, eu estou apenas experimentando as consequências 

dos meus atos. 
- Logicamente...  
- Logicamente... eu não vou me meter neste assunto, Celso, se vocês decidirem ficar 

juntos eu vou sinceramente desejar que dê tudo certo. 
- Eu não sei se isto vai acontecer... 
- Eu também não, mas isto não é da minha conta... 
- Eita “déjà vu” da porra... eu nunca pensei que 1 bira fosse dar este barato todo, há-

há... 
- Hum...?! 
- Nada. Você vai pra festa sexta? 
- Eu acho que sim. 
- Vamos fazer o seguinte? Você pensa a semana toda, a gente conversa na sexta, vê 

se realmente existe algo que valha a pena ser explorado... o que é que você acha, 
Célia? 

- Tá legal. Você me deixa em casa? 
 
Levantamos e nos dirigimos à saida. Acenei para meus amigos, não sem notar um olhar 
direcionado de Neno. E foi naquele exato momento que eu vi a pessoa que o meu maroto 
amigo Danilo tinha falado que eu não conseguiria adivinhar que estaria ali naquela (a cada 
instante mais) interessante noite. Ela estava com o namorado e, como de costume, nós 
trocamos apenas um par de “ois”. Mas eu consegui reconhecer o breve olhar que ela me 
havia lançado, o olhar de mulher curiosa. E naquele exato momento eu percebi que aquele 
olhar iria provocar consequências bastante questionáveis. Para ela, naturalmente. 
 

- Tem Mudhoney no teu carro? – Célia sutilmente desviou minha atenção. 
- É óbvio que sim, minha cara, tá pensando o quê? 
- Que Catarina teria mudado o teu gosto musical... 
- Capaz... 
- Ainda há esperança – voz número 3 – eu gostei da razoável proposta de Celso, e da 

igualmente razoável reação de Célia. 
- Eu acho que agora nos livramos de vez da neurótica – voz número 2 – da neurótica 

gostosa, eu sei, eu sei. 
- Eu acho que Célia vai dar uma defecada em nossa cacholinha – voz número 1. 
- Eu acho que não – voz número 3 – essa coisa com Célia tem muita estória, gentem. 

 
Eu passei a segunda-feira inteira pensando naquele olhar, naquela possibilidade, e quando 
eu cheguei em casa eu fiz o que tinha que ser feito: peguei o seu endereço – o dela, claro – 
o mapa da cidade, a lista telefônica e elaborei um simples plano... 
 
E quando eu saí da aula de Espanhol eu pú-lo em execução. Entrei no Celsomóvel, coloquei 
um Judas Priest pra rolar e dei partida. Parei em frente ao seu presumido domicílio – o dela, 



claro – verifiquei que o nome e número do prédio em questão concordavam com os dados 
que eu possuía, peguei o telefone e disquei os seus dígitos – os dela, claro. Mas desliguei o 
aparelho antes de completar a chamada. Eu repeti a operação umas 8 vezes, até que me 
convenci de que não iria conseguir levar adiante aquela descabida idéia: 
 

- Puta merda, vai ser mais difícil do que eu havia imaginado. 
 
Na noite seguinte eu tentei executar o plano novamente, mas o resultado foi o mesmo. 
 
Na quarta-feira eu passei a aula inteira pensando no que eu iria falar pra ela, caso ela 
atendesse o telefone, claro. Eu estava tão obcecado com aquela idéia que eu nem percebi 
um acontecimento muito singular, o qual minha fiel amiga Leila fez questão de esfregar na 
minha cara tão logo saímos da sala. 
 

- O que foi que tu disseste, “mujer”? 
- Mirela, “hombre”, ela escreveu algo no caderno dela e colocou assim de lado, pra tu 

ver. 
- E agora é que tu diz isso? 
- Agora? Eu passei a aula inteira te cutucando, menino. 
- Eu pensei que era tique nervoso... 
- É um babaca, mesmo. 
- Semana que vem eu pergunto a ela o que era. Bom, eu tenho que ir, tchau. 
- Que pressa é essa, menino? 
- Tchau... 
- Não se esqueça da aula de teatro amanhã... 
- Estarei presente. 

 
Repeti o caminho das 2 noites anteriores e o resultado foi, inesperadamente para mim, o 
mesmo. Eu não consegui ligar para ela. De novo, novamente, mais outra vez. Voltei para 
casa mezzo irado/mezzo frustrado/mezzo agitado demais para conseguir dormir. Executei 
minha rotina noturna e fui pra a cama. Para a minha cama. Coloquei um Mazzy Star para 
relaxar, fechei os olhos e tentei não pensar mais naquele curioso olhar. Não funcionou. Eu 
não ia conseguir dormir naquela noite, a não ser que eu ligasse pra ela. 
 

- Alô!? 
- Eu queria falar com Regina, por favor. 
- É ela, quem fala? 
- Oi, Regina, é Celso. 
- Oi, Celso, tudo bem? 
- Tudo bem, e você? – eu fiquei aliviado com o tom amigável da sua voz, a dela, 

claro. 
- Perainda, é Celso Carneiro ou Celso Martins? 

 
Aquela inocente perguntinha explicou muito bem porque ela estava tão simpática. Eu 
comecei a gelar: 
 

- É Celso Martins... 



- Celso, aquele de 10 anos atrás? 
- O póprio... 
- Menino, quem é vivo sempre aparece! Como é que você está? 

 
Que alívio! Mesmo depois de descobrir que eu era eu mesmo ela continuou simpática. 
Aquilo era um bom sinal. 
 

- Eu estou bem... eu vi você outro dia lá no crepe e resolvi ligar pra saber como você 
está, o que você tem feito, essas coisas. 

- Sei... perainda... 
- Hum?! 
- Desculpa, é que a minha irmã caçula está aqui ao meu lado, sabe, se metendo 

aonde não deve? 
- Sei... 

 
Outro bom sinal, eu comecei a me animar. 
 

- Celso, agora eu não posso falar com você direito. Você gostaria de almoçar comigo 
amanhã? A gente podia se encontrar no shopping. 

- Claro!!! 
 
Desnecessário dizer que eu estava mais que contente com os resultados daquela 
despretensiosa conversação. Dormi que nem um anjinho, e no dia seguinte eu estava lá 
presente, na hora e local combinados. Ela chegou logo em seguida, de jeans e blusa branca, 
sorrindo, tentando disfarçar a leve ansiedade. 
 

- Oi... – eu levantei para a troca de beijos no rosto. 
- Oi, tudo bem? 
- Tudo, vamos sentar? 

 
Fizemos nossos pedidos e começamos a conversar enquanto a comida não chegava: 
 

- Você trabalha aqui perto? 
- Eu trabalho numa empresa que presta serviços para bancos, eu tenho um cliente 

aqui perto. Hoje eu estou o dia inteiro lá. 
- Legal... você lida com instalações, redes, essas coisas? 
- Não, eu escrevo programas. E nem venha me perguntar se eu faço programa, eu 

escrevo programa, são 2 coisas distintas, há-há. 
- Pode crer, há-há – “continua espirituosa, bom sinal”. 
- Você trabalha com o quê? 
- Plásticos... eu sou o Engenheiro responsável pela Produção, fica a uns 20 min daqui 

– “onde por 20 entenda-se 40”. 
- 20 min? Se eu soubesse eu teria sugerido um lugar mais perto... 
- Tem erro não, é sempre bom variar um pouco de ambiente. 
- Eu também acho. Você gosta do que faz? 
- Do que eu faço eu gosto muito, da empresa em si são outros 500. 
- Detalhes? 



- Era uma empresa razoavelmente decente quando eu comecei a trabalhar, coisa de 
~4 anos atrás, mas ela mudou de mãos 2 vezes de lá pra cá, e agora pertence a um 
grupo financeiro que não enxerga mais de 3 meses na frente, perdemos 
completamente a visão de longo prazo, investimentos, essas coisas. 

- Que chato, né? 
- Pode crer... e você? 
- Geralmente sim... na maioria dos dias, sim. Você ainda toca guitarra? 
- Hum-hum, estou gravando um disco com uns amigos. 
- Massa, mande um pra mim quando ficar pronto. 
- Pode deixar... você ainda pinta? 
- Nunca mais pintei, eu ando meio sem tempo. 
- Sei... ainda escreve poesias? 
- Não, nunca mais escrevi... falta de inspiração, eu acho. 
- Sei... 

 
O garçom trouxe os nossos sucos, nós demos uma pausa na conversa. 
 

- Eu vi você pegando onda outro dia. 
- Foi mesmo? 
- Saiu do mar todo convencido de que estava abafando, há-há-há... não mudou nada. 
- O seu sorriso também continua o mesmo, Regina. Maravilhoso, por sinal. 
- Humm, como você está galanteador... obrigada. 
- De nada... 
- Eu encontrei com Marlene outro dia, nós ficamos relembrando aquela época. 
- Eu sempre encontro com ela. 
- Ela casou com aquele menino amigo de vocês, como é mesmo o nome dele? 
- Bero. 
- Isso... 
- E você, casa quando? 
- Eu?! Tá longe... muito longe. 
- Faz quanto tempo que você está namorando? 
- 6,5 anos... é muito tempo, né? 
- É... – “eu acho até que é ilegal” – mas se vocês se gostam, e se entemdem bem... 
- A gente se entende bem... na maior parte do tempo. 
- Sei... 
- Ele é muito ciumento, fica me regulando o tempo todo, reclama quando eu saio com 

as minhas amigas. 
- Eu não conheço o sujeito, mas toda vez que a gente se encontra ele me olha 

esquisito. 
- Há-há-há... é verdade. 
- Ele sabe que a gente namorou? 
- Sabe, é por isso que ele fica daquele jeito. Mas ele é uma boa pessoa, jamais iria te 

destratar ou falar qualquer coisa desagradável. 
- Claro que não... – “senão ia levar uns tapas, claro” – ele sabe que a gente está aqui? 
- Claro que não... e nem vai saber. Chega de briga sem motivo. 
- Sem motivo? – eu usei um sugestivo tom – Almoçar com um ex-namorado não é 

bom motivo para uma briguinha, Regina? 



- É apenas um almoço, Celso, nada mais que isso – ela cortou a minha onda. 
- Claro... – eu voltei ao curioso tom anterior – vocês brigam muito, é? 
- Um pouco além do necessário. 
- Sei... 
- Sua namorada é muito bonita, Celso. 
- Quem? 
- Aquela menina que estava com você na creperia, Catarina Nunes. 
- Ex... ela deu um chute na minha bunda depois do Carnaval. 
- Hum... e você beija todas as suas ex-namoradas daquele jeito? Há-há-há... 
- Isso foi uma indireta, não foi? 
- Claro que não... – ela tentou ficar séria, depois sorriu novamente – por que você 

ligou pra mim? 
- Eu já lhe disse, para saber como você estava, o que você estava fazendo... 
- E por que demorou esse tempo todo? 
- Eu não sei... 
- Não sabe?? 

 
A comida chegou, o que me deu mais tempo para elaborar uma resposta um pouco menos 
vaga: 
 

- Eu pensei em ligar para você várias vezes, Regina... 3 vezes apenas esta semana. 
- Sei, conta mais que eu acredito. 
- Eu olhei o seu endereço no mapa, fui lá e fiquei parado na frente do prédio... mas 

não consegui ligar. 
- Por que não? 
- Sei lá, eu fiquei pensando que você talvesse não quisesse falar comigo... 
- E por que você acha que eu não ia querer falar com você? Por que você acha que eu 

passei 10 anos lhe enviando cartões no seu aniversário? 
- Porque você é uma pessoa bem-educada e cortês? 
- Também... 
- Por que você não ligou pra mim? 
- Depois do que você fez comigo? 
- Continua orgulhosa, então... 
- Um pouco menos do que eu era – ela tentou ficar séria novamente – e então, Celso, 

por que você ligou pra mim? 
- Porque eu achei que naquele dia, na creperia, você me olhou de uma maneira 

peculiar, Regina, foi por isso que eu resolvi ligar pra você. Pronto. 
- Peculiar...?! 
- É, curiosa, talvez se perguntando como seria se a gente estivesse namorando de 

novo. 
- Você acha que era isso que eu estava pensando naquele dia? 
- Eu acho que sim... você vai me dizer que nunca pensou nisso? 
- Claro que eu pensei nisso, Celso, várias vezes... mas entre pensar e agir existe uma 

grande diferença. 
- Então por que você está aqui? Por que você sugeriu este encontro? 
- Por que eu queria conversar com você, saber como você está... olhar pra sua cara e 

ver se eu iria sentir algo... 



- E você está sentindo algo, Regina? 
- Vamos mudar o rumo desta prosa? 
- Por quê? Está tão interessante. 
- Você sabe muito bem o que eu estou sentindo, Celso, eu tenho certeza que você 

também está sentindo a mesma coisa. 
- Mas...?! 
- Mas eu não vou trair o meu namorado. Eu nunca fiz isso, e nem vou fazer. 
- Nunca? Esse tempo todo... 
- Bem, eu pensei em fazer, 1 vez, mas na hora H eu desisti. 
- Sei... 
- Ele gosta muito de mim, Celso, não seria justo. 
- Eu não estou sugerindo que você faça isso, Regina. 
- Não?! 
- Não... eu estou apenas pedindo que você considere a possibilidade de largar o cara e 

ficar comigo. 
- Eu não posso fazer isso, Celso. 
- E por que não, Regina? 
- Eu não posso e nem vou fazer isso... ele gosta muito de mim, Celso, ele vive me 

dizendo que não vive sem mim, que ele jamais encontraria uma outra mulher assim 
tão maravilhosa feito eu, há-há. 

- Isso é verdade... eu não encontrei. 
- E Lina? – voz número 2, aparentemente indignada – Já esqueceu dela? 
- Eu não esqueci – voz número 3, aparentemente saudosa – aquela menina foi demais, 

shruiu 1.000! 
- Podz crer – voz número 1, idem. 
- Então você entende o que eu estou falando. 
- Entendo sim, Regina, eu entendo que ele goste muito de você... você também gosta 

dele tanto assim? 
- Gosto. 
- Tá bom, então. 

 
Nós terminamos o almoço, eu pedi a conta ao garçom, mas ela fez questão de pagar: 
 

- Afinal de contas, fui eu quem convidei. 
- Obrigado pelo almoço, então. 
- De nada. 
- Você sabe que agora eu vou ficar numa posição muito desconfortável se você não 

me der a chance de retribuir a cortesia, Regina. 
- Eu sei... – ela sorriu como quem queria deixar claro que aquela havia sido a sua 

marota intenção, a dela, claro. 
- Então você não vai poder recusar um convite para jantar, digamos, na semana que 

vem...!?! 
- Claro que não! 
- Humm... terça tá bom pra você? 
- Está bom, mas a gente não vai tocar neste assunto de novo. 
- Combinado. O seu namorado não vai ficar com ciúmes? 
- Ele está indo pra São Paulo na segunda, a trabalho, só volta na quinta... 



- Massa! – eu obviamente fiquei feliz com aquela preciosa informação. 
- É apenas um jantar, Celso, nada mais que isso – ela novamente cortou a minha 

onda. 
- Claro... 

 
Trocamos outros 2 beijinhos no rosto, mas ela ainda queria me dizer algo antes de retornar 
ao trabalho: 
 

- Eu não quero que você suma da minha vida de novo, Celso. Eu considero você uma 
pessoa muito especial e... é isso. 

- Eu também, Regina. Até terça. 
- Até terça. 
- Quer que eu te ligue na segunda pra confirmar? 
- Carece não, Celso, tá tudo confirmado, me manda apenas uma mensagem dizendo a 

hora e endereço. 
- Beleza. 
- Com essa daí eu atê casava – voz número 3, lembrando das tiradas do meu distante 

amigo Ricardan – a-há! 
- Eu idem, a-há – voz número 1, idem – mas até que eu me contentava com uma 

furunfadinha na terça. Shruiu! 
- Gente, eu acho que essa menina está dando todos os sinais de que não está 

completamente satisfeita com o seu presente namorado – voz número 3, analisando 
o drama – o teu não, o dela, claro. 

- Sim, isso me parece óbvio – voz número 2, idem – mas daí pra acabar um namoro 
de 6,5 anos pra ficar com o cara que cagou pra ela há quase 10 anos é outra estória 
completamente diferente. 

- Detalhes, o que importa mesmo é que essa menina está mesmo a fim de dar – voz 
número 1, demasiadamente animada, pra variar – tá valendo sim. 

 
Eu voltei pra fábrica e continuei a minha adorável labuta. Quer dizer, adorável até o infeliz 
momento em que o meu dominado chefe me chamou para comunicar a mais recente 
decisão tática do nosso líder-mor: 
 

- Fernando decidiu que daqui pra frente nós não iremos mais aceitar pedidos que 
tenham menos de 95% de rendimento de matéria-prima, Celso. 

- 95%, Márcio, o cara quer aumentar rendimento por decreto?! 
- Aparentemente sim. 
- Tu falou pra ele que a gente vai ficar sem pedido? 
- Falei, ou pelo menos tentei falar, mas ele disse que já comunicou ao pessoal de 

vendas pra alertar todos os clientes sobre a nova política, e que eles façam os ajustes 
necessários nas dimensões dos produtos. 

- Esse corno pensa que a gente atua num mercado monopolista, não dou 1 mês pra 
tudo que é cliente passar a comprar produto dos indianos. 

- Bom, isso a gente vai ver logo logo, né? 
- Essa empresa tá mesmo indo pro buraco... 
- Você comunica a novidade pra equipe, Celso, da melhor forma possível? 
- Claro, chefe... 



Convoquei uma breve reunião com a minha competente equipe e transmiti a bizuleica 
novidade... e depois de ouvir as mesmas coisas que eu havia dito ao meu superior imediato 
eu repeti as mesmas palavras que Márcio havia me dito e voltei para a minha querida 
salinha, onde realizei uma mocadíssima reunião com os meus preocupados colegas Aurélio, 
Lula e Rodolfo. A respeito da preocupante novidade, claro... 
 

- Puta merda, esse corno vai zerar as vendas, Celso, a gente tá lascado na mão desse 
fresco. 

- Isso num dura 2 meses, Lula, quando as vendas começarem a cair esse viado volta 
atrás, tá ligado? 

- Eu também acho, Aurélio, daqui a pouco esse corno cai na real. 
- Eu não sei não, minha gente, esse fresco ainda vai fazer muita merda por aqui. 
- Será que ele já arrumou uma empresa interessanda em comprar a gente e já tá 

querendo fazer os índices de produção aumentarem artificialmente? 
- Eu acho que não, velho, esse fresco tá é querendo enrolar os acionistas pra melhorar 

o resultado do trimestre, e aumentar o bônus dele. 
- E o bônus dele é por trimestre? 
- Deve ser, e o da gente vai passar de anual pra semestral, eu falei com Carvalho hoje 

e ele me disse. 
- Tou sabendo disso não, Márcio não me disse nada. 
- Vai ver que ele ainda não tá sabendo, Celso. 
- Vai ver... putz, mas com essas medidas de reduzir crédito e recusar pedido com 

rendimento menor que 95% a gente vai ter consideráveis reduções no faturamento, 
gente, e no final das contas o bônus desse semestre vai ser uma bosta. 

- Se tiver bônus, meu caro. 
- Putz... 
- E como vai a tua estagiária gostosa, Celso? 
- A menina é dedicada, Lula, e competente. 
- Será que Fernando vai contratar ela? 
- Eu realmente espero que não, Aurélio, uma coisa é ajudar a menina porque o estágio 

dela foi cancelado, outra coisa bem diferente é contratar uma pessoa que é parente 
da esposa dele, seria muito nepotismo, né? 

- Eu mesmo prometo que posicionar-me-ei contrário à essa descabida idéia. 
- E tu acha que Fernando vai ligar pro teu posicionamento, Celso? 
- O pior é que não vai mesmo... 
- Calma, meu povo, tudo tem limite, esse cara deve ter limites também. 
- Eu não sei não, Rodolfo, desse cara a gente tem que esperar tudo, tudo mesmo... 

 
E ao final daquela (parcialmente) conturbada tarde eu liguei para a minha prestativa amiga 
Leila, a fim de pedir-lhe um favorzinho a respeito de um assunto sobre o qual eu realmente 
poderia fazer algo de positivo. 
 

- Claro, Celso, que tipo de informação tu queres saber? 
- Nada demais, é que uma amiga minha conheceu este sujeito, sabe, e ele veio com 

um papo esquisito, discreto demais pro gosto dela... ela tá achando que ele tem uma 
namorada, ou esposa. 

- Pode deixar que eu vou descobrir todos os podres deste cara. 



- Beleza, Leila. 
- O que é que tu sabes dele? Nome, endereço? 
- Eu sei o nome completo, a data da formatura, curso que fez, nome e endereço da 

Faculdade... 
- Já é o suficiente, me passa uma mensagem com os dados que o meu irmão desvenda 

o mestério todo. 
- Ah, ele tá indo pra São Paulo na segunda e volta na quinta. A minha amiga acha que 

ele tem um casinho por lá também. 
- Xá comigo que em 48 hs eu te passo todas as informações desse sujeito. 
- Vou ficar te devendo 1, Leila. 
- Tem erro não, da próxima vez que a gente sair você me paga umas biras que fica 

tudo bem. Beijo! 
- Outro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paciência 
 

- Tu não vais pra festa, Danilo? 
- Tô fora, velho. Fernanda está de folga hoje, a gente vai sair, hé-hé. 
- Passa lá depois, então. 
- Eu acho que depois da nossa saidinha eu não vou ter forças para mais nada, se é que 

você me entende, hé-hé. 
- Ahh... vai tirar o pé da lama... 
- Isso, hé-hé... chama Neno. 
- Aquele fresco disse que ia dormir cedo pra pegar o terral amanhã. 
- Então ele vai só, pois eu com certeza não estarei disponível, se é que você me 

entende, hé-hé. 
- Tá bom, velho, eu já sei que tu vais molhar o biscoito hoje, vai ficar todo detonado 

depois de dar apenas 1, não precisa ficar repetindo não. 
- Apenas 1 uma porra, tá pensando o quê? Hé-hé... e quem é que vai estar lá na festa? 
- Gloria, Kika, Heleninha... Célia... humm... 
- E tu acha que Célia ainda vai querer alguma coisa contigo, especialmente depois 

daquela carimbada que tu deu em Catarina na creperia, praticamente na frente dela? 
- É esse o problema, mas ela disse que ia pensar no meu caso... nós 4 sabemos que 

aquilo foi só um beijinho de despedida. E ela mesma me disse que... 
- Que o quê? 
- Nada, esquece. Bom, eu vou me preparar psicologicamente para a festa, hoje eu vou 

arrasar! 
- Tá bom, deixa eu ir pra casa da minha gatinha que já são quase 10... boa sorte, tu 

vais precisar de muita, hé-hé. 
 
Eu completamente ignorei o desmotivante comentário do meu hilariante amigo e fui tomar 
o meu banhão. Depois voltei pro meu quarto, coloquei o Come Find Yourself pra tocar e 
comecei a produção. Mas logo que abri meu guarda-roupas deparei-me com a 1ª surpresa 
desagradável daquela fatídica noite: 
 

- Putz, cadê a minha calça preta?! 
 
Corri deseperado para a porta do meu quarto: 
 

- Mãe, cadê a minha calça preta? 
- Eu botei pra lavar, meu filho, tava muito suja. Vista aquela calça bege, está 

limpinha e passada. 
 
Eu nem perdi meu tempo, fechei a porta novamente e evitei uma discussão inútil: 
 

- Calça bege... eu estou indo pra uma festa no clube de golfe, por acaso?? 
- D. Clarisse tem um senso de humor muito sofisticado mesmo – voz número 3, 

dando uma leve dose de ironia chicoriana, assim, gratuitamente, sem motivo 
nenhum. 

- Bota qualquer calça limpa mesmo, Celso – voz número 1, apelando para a 
praticidade – caceta... 



Minha amada genitora obviamente não fazia a mínima idéia do que seria uma festa no 
Kekos, senão jamais teria feito uma descabida sugestão daquelas. 
 
Mas eu não estava a ponto de me deixar abalar por causa de um simples detalhe que eu 
havia esquecido de verificar na hora certa: 
 

- Hum, vamos partir para o plano B... deixa eu ver se a calça verde esta aqui... 
beleza... – eu inspecionei a peça, verifiquei que não tinha nenhuma mancha 
proteica, chequei o aroma. 

 
Tudo estava dentro dos limites considerados normais, então eu vesti uma cueca branca, a 
calça verde, meias brancas, e depois dei uma olhada nas camisetas disponíveis: 
 

- Essa tá legal – vesti a bendita, coloquei um tênis e fui ao banheiro dar uma 
arrumada no pêlo. 

 
Minha mãe fez um importantíssimo comentário antes que eu conseguisse entrar no 
banheiro: 
 

- Meu filho, bote uma roupinha mais arrumada, você está parecendo um maloqueiro. 
 
Eu sorri agradecido e fechei a porta: 
 

- Passei pelo teste, há-há. 
 
Depois de ums 15 min ensaiando meu olhar semi-indiferente eu finalmente cheguei à 
conclusão de que estava pronto para uma maravilhosa noitada com Célia. 
 
Saí do banheiro, peguei a chave do Celsomóvel e dei um tchauzinho para os meus pais. E 
foi naquele exato momento que o telefone tocou. Antes que a minha mãe pudesse atender 
eu falei, alto e claro: 
 

- Se for pra mim diz que eu não estou. 
 
Ela sorriu e pegou o aparelho: 
 

- Alô!... oi, minha filha tudo bem?... Vou passar pra ele... outro. 
 
Pela cara que ela fez eu pude perceber claramente de quem se tratava, e de imediato estimei 
que aquela desobidiência maternal iria me custar pelo menos 45 min. Peguei o danado e 
voltei para o meu quarto: 
 

- Oi, Bia, tudo bem? 
- Não, não está nada bem, Celso, porque eu estou morrendo de saudades... 
- Eu também estou, Beatriz Cecília – voz número 2, aparentemente saudosa – você 

precisa voltar urgentemente para a nossa vida, antes que Celso pire de vez. 
- Essa menina não é de se jogar fora não, minha gente – voz número 3, idem. 



- Eu até concordo com o que vocês dizem, meus caros amigos – voz número 1, idem, 
pero focada na praticidade requerida naquele delicado momento – mas neste exato 
momento essas informações são completamente irrelevantes. 

- Eu idem... 
 
57 min depois eu estava pronto para sair de casa. Mas logo que entrei no carro me lembrei 
de um importantíssimo detalhe. Peguei meu bobofone e tratei de evitar uma outra surpresa 
desagradável: 
 

- Galego, tô chegando aí, segura a minha vaga, hein? 
- Pode deixar, Celso, que esse buraco é seu. 
- Belestra. 

 
Liguei o veículo, botei “Strutter” pra tocar e dirigi-me ao Kekos. O trânsito estava uma 
melda mole, eu demorei quase 25 min para chegar lá, e o pior de tudo é que a minha vaga 
estava preenchida. Eu reconheci a placa do carro que estava no lugar em que o meu deveria 
estar, e de imediato saí do Celsomóvel e fui reclamar os meus direitos de consumidor: 
 

- Qual é, Galego? Que onda é essa? 
- Foi mal, Celso, mas pra uma gata daquelas a gente não pode negar nada, não é 

verdade? 
- E agora, meu velho? Aonde é que eu vou encontrar lugar a uma hora dessas? 

 
Ele deu uma gostosa risada da minha cara de desesperado e depois pediu licença e entrou 
no carro: 
 

- Deixa comigo, só por causa disso você hoje vai ter tratamento VIP, Celso. Divirta-
se. 

 
A primeira pessoa que eu vi quando eu entrei foi Heleninha, mas havia algo de estranho 
com ela, algo que eu não consegui decifrar até o momento em que ela abriu a boca para 
falar comigo: 
 

- Oi, Celsinho... 
- Oi, Helena. 

 
Depois de 14 anos eu finalmente estava presenciando um acontecimento que eu tinha quase 
certeza de que nunca iria presenciar. E eu fiz questão de fazer o devido comentário: 
 

- Você está embriagada, Helena! 
- Completamente, querido. Vamos tomar mais 1 vodka comigo? 
- Vamos, nada, eu vou tomar 1, ou 2, ou 3, mas você não vai tomar mais nada, a não 

ser guaraná. 
- Mas Celso, deixa de ser regulão... 
- Vem comigo. 

 
Arrastei-a até o bar, pedi 1 guaraná e 1 caipiroska: 



- Toma, este é o teu. 
- Obrigada, querido. 
- De nada. Vamos sentar? 
- Não, sentar não, senão roda tudo. 
- Tá bom... cadê Kika, e Gloria? 
- Kika está conversando com os carinhas da banda que vai tocar hoje... – ela fechou 

os olhos por um momento – puta merda, eu acho que eu vou vomitar... 
- Vamos alí no banheiro, eu te ajudo. 

 
Eu segurei o seu trêmulo braço – o dela, claro – mas ela respirou fundo e sorriu orgulhosa: 
 

- Alarme falso, há-há... o que foi que tu perguntaste mesmo? 
- Cade Gloria, você veio com ela? 
- Não, Gloria veio com Armandinho. 
- Hum?!? 
- Celso, eu nem te conto... – ela piscou os olhos por uns 10 s – Armandinho passou na 

casa dela ontem, falou que tinha dispensado a outra maria, que era louco por Gloria, 
que não vivia sem ela... 

- Foi mesmo...? – o que eu estava realmente querendo falar era: “Puta que o pariu! 
Será que ela contou pra ele que a gente fez sexo?!??”. 

- Ela contou pra ele que vocês fizeram sexo, Celso... há-há-há, essa quase que não sai, 
fizeram sexo, Celso, há-há-há-há-há... 

 
Muito engraçado, realmente muito engraçado. Aquela festa havia começado muito mal, 
mas muito mal mesmo. Mas, para o meu desespero, ainda iria piorar bastante. 
 

- Ele ficou muito puto, Helena? 
- Eu acho que não. 
- Massa... – “ainda bem”. 
- Quer dizer, com ela não, pois eles parecem que já se entenderam, olha só. 

 
Ela apontou para o outro lado do salão. Tudo o que eu consegui distinguir foi uma linda 
morena, de vestido preto, engalfinhada com um certo (ex?-)amigo meu. 
 

- Eu só tenho 1 coisa a comentar – voz número 2, feliz por ter previsto aquele 
completamente previsível acontecimento – eu te disse, não te disse? 

- Puta que o pariu – voz número 1, aparentemente bastante surpresa com o 
completamente previsível acontecimento – outra vez!? 

- Tô ligado... – “fudeu, Armandinho vai me encher de porrada” – e Célia, tá por aí? 
- Célia? Claro, claro, eu vim com ela... – ela deu outra sacada no salão – deve estar no 

mike... Célia é muito massa, não é, Celso? 
- Hum?! 
- Célia é muito massa – ela gritou ao meu ouvido – quando eu crescer eu quero ser 

igual a ela. 
- Tu não cresce mais não, mulher. 
- Célia, se ela quisesse, podia se agarrar com qualquer cara desta festa... qualquer 

um... 



- Sei – eu estranhei aquela conversinha lesa, mas logo lembrei que conversa de 
bebum geralmente não faz sentido mesmo e nem dei muita bola. 

- Ela é tão bonita, tão charmosa, tão sexy... ela podia chegar aqui de calça verde e 
camiseta marrom que ninguém não ia dar a mínima... 

- É mesmo... ?!? – eu comecei a pensar que Helena era daltônica, ou então que o 
álcool havia alterado a sua visão de curta distância, a dela, claro. 

- É...a menina tinha até uma vaga, reservada só pra ela, bem ba frente do bar, Celso, 
pode? 

- Como é?! Vaga reservada? 
- Tinha até uma plaquinha com o nome dela e tudo, “Espaço reservado para Célia”... 

só que o Galego esqueceu de colocar o acento, aí ficou Celia. 
- É, ela é muito esperta mesmo... – eu nem tentei explicar o que realmente havia 

acontecido – tu estás bebendo desde que horas, Heleninha? 
- Desde 8... 
- E qual é o motivo de tanta cachaça? 
- O motivo, meu querido, é que ninguém me quer, ninguém me ama, Celso... 
- Puta merda, essa mulher agora vai alugar a gente pro resto da noite com essa 

resenha – voz número 1, novamente prevendo um completamente previsível 
acontecimento. 

- Helena é amiga de longas datas, gentem – voz número 2, lembrando de alguns 
importantes detalhes – merece nossa ilimitada consideração. 

- Que conversa é essa, mulher? 
- Faz mais de 2 anos que eu não tenho um namorado, Celso... pense, 2 anos, porra!! 
- Porque quer, pois eu conheço tanto cara que é doido pra te agarrar, Heleninha... 
- Diga 1, por exemplo! 
- Eu mesmo, eu sempre fui a fim de te agarrar, desde que eu te conheci. 
- Que mentira da porra, Celso – voz número 1, idem – tu nunca foi a fim de apertar 

essa maria. 
- Tecnicamente não – voz número 2, idem idem – mas isso não é hora para este tipo 

de detalhe. 
- Só, o importante mesmo é levantar o astral dessa menina – voz número 3, idem 

idem idem. 
- Que mentira, Celso, que quando eu te conheci tu só vivia se agarrando com 

Carminha, ou Tânia, ou Izabella... tu nunca nem olhaste pra mim. 
- Bem, pra falar a verdade, teve um dia naquela festa que... 
- Oi, Celso, tudo bem? 
- Oi, Kika – eu dei uma abraço bem demorado nela, na tentativa de que fosse o tempo 

suficiente pra que Helena esquecesse daquela conversa sem futuro. 
- Kika, minha querida, você chegou na hora certa. 
- Foi mesmo, Helena? Êpa, o que é isso que você está bebendo? Se for uísque pode 

parar. 
- Guaraná, puro... seu amigo Celso não me deixou tomar outra vodka. 
- Fez muito bem, você já passou da conta... e muito. 
- Tu viste Célia por aí, Kika? 
- Ainda não... – ela virou o rosto, procurando a amiga – eu acho que ela está ali... é 

ela. 
- Onde? 



E antes que eu pudesse fazer algo qualquer Kika enfiou o polegar e o indicador na boca e 
soltou um estridente assovio. Metade dos presentes e ausentes olharam em nossa direção, 
inclusive Célia, que se aproximou de imediato. Mas a nossa adorável amiga parou a uns 2 
m de nós e ficou me olhando de alto a baixo. 
 
Heleninha naturalmente não estendeu o motivo. Eu entendi, mas não consegui reagir à 
surpresa dela. Kika foi a única que conseguiu comentar algo: 
 

- Eita par de jarro da porra! Vocês combinaram, foi? 
- Só – voz número 3, sinceramente admirada – só pode ter sido. 

 
Heleninha olhou para Célia, depois olhou para mim, depois olhou para Célia novamente, e 
depois caiu na gargalhada: 
 

- Puta que o pariu! Eu estou vendo em dobro, minha gente! Há-há-há-há-há! Eu 
nunca pensei que isto fosse realmente possível! 

 
Enquanto nossas amigas se divertiam às custas das nossas desafetadas vestimentas nós 
chegamos perto um do outro para a tradicional troca de beijos: 
 

- Oi, Célia. 
- Oi, Celso...  bonita camiseta... e a calça também. 
- Idem idem... 
- Sabe que eu ia vestir a minha calça preta hoje? Mas minha mãe botou pra lavar, 

disse que tava muito suja... 
- Mãe é tudo igual, só muda o nome... 
- E o endereço... já falou com o seu amigo Armando? – ela tentou esconder um 

irônico sorriso, mas não conseguiu. 
- Ainda não... – eu dei uma olhada na direção em que Armando e Gloria estavam – 

ele me parece um pouco ocupado agora... 
- Quem diria, né? Depois de jurar de pé junto que nunca mais ia se atracar com o 

sujeito, ali está, a nossa amiga Gloria, mandando ver. 
- O amor é lindo... e azulzinho. 
- É assim mesmo, às vezes a gente pensa que não tem mais nada pra rolar, mas 

quando a gente menos espera, acontece... 
- Shruiu-iu-iu – voz número 3, prematuradamente animada – a menina amoleceu os 

miolos, vai rolar! 
- Shruiu! – voz número 1, idem. 
- Eu duvido muito – voz número 2, um pouco mais realista – essa menina é mais 

faceira do que vocês imaginam... do que todos nós imaginamos. 
 
Ela ficou me olhando esquisito, eu não consegui decifrar o que ela estava querendo dizer, 
se estava falando dela mesma ou de Catarina. Eu optei por um comentário neutro: 
 

- É verdade... 
 
Mas ela continuou me olhando do mesmo jeito, então eu decidi investigar um pouco: 



- Célia, me diz uma coisa, você está falando da gente, por acaso? 
- Você sabe muito bem de quem eu estou falando, Celso. 
- Claro – não era de nós 2 – aquilo foi só um beijo de despedida, Célia, pra aliviar as 

tensões residuais. 
- Naturalmente... 
- Eu te disse, não te disse? – voz número 2, dando uma de vidente. 
- Agora fudeu a tabaca de chola de vez – voz número 1, constatando o óbvio ululante. 
- Pode crer – voz número 3, idem – vamos sair pela direita? 
- De repente a gente descola uma outra onda, gentem – voz número 1, ainda 

esperançosa de que aquela fatídica noite tivesse um final feliz. 
 
Nossas amigas dirigiram-se ao toalete, eu deduzi que Heleninha estava preparada para 
expelir algo do seu embrulhado estômago – o dela, claro. Eu continuei minha ilusória 
investigação: 
 

- Você por acaso está querendo me dizer que você desistiu da idéia? 
- Que idéia, Celso? 
- Da gente... ficar junto. 
- Ah, aquela idéia... – ela encostou o indicador no meu rosto, deu umas voltinhas 

sobre os meus lábios, bem lentamente – eu tenho pensado bastante neste assunto, 
Celso. 

- Fala mais... – eu comecei a me animar, em todos os sentidos. 
- Pra falar a verdade eu até sonhei com isto... – ela deslizou o dedo pelo meu pescoço, 

depois pelo meu ombro. 
- Foi mesmo!?! 
- Foi... – ela encostou suas coxas, as dela, claro, nas minhas e passou os braços ao 

redor da minha cintura. 
- E você vai me contar como foi? – eu apertei seu belo corpo, o dela, claro. 
- Claro... – ela passou a lingua nos lábios – mas não agora, meu bem. 
- Não!? 
- Não, agora eu vou curtir a minha festa, sem você – ela me soltou rapidamente – 

tenha uma boa noite! 
 
Ela virou as costas e saiu rebolando. 
 

- Filha... da... truta... – eu mastiguei as palavras lentamente. 
 
Ela não escutou o que eu disse, mas virou-se com um sorriso de quem estava na crista da 
onda: 
 

- Ah, antes que eu me esqueça, obrigada pela vaga no estacionamento. 
- Há-há, se fudeu, Celsan – voz número 1, (inesperadamente) conseguindo rir daquela 

triste realidade – pense numa mulherzinha sacana da porra. 
- Eu avisei, eu avisei – voz número 2, novamente satisfeita por ter previsto outro 

previsível acontecimento. 
- Pode crer, essa foi muito boa – voz número 3, aparentemente conformada com 

aquele triste desfecho – dançaste, monstro. 



Antes que eu pudesse sair de cena Kika e Heleninha voltaram: 
 

- Cadê Célia, Celso? 
- Eu não sei, Kika, eu acho que ela foi lá pra cima. Você está legal, Helena? 
- Tô, querido, tô bem. Eu vou precisar de outro guaraná. 
- Eu pego pra você. 
- Obrigada, Celso. 

 
Eu voltei ao bar, peguei outro guaraná e outra caipiroska, e quando estava me virando ouvi 
alguém exclamar meu nome: 
 

- Celso! 
- Adelaide!? O que é que você está fazendo por aqui? 

 
Eu coloquei as bebidas no balcão e dei-lhe um carinhoso abraço. 
 

- Menino, quanto tempo! 
- Eu que o diga! 
- Cacilda, eu nem lembrava mais que essa menina existia – voz número 1, 

sinceramente surpresa. 
- Tu não vais acreditar, mas hoje eu liguei pra ti umas 10 vezes e o telefone só dava 

ocupado. 
- É nada... – eu peguei os copos – deixa eu ir levar este negócio alí, eu já volto. 

 
Entreguei a encomenda para Helena e saí pela direita. 
 

- Quem é a morena, Celso? 
- Uma amiga, Kika. 
- Sei... 
- Uma boa amiga, eu diria – voz número 2. 
- Gente finíssima – voz número 3. 
- Essa menina não é de se jogar fora não, minha gente – voz número 1, já começando 

a pensar besteira – mas não é mesmo. 
 
Adelaide parecia estar tão satisfeita quanto eu estava com aquele inesperado encontro: 
 

- Celso, até que enfim eu encontrei uma pessoa conhecida neste bar! 
- Fala, menina, tás perdida? 
- Tô não, eu só estava me sentindo meio deslocada. 
- Você está com quem? 
- Deixa eu te falar. Semana passada eu saí com a Maria Lúcia, pra noite, e conheci 

um amigo dela. 
- Hum... – “amigo dela soa mal praca”. 
- Paquerinha, não rolou nada. Mas hoje ele me ligou, perguntou se eu queria ver o 

conjunto dele tocar numa festa. 
- Quem é o cara? 
- É o baterista. Eu nunca ouvi nenhuma música deles, mas tu sabes como é. 



- Claro que sei. O som deles é bem irreverente, você vai gostar. 
- Não é daqueles rock doidão não, é? 
- Não, é meio mesclado... eles misturam vários ritmos, tudo refogado com o sabor 

local. O guitarrista é amigo meu, das antigas. Que massa, Adelaide, espero que 
corra tudo bem pra vocês. 

- Eu também. 
- E Maria Lúcia, está por aí? 
- Tá com os amigos porra-louca... continua a mesma. 
- Eu tenho saudades daquelas festas na tua casa. 
- Eu também, Celso... 
- Maria Lúcia passeando nua pelo corredor, há-há... ela ainda faz essas coisas? 
- Todo dia, não importa que a casa esteja cheia de gente ou não... tu tens visto a 

Patrícia? 
- Não, nunca mais... como é que ela está? 
- Em também nunca mais vi... 
- Sei... 
- Quer dizer, eu vejo na Faculdade, de vez em quando, mas nunca mais conversei 

com ela... ela se afastou de mim também... 
- Sei... ela sempre liga pra Danilo. 
- Ele está aqui também? 
- Não, saiu com Fernanda. 
- Mas diz, Celso, e tu, estás com alguém? 
- Eu não... 
- E quem era aquela menina que tava te atiçando? 
- Tu viste aquilo, foi? 
- Foi... 
- É uma estória meio complicada... aquela menina namorava com um amigo meu, 

Leo, coisa de 3 anos atrás. 
- Já vi tudo... 
- Não aconteceu nada, na época, a não ser uma atraçãozinha... 
- Claro, tu não irias agarrar a mulher do amigo... 
- Claro que não... então, na mesma época eu conheci uma amiga dessa menina, a irmã 

dela namorava com um amigo meu... eles até casaram no final do ano passado, mas 
isso é outro causo. 

- Já vi tudo... 
- Não aconteceu nada, na época, a não ser uma atraçãozinha... a amiga dela passsou 2 

anos na Europa, quando ela voltou a gente ficou umas 3 ou 4 vezes, e no começo 
deste ano a gente começou a namorar. 

- Já vi tudo... 
- Exato. A amiga deu um chute na minha bunda, faz umas 2 ou 3 semanas, e depois 

disso a gente... 
- Já vi tudo... 
- Não acontenceu nada, ainda, mas na semana passada as 2 estavam lá no crepe, eu 

comecei a conversar com a outra, a amiga. 
- Já vi tudo... 
- Tu sabes como é...  – “tu visse porra nanhuma, mulher, pára de dizer isso!” – a 

gente se beijou, tipo despedida... 



- Já vi tudo, agora ela tá te sacaneando. Porque o que ela acabou de fazer foi uma 
tremenda sacanagem, Celso. Até eu fiquei excitada com aquilo, há-há-há. 

- Pois é... 
- Pois se eu não estivesse de olho naquele menino baterista eu ia mexer com ela. 
- O que, tu ias dar umas porradas nela por mim? 
- Não, qualira, eu ia fingir que tava te paquerando, pra ela ficar com medo. Amiga é 

pra essas coisas também, Celso. 
- Muito obrigado, Adelaide. 
- De nada. Vamos dançar? A gente continua a prosa enquanto dança. 
- Não vou queimar o teu filme não? 
- Não, menino, o cabra me disse que só ia poder me dar atenção depois que eles 

terminassem de tocar. 
- Eles ainda nem começaram! Cadê o macho? 
- Deve estar se embonecando... 
- Só tenho 1 coisa a comentar – voz número 2, novamente prevendo um previsível 

acontecimento. 
- Isso vai dar em merda? – voz número 1, igualmente pressentindo o bizuleu que 

despontava ao horizonte. 
- Das grandes – voz número 2. 

 
Nós dançamos até a hora em que o conjunto começou o show, e depois ficamos apreciando 
a inusitada apresentação músical e fazendo bondosos comentários sobre a fauna e flora do 
igualmente inusitado ambiente. Depois de uns 45 min o conjunto fez uma pausa, o DJ 
começou uma sessão de músicas lentas, e Adelaide mais uma vez sugeriu uma forma 
agradável de continuarmos nossa animada conversação: 
 

- Vamos dançar de novo? 
- Bora. 

 
Adelaide escolheu um lugar bem no meio do campo de vista de Célia, mas eu nem 
comentei nada a respeito daquele minúsculo detalhe. 
 

- Vocês combinaram de vestir a mesma roupa, foi? 
- Não, foi coincidência mesmo... essa música é muito massa. 
- Eu também acho... foi graças a você que eu virei fã do Cowboy Junkies, Celso. 
- Foi mesmo? 
- Comprei todos os discos, fiz uma lista só deles no meu “player”... às vezes eu chego 

em casa estressada e coloco pra tocar, é tão relaxante... 
- Bem diferente daquele som de pagode que tu gostava... ou ainda gosta? 
- Eu ultrapassei aquela fase, meu filho. 
- Ainda bem... não que eu tenha alguma coisa contra, ou a favor... 
- Nem eu, há-há... – ela virou o rosto por um momento – a tua paquerinha já deu 

umas 4 olhadas pra gente, Celso. 
- Tás contando, é? 
- Hum-hum... eu acho que está funcionando. 
- O que exatamente está funcionando, Adelaide? – eu comecei a ficar desconfiado 

daquela (potencialmente danosa) competição não declarada. 



- Nada, há-há... não precisa me agradecer não, Celso. 
- Eu quero ver o que o teu amigo baterista vai falar desta estória. 
- Não tem estória nenhuma, Celso, nós estamos apenas dançando. 
- Claro, claro, mas será que ele não vai ficar cismado? 
- Besteira, e até bom pra ele não ficar pensando que eu estou encalhada, apesar de eu 

estar mesmo. 
- E aquele teu namorado porra louca, Tito, o que foi que aconteceu com ele? 
- Tito... há-há-há, eu adoro aquele menino, mas ele é muito, mas muito esquisito 

mesmo. A gente se vê toda semana, de vez em quando rola algo mais... como é que 
se diz...? 

- Periclitante. 
- Isso, mas namorar com ele eu não quero mais não. Chega! O menino me deu tanto 

bolo, Celso, olha... pense numa pessoa desligada da noção de tempo! 
- Só. 
- Ótimo rapaz, apesar deste detalhe... tua amiguinha olhou de novo, Celso. Deixa eu 

colocar o cabelo na frente do olho, pra disfarçar. 
- Ela tá com cara de braba? 
- Não, ainda não, eu acho que ela tá só conferindo pra ver se acontece alguma coisa. 
- Sei... 
- Ai se eu não estivesse de olho naquele menino... 
- Tua ias fazer o que, Adelaide? 
- Alguma jogada duvidosa, na certa – voz número 3. 
- Incinerar a nossa película – voz número 1. 
- Sei lá, dar um beijo na tua boca, há-há... não ia ser a 1ª vez, né? 
- Não... – “pense numa resenha mole” – eu lembro daquele dia do teu aniversário... 
- Foi massa – voz número 3 – a-há. 
- Tu comentaste aquilo com Patrícia? 
- Não, jamais, nós não precisávamos de mais nenhum motivo extra pra discussões 

desagradáveis. E você? 
- Não, ela ia ficar com ciúmes... e, afinal de contas, foi apenas um beijinho de feliz 

aniversário, não foi? 
- Exato... e foi assim, sem querer, né? 
- Sem querer, Celso? Como é que uma pessoa enfia a língua na boca da outra sem 

querer?! 
- Não, assim, começou sem querer... eu fui te dar 2 beijinhos de parabéns, no rosto, e 

quando eu virei o meu rosto, depois do 1º beijo, sem querer minha boca encostou na 
tua... 

- E eu, sem querer, não tirei a minha boca do lugar e fiquei olhando pra tua boca... 
- Foi, e depois, ainda sem querer, eu encostei minha boca na tua, pela 2ª vez... 
- E eu, novamente sem querer, fechei os olhos e... 
- Bem que eu disse que essa menina ia queimar o nosso filme – voz número 1, 

prevendo o (aparente) inevitável. 
- Bom, pelo menos agora Célia vai entender muito bem que nós não estamos tão 

largados assim, gentem – voz número 3, enxergando o lado positivo da coisa. 
- Agora fudeu tudo para quem ainda tinha alguma esperança de apertar Célia – voz 

número 3, enxergando o lado negativo da coisa. 
- Adelaide, é impressão minha ou tu estás me apertando um pouco mais forte? 



- Eita, Celso... – ela aliviou um pouco a pressão – foi sem querer, há-há. 
- Não que eu estivesse achando ruim, mas é que... essa conversa de beijo na boca, e 

mais esse agarradinho, tu sabes onde isso ia dar... 
- Eu sei muito bem, Celso. 
- Não me leve a mal, eu adoraria continuar essa prosa... eu apenas não quero queimar 

o teu filme. 
- Nem eu, eu realmente estou interessada naquele menino, e eu não posso deixar 

escapar uma chance dessas, né? 
- De jeito nenhum, Adelaide. 
- Vamos mudar de assunto... puta merda! 
- O que foi? 
- Não olha agora não, mas a tua queridinha acabou de puxar um macho. 
- O quê?! O que é que está acontecendo exatamente, Adelaide? 
- Nada demais, eles tão apenas dançando. 
- Vira mais rápido que eu quero ver quem é o cara. 
- Eu conheço aquele macho, é o irmão de Pedrinho. 
- Marcílio? – eu virei o rosto na direção de Célia – porra, é mesmo. Filha da truta... 
- Eu aposto que é só pra te sacanear, Celso. 
- Será? Tá me parecendo acochado demais pra ser só encenação. 
- Eu acho que ela tava pensando que a gente tava se agarrando. 
- Putz... agora fudeu a tabaca de chola! 
- Calma, não se desespere.... eu sabia, sabe qual foi a 1ª coisa que ela fez depois que 

começou a dançar com o sujeito? 
- Olhou pra cá. 
- Exatamente... e a cara que ela fez... Celso, quer saber de uma coisa? Vamos dar o 

troco. Foda-se o baterista, depois eu me entendo com ele. 
- Não! Não faz nada! 
- O quê? Vai deixar por isso mesmo? 
- Eu acho que o melhor a fazer é usar o conceito do equilíbrio nashiano e não entrar 

no jogo dela. 
- Grande sacada, Celso, gostei de ver – voz número 2, aparentemente orgulhosa. 
- Idem idem, se bem que eu já tava me animando pra dar um aperto nessa menina – 

voz número 3, idem. 
- Idem idem idem – voz número 1, idem idem – vamos ver se Célia entendeu o lance. 
- Não entendi uma palavra do que tu falaste! 
- Se a gente se agarrar, ela vai querer dar outro troco, a gente vai entrar numa 

escalada progressiva de réplicas e tréplicas e, no final das contas, nenhum de nós 4 
vai conseguir o que a gente realmente quer. 

- Nós 4... !?! 
- Isso, eu quero ficar com ela e ela quer ficar comigo. Você quer ficar com o baterista 

e ele contigo. Se a gente entrar neste joguinho nada disto vai acontecer, entendeu 
agora? 

- Entendi... a solução é não jogar. 
- Isso... tu és tão esperta, Adelaide. 
- Obrigada... 
- E eu já dei 2 furadas de bola com ela, não convém botar mais lenha na fogueira. 
- 2?! 



Pouco tempo depois o conjunto voltou a tocar, e nós voltamos a conversar sobre assuntos 
menos relevantes. 
 
Lá pelas 2:30 eu resolvi dar a festa por encerrada. Despedi-me de Adelaide e saí do Kekos. 
Meu cordial amigo Galego já havia trazido meu transporte individual para a frente do bar, e 
depois das recomendações de praxe ele deixou-me ir embora. 
 
Estava eu dirigindo de volta à querida Zona Sul quando percebi que havia uma certa 
comoção à minha frente. Reduzi a velocidade, fiz cara de sério e segui meu caminho. Mas o 
meu direito de ir e vir foi bruscamente interrompido por uma autoridade policial que 
acenou para mim. Eu parei minha viatura e fiquei aguardando ela aproximar-se com as 
costumeiras indagações: 
 

- Boa noite, senhor. Documentos do carro e carteira de motorista por favor. 
- Pois não... – peguei os papéis e rapidamente passei-os pra ela. 
- Obrigada... – a policial verificou os documentos e devolveu tudo com mais uma 

rotineira pergunta – alguma arma no veículo, senhor? 
- Não senhora. 

 
Ela sorriu da minha polida resposta e liberou-me com um cortês cumprimento: 
 

- Tenha uma boa noite, senhor. 
- Igualmente... 

 
Eu guardei de volta os meus papéis e comecei o procedimento de partida, quando notei que 
outra autoridade se aproximava do local. A pocicial me abordou novamente: 
 

- Um momento, por favor, que o Ten. Vieira quer perguntar algo pro senhor. 
- Positivo. 
- Positivo, Celso? – voz número 3 – Essa foi boa. 
- Ótima – voz número 1. 

 
Minha cordial inquisidora demonstrou uma leve preocupação, como se ela tivesse acabado 
de fazer algo errado, e manteve uma respeitosa distância entre ela e o seu superior – o dela, 
claro. O oficial parou junto a porta do Celsomóvel e fitou-me seriamente: 
 

- Boa noite, senhor. 
- Boa noite, Ten. Vieira – eu abaixei a voz – como anda a vossa genitora? 
- Pssst, disfarça que essa daí é carne nova. 
- Pois não? – eu falei em tom normal. 
- O senhor poderia sair do veículo, por favor? 
- Qual é o problema, Tenente? – eu obedeci ao seu comando, o dele, claro. 
- Nós estamos verificando sem tem algum motorista com armamento ilegal na 

viatura. 
- Positivo, Tenente. 
- Dirce, venha cá. Reviste este cidadão enquanto eu inspeciono o veículo. 
- Sim senhor, Tenente. 



Eu fiz um esforço razoável para não cair na gargalhada enquanto a policial me apalpava em 
busca de inexistentes armas. Meu amigo Vieira com certeza estava rindo aos montes, 
escondido no carro. 
 
Depois de uns 45 s a operação foi concluida: 
 

- Tudo em ordem, Tenente. 
- Muito bem, pode voltar ao seu posto que eu tenho mais umas perguntas para o 

cidadão aqui. 
- Sim senhor, Tenente – ela afastou-se, séria como uma porta. 

 
Eu entrei no carro, liguei o motor e me despedi do amigo: 
 

- Tu és muito escroto mesmo, Vieira. 
- Faz parte do treinamento, Celso, essas meninas têm que perder a vergonha de passar 

a mão nos cabras. 
- Quase que ela pega na inha pitoca, há-há. 
- Isso é um fresco mesmo... tu vais pra reunião da turma, na quinta-feira? 
- Com certeza. Lá pelas 9:15 eu tou por lá. 
- Manda um abraço pro seu Pacheco e pra D. Clarisse. 
- Pode deixar, manda outro pros teus pais também... e pra mana gostosa. 
- Deixe de liberdade com a minha irmã, seu cabra, eu mando lhe prender, há-há. 
- Té quinta. 

 
Aquele inesperado encontro com o colega de colégio havia elevado o meu ânimo, de modo 
que eu resolvi dar uma passadela num barzinho que ficava no caminho de casa. O lugar 
estava cheio, o que era de se esperar, mas eu não tive dificuldade de encontrar com uma 
pessoa que eu certamente não esperava ver por aquelas paragens: 
 

- Celso! Que bela “sorpresa” – ela levantou-se tão logo me viu. 
- Outra perdida na noite – voz número 1, aparentemente cansada de tanto agito. 
- Leilinha, que é que tás fazendo aqui na Zona Sul, “mujer”? – eu dei-lhe um caloroso 

abraço. 
- Segurando vela, tás lembrado da minha irmã? 
- Claro, tudo bem, Lílian? 
- Tudo bem, Celso. Este é o meu namorado, Ricardo. 
- Tudo bem, meu velho? – o rapaz estendeu-me a destra. 
- Tudo em paz, Ricardo. 
- Sente-se conosco, faz favor. 
- Muito obrigado... 

 
Os pombinhos aparentemente ficaram mais à vontade para exprimir seus sentimentos um 
pelo outro – os deles, claro – e a minha quase desolada amiga aproveitou pra engajar em 
deleitosa conversação comigo: 
 

- Celso, tu já checaste a mensagem que eu te passei hoje? 
- Não, o que foi? 



- O cara, aquele paquera da tua amiga... – ela abaixou a voz – o bicho é o maior 
bandido, Celso, canalhão mesmo. 

- Do jeito que tu gostas, hein? 
- Não, o cara está em outro patamar, bem acima do que eu gosto, ou melhor, abaixo. 

Tem uma namorada aqui, coisa de mais de 6 anos, tem mais 2 casinhos firmes na 
área e outra maria em Sampa, que ele come toda vez que vai pra lá. 

- É mesmo, Leila?!? Minha amiga vai ficar muito contente em saber destes detalhes. 
- Eu te passei os nomes, telefones e endereços eletrônicos de todas elas, e o dele 

também, caso a tua amiga queira aprontar algo. 
- Maravilha, Leila, maravilha. Até que enfim uma boa notícia nesta noite... 
- Tás na lama, é, velho? O que foi que houve? 
- E uma longa estória, depois eu te conto. Quem é que está atendendo vocês? 
- É aquele sujeito ali. 
- Maurição! – eu fiz sinal pro cara – Traz mais 2 biras e 1 copo, por favor, e bota a 

mesa toda na minha conta. 
- Pode deixar, Celso – ele respondeu de longe. 
- Porra, tu és de casa por aqui, hein? 
- “Mi casa es tu casa”... bem vinda à Zona Sul, minha querida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quando O Sol Se For 
 
Sabadão, dia de praia, dia de coçar até umas horas. Eu acordei de bom humor. Primeiro 
porque não tinha que ir trabalhar, e segundo porque eu estava em posse de preciosíssimas 
informações que poderiam vir a ser extremamente úteis num futuro não muito distante, e eu 
estava inteiramente disposto a usá-las para conseguir o meu objetivo. Seria só uma questão 
de tempo, exatos 3,5 dias, para que Regina estivesse em meus braços. Nua, despida, sem 
roupa... “au naturel”. Shruiu! 
 
Levantei, cumpri com os meus rigorosos rituais de purificação corporal matinal, fui pra 
cozinha beliscar algo. Não havia ninguém em casa. Voltei pro quarto, liguei minha máquina 
e chequei o relatório marinho: 
 

- Hum, o final da tarde está prometendo... 
 
Liguei pra Danilo, fui informado de que ele ainda se encontrava nos seus aposentos – os 
dele, claro – em estado semi-letárgico, e deixei recado para que ele me contactasse tão logo 
desse sinais de vida novamente. Lembrei que Tasso propavelmente estaria na área, então 
decidi conferir: 
 

- Tasso? 
- Fala, monstro. 
- Tás fazendo o quê? 
- Porra nenhuma... esperando o almoço, eu acho. 
- Mônica está por aí? 
- Não, tá na casa da mãe. 
- Tudo bem lá em Natal, velho? 
- Tudo... 
- Massa. Vamos surfar no final da tarde? Parece que vai rolar algo interessante. 
- Bora. Já ligaste pra Danilo e Neno e Drica e Leninha? 
- Danilo ainda tá dormindo, Neno já está lá, ele foi cedinho com as meninas. 
- Tá bom. Depois do almoço eu ligo pra Danilo e a gente combina o esquema. 
- Falou, té mais. 

 
Aproveitei o tempo livre para ler a mensagem de Leila, fazer uma análise minuciosa dos 
comprometedores dados e elaborar um simples e eficaz plano para a noite da terça: 
 

- A 1ª coisa é providenciar para que a calça preta esteja disponível... – anotei o 
importante detalhe – e a trilha sonora...? 

 
Eu tentei lembrar qual havia sido o CD que Regina me havia presenteado num distante 
passado: 
 

- Nº 4, como é que eu poderia esquecer uma coisa dessas!? 
- Nosso amigo Celso está mesmo se dedicando à esta duvidosa empreitada – voz 

número 1, ligeiramente otimista – eu acho que vai rolar, eu acho que o investimento 
vai dar o retorno esperado. Shruiu! 



- Eu acho que essa idéia vai dar em merda – voz número 2, ligeiramente pessimista. 
- Das grandes? – voz número 3, aparentemente neutra. 
- Exato – voz número 2 – daquelas grandes e bem fedorentas. 
- Vai dar merda nenhuma, vocês vão ver... – “puta merda, eu tou mesmo falando com 

vozes na minha cabeça” – e ouvir, a-há! 
- Contanto que role um jabinha esperto pra mim tudo bem – voz número 1, altamente 

conformada. 
 
Verifiquei que meu “player” estava devidamente carregado com a coleção completa do STP 
e passei para o próximo passo: 
 

- E agora, o local ideal para começar a grande noite... humm... já sei, ligar para 
Edivaldo na segunda-feira e acertar detalhes... – anotei tudo – e para finalizar a 
grande noite... é melhor fazer uma reserva, não é? Nada de ficar esperando na fila. 

 
O plano estava pronto, devidamente documentado e mentalizado. Desliguei meu 
computador e fui assitir uns vídeos inspirativos. De surf, naturalmente, que para o saidão 
com Regina eu não iria precisar de mais inspiração nenhuma. 
 
Meus genitores voltaram para casa e nós saboreamos o delicioso almoço saturnino, depois 
do qual eu fui dar uma rápida verificada no meu arsenal e decidir sobre qual equipamento 
levar para a “sesh” do entardecer: 
 

- Deixa eu ver... eu acho que a 6’0” híbrida vai dar pro gasto – coloquei-a dentro do 
saco e fui escolher as quilhas – 2 GYU na frente e 2 GL atrás, a combinação perfeita 
para detonar as merrequinhas deste interminável verão. Agora é só esperar os 2 
manés. 

 
Às 3:08 em ponto Danilo e Tasso chegaram, e em menos de 5 min estávamos na estrada, 
onde a boréstia rolou solta, como de costume: 
 

- Como é que vai a vida de dominado, Tasso? 
- Marromeno... 
- Mais ou menos, velho? O que foi que houve, tá flambando? 
- Claro que não! 
- Ela arrumou outro macho, hé-hé. 
- Né isso não... depois de algus meses vivendo junto a gente começa a conhecer os 

defeitos da mulher, e vice-versa, e às vezes isso gera um certo atrito, dinâmico... 
- Que por sua vez gera calor, que provoca aumento da temperatura... 
- Exato, e segundo a equação pV=nRT, e supondo que nossa casa tenha um volume 

constante... 
- E que vocês estejam suficientemente afastados um do outro para que sejam 

considerados gases ideais... 
- O que é verdade para a maior parte do tempo... a porra da pressão aumenta! É isso. 

Deu pra entender, Danilo? 
- Não, entendi sem dar mesmo, hé-hé. 
- Então quer dizer que ela descobriu que tu gosta de arrotar na mesa...? 



- E eu descobri que ela gosta de lavar calcinha no box. 
- E qual é o problema, Tasso? Tu não gosta de ver calcinha não, hé-hé? 
- Gosto, meu velho, mas eu não vejo necessidade de fazer isso não... eu vou tomar 

banho e a porra da calcinha fica atrapalhando o ajuste da vazão da água, aí tem que 
botar a porra da calcinha em outro lugar, a mulher chega e fica irada porque eu 
molhei a porra da calcinha que tava enxugando... 

- E desde quando box de banheiro é lugar adequado pra enxugar calcinha, com aquela 
umidade toda no ar? 

- Exato! Mas vai tentar explicar isso pra mulher... é outra briga. 
- Porra, meu irmão, eu não sabia que viver a 2 era tão complicado assim. Desse jeito 

eu nunca vou criar coragem pra casar com Fernanda. 
- Mas tem suas vantagens, Danilo... sexo todo dia, de grátis, a-há! 
- Pelo jeito aquele papo de sexo todo dia é coisa do passado, Celso, hé-hé. 
- Esse negócio de sexo todo dia é só no começo, meus amigos. Depois de 1 mês 

Mônica começou a regular a mixaria... um dia ela diz que tá muito cansada, outro 
dia ela diz que já é tarde demais, que tem que acordar cedo no dia seguinte pra 
trabalhar, ou que está menstruada... sempre tem uma desculpa. 

- Mas nesses dias que o campo está alagado tu tens que aproveitar para sugerir um 
bolagato, Tasso, assim de leve, hé-hé... 

- Isso é outra coisa que só acontece raramente, meu amigo. 
- Porra, Tasso, a tua vida sexual tá quase pior que a de Neno, velho. Que porra é 

essa?! 
- Meu irmão, comigo não vai ter essa mamatinha não. Casou tem que dar, é a lei. 
- Mas, tecnicamente, Tasso e Mônica não estão casados, Danilo. 
- Tem isso não, velho, esse baitola tá vacilando... então a frequência caiu pra quanto, 

1 vez por semana, hé-hé? 
- Rapaz... tá por aí mesmo, Danilo. Se a gente fica lá em Natal no fim de semana aí 

rola mais um jabinha no sábado, mas quando a gente vem passar o fim de semana 
aqui não rola nada. 

- Tás viajando muito? 
- Muito não, de vez em quando. No mês que vem eu vou pra Vitória, a gente vai 

começar uma instalação por lá. 
- Terra muito boa, Tasso, mulheres mil, a-há! 
- Vai que tu arruma uma amante por lá, hé-hé. 
- É, vai ver... e tu, viado, tás de bobeira de novo? 
- Pode crazy... 
- E a festa ontem, Celso, como foi? Tu se arrumasse com Gloria de novo? 
- Meu irmão, adivinha o que eu vi logo de cara quando eu cheguei por lá, Danilo. 
- Gloria se agarrando com Armandinho...? 
- Exato. 
- Puta que o pariu, hé-hé... tás lascado, o bicho vai ficar puto contigo. 
- Eu falei que aquela estória sá ia dar em merda, que ela ia voltar tudo, de novo, 

novamente, outra vez, mas vocês ficaram dando corda pra mim... mifu. 
- Que conversa é essa, Celso, tu e Gloria? Tô sabendo disso não. 
- Eu dei uma apertadinha nela, outro dia... 
- Que derrapada da porra, Celso. 
- Se fudeu, hé-hé... Célia tava lá? 



- Meu irmão, aquela rapariga ficou me atiçando e depois foi praticamente mandou eu 
me lascar, só pra sacanear comigo. 

- Que conversa é essa, Celso, tu e Célia? Tô sabendo disso não. 
- Eu tou a fim de apertar aquela menina, velho. 
- Eu idem – voz número 1 – e muito. 
- Eu acho que nessa cidade inteirinha Célia é a única mulher que chega assim, talvez 

aos joelhos de Lina – voz número 2 – tá ligado? 
- Talvez até mais alto um pouquinho – voz número 3 – às coxas? 
- Então a festa foi uma merda, hé-hé... pelo menos pra tu. 
- Bom, por outro lado, Adelaide estava lá, mais perdida que cego em tiroteio, e nós 

fizemos companhia um ao outro. 
- Adelaide? Quem é essa maria? 
- Tu não conhece não, Tasso, é amiga de Patrícia. 
- Pense numa tagarela regulona – voz número 1 – a tal da Patrícia. 
- Pode crer – voz número 2. 
- Patrícia... aquela gostosinha que vocês agarraram? 
- A própria, hé-hé... ela ainda tá gostosa, Celso? 
- Sei lá, eu nunca mais vi aquela figura... e nem quero ver. Pense numa mulherzinha 

complicada da pleura...! 
- Não, cacete, Adelaide! 
- Maravilhosa, Danilo. A gente dançou praca, música lenta, no acocho... quase que eu 

dou uma apertada nela, velho, quase! 
- Quase? Que porra é essa de quase, fresco, tás feito Neno, que sempre fica no quase? 
- Ela tava paquerando o baterista, eu não quis dar uma de beque. 
- Tu conheces o cara, ele é teu amigo, por acaso? 
- Não... quer dizer, ele toca com Carlos Augusto, que é meu amigo. Então, por 

extrapolação... 
- Então, resumindo tudo, tu não comeste ninguém. 
- Não, Tasso... tou igual a tu, há-há. 
- Essa foi boa, hé-hé... 
- Mas, porém, todavia, contudo, entretando... terça-feira eu vou sair com Regininha, 

a-há, a-há! 
- Regininha... puta que o pariu, cacete! E depois, vais sair com quem, Carolina, 

Izabella, Catarina? Entraste em loop, vais começar tudo de novo!? 
- E o macho dela, Celso? 
- Ele não é meu amigo, nem amigo de amigo meu... e o cara é o maior canalha, eu já 

investiguei a vida dele. 
- Sim, mas, ele vai deixar ela sair contigo assim na boa? 
- O viado vai estar viajando... ela tá doida pra dar pra mim, Danilo, tu viste como ela 

tava me secando naquele dia no crepe. 
- É verdade, a bicha tava com aquele olhar lânguido, Tasso, hé-hé... taí outra estória 

que tem tudo pra dar em merda, hé-hé... 
- A gente almoçou junto na quinta-feira... eu não vejo a hora de dar uma apertada 

naquela menina, velho, vai ser muito massa. 
- Pode crer – voz número 1 – podz crer, pó de crer. 
- Pó de Creuza – voz número 3 – pó de crazy. 
- Pó de parar – voz número 2 – que eu acho que não vai rolar porra nenhuma. 



Quando chegamos ao nosso “point” predileto as condições não estavam muito boas. Neno 
havia acabado de sair do mar e sugeriu que fôssemos dar uma olhada no nosso segundo 
“point” predileto, que ficava apenas a uns 5 min do primeiro, disse que as meninas haviam 
ido pra lá, a procura de melhores ondas... e como elas ainda não haviam regressado ele 
obviamente concluiu que as condições de lá deviam de estar mais adequadas à prática do 
nobre esporte dos reis. Concordamos sem maiores discussões e, para nossa felicidade geral, 
o segundo “point” não só estava melhor como também o seu habitual “crowd” estava 
bastante reduzido – o dele, claro. 
 
Tiramos as pranchas do carro e caminhamos em direção ao mar, mas antes que nossos pés 
pudessem tocar as molhadas areias eu detectei uma suave onda sonora à minha direita: 
 

- Oi, Celso! 
 
Viramos nossos 8 olhos em direção àquela estonteante beldade que estava sentada na areia. 
Eu fiz um discreto sinal e meus amigos continuaram a caminhada enquanto eu dava uma 
checada mais detalhada na preciosa. E na companheira dela, claro, que também não era de 
se jogar fora. 
 

- Oi, Ana, tudo bem? 
- Tudo bem – ela levantou-se – esta é a minha irmã, Adriana. 
- Oi, Adriana, tudo bem? 
- Tudo... – a menina me deu uma sacada de alto a baixo – bem que tu falaste que o 

teu chefe era um gato, Ana Paula. 
- Menina...! – ela ficou ligeiramente desconsertada – ligue não, Celso, ela é assim 

mesmo... as ondas estão boas hoje, né? 
- Estão ótimas... – eu olhei pro mar, olhei para elas novamente – eu vou nessa, gente. 

Prazer te conhecer, Adriana. 
- O prazer foi todo meu... 

 
Nem deu nem tempo de ficar pensando besteira, pois logo que entrei veio uma série de 
ondas (quase) perfeitas, e eu concentrei minhas energias para pegar 1 delas. Para minha 
sorte, ou azar, eu conseguir manobrar até a beirinha, e mais uma vez fiquei de frente às 
duas lindas irmãs. Elas bateram silenciosas palmas, parabenizando-me pelo preciso 
desempenho, e depois deram tchauzinho. Hum... 
 
Voltei rapidamente ao “line up”, mas a série havia acabado. Tasso remou na minha direção, 
com cara de quem estava tramando algo (pelo menos) ligeiramente suspeito, e iniciou uma 
inoportuna conversa: 
 

- Quem é a maria, Celso? 
- Estagiária lá do departamento. 
- Porra, na minha época não tinha estagiária deste nível não, velho. 
- Outra grande vantagem da nova administração, meu caro. 
- E a outra? 
- Irmã, conheci agora. 
- E aí, vamos dar um saidão com elas hoje? 



- Tá vendo que eu não vou sair com estagiária, eu ainda respeito a regra número 2. 
- Há-há, eu sei... a número 3 tu já eliminou, e eu também, a número 4 está repleta de 

excessões, e a número 1 já era, hein, depois desta estória com Gloria? 
- Pssst, fala baixo que Armando pode estar por aqui – eu olhei em volta – a rigor 

mesmo eu não fiz nada de errado, ela estava disponível, ele estava namorando com 
outra maria... elas por elas, né? 

- Falou... vais fazer o que de noite? 
- Eu acho que vou dar uma passada lá na creperia, de leve, de repente Célia aparece 

por lá... a-há! 
- Há-há-há, é um viado... Célia... outra derrapada na regra número 1. 
- Êpa, essa já prescreveu, pois já faz quase 3 anos que ela dispensou Leo. 
- E por falar em Leo, tu vais mesmo pra Cali? 
- Vou, meu irmão, já acertei tudo com ele, já marquei passagem, o escambau. 
- Massa... 
- Em menos de 2 meses eu estarei surfando altas ondas em La Jolla, Rincon, Blacks e 

outros seletos “points” californianos, tá ligado? 
- Só... 
- Mas por enquanto eu vou encarar as merrequinhas locais... – eu comecei a remar 

novamente – ó eu aí nas esquerdas... 
 
A “sesh” prosseguiu sem maiores imprevistos, e depois que o sol se pôs nós resolvemos 
sair da água antes que aparecesse algum monstro marinho à procura de um casual jantar. 
 
Encontramos com as deslumbrantes irmãs no chuveiro. Eu reconheço que fiquei meio 
receoso quanto às boas maneiras dos meus incautos amigos, mas depois que fiz as devidas 
apresentações eles me surpreenderam com um verdadeiro show de bom comportamento. 
 
Danilo resolveu ir embora com Neno, Drica e Leninha, e eles logo saíram de cena. Tasso e 
eu conversamos mais um pouco com as meninas, mas antes que eu pudesse evitar algo 
potencialmente desastroso Adriana sugeriu um encontro noturno: 
 

- O que é que vocês vão fazer mais tarde? 
- Eu não sei ainda... – eu olhei angustiado para Tasso, quase implorando para que ele 

dissesse que ia sair com a namorada. 
 
Meu atacante amigo jamais conseguiria jogar na zaga, muito menos na auto-zaga, e sua 
resposta foi completamente previsível: 
 

- Nós vamos comer uns crepes, Adriana, vocês gostariam de ir conosco? 
- Claro! Todo mundo me fala desta tal de creperia mas eu ainda não conheço o lugar. 

 
Combinamos os detalhes logísticos do inesperado evento e despedimo-nos conforme os 
costumes locais. Eu achei que aquela idéia de sair com Ana Paula e a irmã dela era algo que 
tinha um razoável potencial de dar em merda. Obviamente que eu responsabilizei meu 
incauto amigo pelas prováveis repercussões negativas daquele encontro: 
 

- Meu irmão, se esse negócio virar uma roubada a culpa é tua. 



- Deixe comigo que não vai virar roubada nenhuma, Celso. 
- Eu não quero nem saber, a culpa é tua. 
- Veja o lado positivo da coisa, se a nossa amiga Célia estiver por lá ela vai ver que tu 

não estás tão largado como ela está imaginando. 
- Puta que o pariu... o meu placar com Célia já está em -2 a -1, Tasso, eu não estou 

precisando que fique -3 a -1, cacete! 
- Há-há-há... neste caso é melhor torcer para que ela não dê as caras por lá. 
- E Kika também, senão ela vai falar pra todo mundo na fábrica que me viu nas 

“nights” com a estagiária. 
- Eu só vou dizer 1 coisa, minha gente – voz número 2. 
- Não, deixa que eu digo – voz número 1 – isso vai dar em merda, daquelas enormes 

e fedorentas. 
- Eu diria que essa foi a pior idéia dos últimos tempos – voz número 3. 
- A pior idéia de todos os tempos – voz número 1. 
- Podz crer – voz número 2. 

 
Minhas preocupações foram temporariamente neutralizadas quando Tasso e eu chegamos 
na creperia e verificamos que nem Célia nem Kika e nem Gloria estavam presentes. Nossas 
graciosas convidadas ainda não haviam chegado, então nós escolhemos uma mesa 
estrategicamente posicionada perto da entrada e começamos a ingestão etílica. Heleninha 
nos viu de longe e aproximou-se, levemente encabulada: 
 

- Oi, gente... 
- Oi, Helena, tudo bem? 
- Tudo bem, Tasso... Celso, será que a gente podia ter um particular? 
- Claro... – eu levantei e juntos fomos para o “escritório” dela. 

 
Eu notei que ela estava precisando de um empurrãozinho, então puxei o assunto: 
 

- Fala, menina, o que foi? 
- É sobre aquele lance de ontem, na festa... 
- Ah, sei... – eu sorri, compreensivo – não foi nada demais, Heleninha, eu mesmo já 

passei por isto umas 3 ou 4 vezes...  
- Eu nunca vi você embriagado, Celso. 
- Eu já vi algumas vezes, naqueles baileus do H15 – voz número 3 – não foi muito 

divertido não. 
- Nem um pouquinho – voz número 2. 
- Bom, isso já foi há muito tempo, mas o importante mesmo é que você está legal. 
- Eu falei muita besteira, não foi? 
- Isso é verdade... o que foi que houve? 
- É que eu estava a fim deste cara, sabe, e ele não quer nada comigo? 
- Você tem certeza de que ele não quer nada com você? 
- Tenho, ele tá namorando com um maria lá da cidade... 
- Isso não significa nada, minha cara, vai por mim. 
- Eu não sei... mas obrigada pelas mentiras que você me disse ontem, Celso. Valeu 

mesmo. 
- De nada, foi de coração. 



- Eu sei que foi – ela me deu um beijo no rosto – você quer ouvir algo especial? 
- O que você quiser, Helena, eu confio no seu bom gosto. 

 
Quando voltei para a mesa as nossas graciosas convidadas já estavam devidamente 
instaladas. Eu sorri amigavelmente e cumprimentei-as: 
 

- Oi, meninas, vocês estão maravilhosas. 
- Muito obrigada – Adriana olhou para a irmã – ele é assim no trabalho também? 
- Rapaz, tou começando a achar que essa menina merece um tratozinho esperto – voz 

número 3 – tá ligado? 
- Qual? – voz número 1. 
- Adriana, claro, que não ia ficar bem apertar estagiária – voz número 3. 
- Não, ele é todo sério lá na fábrica, trata todo mundo com aquela cortesia 

profissional, sabe como é? 
- Há-há-há, vocês não conhecem a figura não, isso é um gaiato... 
- Tasso, não incinera a película na frente de Ana Paula, senão eu vou perder a moral, 

velho. 
- É verdade... mas Ana, me diga uma coisa, na minha época de estagiário naquela 

fábrica o pessoal do RH não deixava entrar estagiária bonita não, era só canhão. 
- Há-há, obrigada... e você estagiou lá também? 
- No Departamento de Projetos, 4 anos atrás. 
- Aonde?!? 
- Isso foi na época em que nós tínhamos um, Ana, muita coisa mudou de lá pra cá. A 

gente mudou de dono, 2 vezes... perdemos alguns colegas de trabalho, 2 vezes... 
- Mas algumas coisas melhoraram, hein, Celso? 
- Com certeza, meu amigo, o nosso bônus, por exemplo. 
- Você trabalha com o que, Tasso? 
- Projetos e instalações de equipamentos elétricos, motores, transformadores, essas 

coisas. E você, Adriana, faz o quê? 
- Eu sou Nutricionista, eu presto serviços para várias empresas da região. 
- De repente tu aparece lá na fábrica e dá uma melhorada no rango, Adriana. 
- Com certeza, Ana me disse que a comida lá é meio peba. 
- É peba e meia, ainda bem que eu levo a minha marmitinha, na sexta eu vou comer 

uma feijoada com a rapeize. 
- Aonde, Celso? 
- Lá perto da fábrica, tu nunca foi não? 
- Não, nem sei onde é. 
- Você tem que reclamar pro seu chefe, Ana, pedir pra ele lhe dar as dicas. 
- Ele é o meu chefe, Tasso. 
- Ah, logo vi, há-há... tá escondendo o jogo. 
- Claro, meu velho, essas dicas a gente só passa no 2º ou 3º mês de estágio. 
- Depois que a menina já passou maus bocados no refeitório. 
- Claro, pra aprender a dar valor às coisas. Isso faz parte do aprendizado, Ana. 
- Tá bom, mas eu não esqueci não, vou cobrar essa feijoada, viu? 
- Combinado, quando você completar 2 meses a gente vai lá, por conta da viúva. 
- Que viúva é essa, Celso? 
- É como o pessoal da Comercial se refere à empresa, Adriana. 



- Essa é boa, vou falar pra tia Graça. 
- Ela me disse que você tem uma namorada muito simpática, Celso, bonitona... 
- A famosa neurótica – voz número 2 – quer dizer, gostosa neurótica. 
- Coisa do passado – voz número 1. 
- Tinha, Adriana, nós entramos num acordo... ela com o pé e eu com a bunda, há-há. 
- Tadinho dele, Ana, tá largadinho... 
- Hum, estou detectando alguns interessantes sub-tons na voz dessa menina, meus 

caros – voz número 3 – shruiu! 
- Eu não detectei porra nenhuma – voz número 1 – mas tá valendo, que essa Adriana 

não é de se jogar fora não, meus amigos. Shruiu-iu! 
- Hen-hen... ligue não, Celso, o que não falta nesta cidade é mulher bonita e 

disponível, logo logo você arruma outra. 
- É verdade... vocês querem dar uma olhada no cardápio? 
- Claro! 

 
Nossa inocente noitada continuou seu agradável ritmo – o dela, claro. Desgustamos alguns 
crepes, jogamos conversa pro ar, demos umas risadas gostosas... tudo correu bem. Pelo 
menos até o momento em que Adriana sugeriu uma esticadinha e Tasso apressou-se em 
aceitar a duvidosa proposta: 
 

- Ótima idéia, Adriana, eu estava justamente pensando neste pormenor. 
- Celso, eu posso ir contigo? Tasso vai com Ana, assim ele passa mais umas dicas pra 

ela, sobre o estágio. 
- Gostei da sutil manobra – voz número 3 – grande Adriana... 
- Rapaz, eu acho que vai rolar – voz número 1. 
- Vocês só pensam em sacanagem mesmo – voz número 2 – a menina está apenas 

querendo ser simpática. 
- Tá legal... – eu não tive outra alternativa senão aceitr de bom grado a sua 

potencialmente decente proposta, a dela, claro. 
 
E para piorar tudo a minha ex-futura namorada Célia chegou bem na hora em que 
estávamos saindo. Ela nem falou comigo, deu um oi pra Tasso e um rápida olhadela nas 
meninas. Eu pressenti que qualquer que fosse a sua interpretação da cena – a dela, claro – o 
desenlace que eu estava imaginando para nós 2 estava correndo um sério risco de jamais 
acontecer, tipo nunca mesmo. 
 
Partimos em direção ao local que elas haviam sugerido, e logo Adriana iniciou a prosa: 
 

- Celso, que tipo de música você gosta? 
- Um pouco de tudo, ou quase tudo... – eu dei uma olhada pra ela – o que você gosta? 
- Tudo menos música caipira, pagode e música baiana. 
- Eu acho que tem uns 3 ou 4 “sticks” aqui – eu abri o estojo – está em ordem 

alfabética, você escolhe. 
- Tá bom... A/D, tem The Donnas neste aqui? 
- Hum-hum, a coleção completa. 
- Que tal o Spend The Night? Faz tempo que eu não escuto esse disco. 
- Boa pedida... 



Ela colocou o “stick” no modulador e aumentou o volume: 
 

- Agora está melhor – ela deu uma arrumadinha nos cabelos – eu gostei de você, 
sabia? Bem que Ana Paula falou que você era um cara decente e honesto. E bonitão. 

- É hoje, minha gente – voz número 3 – shruiu! 
- Célia dançou mesmo – voz número 1 – shruiu-iu! 
- Porra nenhuma, essa menina tem cara de que tá só zonando da cara da gente – voz 

número 2. 
- Obrigado... – eu sorri amigavelmente – eu também gostei de você, Adriana, bem 

que Ana Paula falou que você era bonita, charmosa e inteligente... 
- Há-há-há, eu sei que ela não falou isso não, Celso, mas obrigada assim mesmo. 
- De nada. 
- Sabia que a gente deu uma olhadinha em você, na net? 
- Foi mesmo...? – eu disfarcei minha curiosidade. 
- Foi no dia antes dela começar o estágio. Tia Graça e tio Fernando falaram tão bem 

de você, disseram pra Ana que ia tudo dar certo, que ela ia adorar o estágio... depois 
disso a gente foi fazer uma pesquisa. 

- Alguma coisa interessante? 
- Há-há-há... eu não vou ficar inflando o teu ego não, menino, basta a adulação da 

minha irmã. 
- Hum!? – eu olhei para ela desconfiado. 
- O quê? – voz número 2. 
- Você ainda não reparou que Ana tem uma admiração um pouco, como é que se 

diz... acentuada por você? 
- O quê?! – voz número 3. 
- Não, não percebi nada disso não. 
- Sei... – ela ficou me observando atentamente – você está falando a verdade! 
- Claro que estou... – eu olhei rapidamente nos seus olhos, os dela, claro – o que é que 

você está insinuando, Adriana? 
- Minha irmã tem uma quedinha por você, Celso, é isso. 
- O quê!?! – voz número 1 – Tá variando, mulher?! 
- Putz... – eu olhei para ela novamente – você está brincando, né? 
- Claro que não! 
- Agora fudeu a tabaca de chola mesmo... – voz número 2. 
- Ai, ai, ai... era só o que faltava... 
- Você não acha que ela seja interessante? 
- Não, não é isso não, Adriana. Ela é interessante sim, muito interessante mesmo, mas 

é que eu não acho que seria adequado... você entende, misturar trabalho com essas 
coisas, além de tudo sendo ela minha subordinada, parente do presidente. 

- É, eu sei. 
- Nós temos até políticas pra este tipo de coisa. 
- É proibido? 
- Não, não é proibido. Se as 2 pessoas querem ter um relacionamento é problema 

delas, mas o tipo de confusão que isto pode causar... imagina se a gente contrata a 
tua irmã e não contrata outra pessoa, vai parecer que é porque... 

- Ela deu pro chefe. 
- Isso... e imagina se o relacionamento não funciona, e a gente não contrata... 



- Foi porque ela não quis dar pro chefe. 
- Exato... 
- Mas tio Fernando adiantou que eles não estão com nenhum plano de contratar 

estagiários de Engenharia. 
- Eu sei, mas as coisas mudam... nunca se sabe. 
- Principalmente na cachola daquele cidadão – voz número 2 – pense num macho pra 

mudar de opinião, o tal do Fernando! 
- Então não tem a mínima chance de acontecer algo entre vocês? 
- Eu prefiro nem pensar nesta possibilidade, Adriana... sua irmã é uma ótima pessoa, 

muito dedicada, inteligente, aprende rápido... ela é muito simpática, também... 
- E bonita. 
- Linda... mas, para todos os efeitos práticos, ela é carta fora do baralho. Ela por 

acaso sabe que a gente tá conversando essas coisas? 
- Não, claro que não... – ela sorriu ironicamente. 
- Ainda bem. 
- E se ela não estivesse estagiando lá, se você tivesse conhecido hoje, na praia, por 

exemplo? 
- Se ela não estivesse estagiando conosco ela nem teria olhado pra mim na praia, 

Adriana. 
- Por que não? Eu olhei. 
- Olhou por que ela falou quem eu era. 
- Tá bom... e se você estivesse nas baladas, e se encontrasse Carlos Eduardo, e se ele 

apresentasse Ana Paula pra você, e se rolasse um clima? 
- Tem muito “se” nesta estória, Adriana. 
- Não, fala, hipoteticamente... você ficaria com ela? 
- É claro que sim! 
- E então, qual é a diferença? 
- A diferença é que na segunda-feira de manhã ela vai estar no mesmo lugar em que 

eu trabalho, e eu procuro seguir uma regra básica de comportamento... seria, no 
minimo, anti-ético. 

- Tá bom... 
- A propósito, esta regra não se aplica a irmãs de estagiárias... eu até namorei com 

uma irmã de uma menina lá da fábrica, já faz uns 4 anos... 
- E por que você está me dizendo isso, menino? 
- Caso você esteja, ou venha a estar, interessada, claro. 
- Boa jogada na grande área, Celso – voz número 3. 
- Ela vai chutar a bola pra fora do campo – voz número 2. 
- Há-há-há, capaz... chegamos. 
- Eu te disse, não te disse? – voz número 2. 

 
Saímos do carro e demos uma olhada nos arredores. A fila estava enorme, eu estimei que ia 
demorar uns 20 min até conseguirmos entrar no recinto. Tasso e Ana Paula juntaram-se a 
nós, e logo meu amigo fez uma importante observação: 
 

- Celso, vê quem é que vai tocar hoje – Tasso apontou para o cartaz na parede. 
- Hum... – “putz, eu era a fim de apertar essa menina do cartaz”. 
- Vamos entrar, gente? 



- E a fila, Adriana? 
- Não se preocupem, meninos, que vocês estão na nossa praia. 

 
Nossas descoladas comparsas não tiveram a menor dificuldade de quebrar a ordem de 
entrada, e em poucos segundos estávamos todos no interior do ensurdecedor 
estabelecimento. Algumas centenas de pessoas lotavam o ambiente. A iluminação era 
precária, mas o condicionador de ar estava funcionando bem. 
 
Nada havia mudado naquele lugar desde a última vez em que eu lá estivera. Exceto a 
música, e para melhor. Do alto do palco uma atraente figura de cabelos castanhos berrava 
os provocantes versos de “Shitlist”, e o meu atento amigo fez imediata questão de elogiar a 
notável evolução musical: 
 

- Pelo visto eles ultrapassaram aquela fase anos 80, Celso – ele gritou ao meu 
ouvido. 

- Até que enfim... – eu respondi ao mesmo tom. 
 
Apesar de todo o barulho Ana Paula conseguiu escutar a nossa ligeira conversa: 
 

- Vocês conhecem o pessoal do conjunto? – ela gritou para nós. 
 
Eu olhei para Tasso e dei a entender que seria melhor que eu respondesse aquela pergunta: 
 

- Conhecemos sim, Ana, nós tocamos juntos algumas vezes. Essa menina 
namorava com um grande amigo nosso, que toca guitarra também. 

- Você toca o que, Tasso? 
- Campanhinha, há-há... e bateria. 
- É mesmo? Que legal! 

 
Nossa rápida viagem ao passado foi frequentemente interrompida por pessoas pedindo 
passagem, ou comentários da banda ao final das músicas. Mas no final das contas eu fiquei 
com a sensação de que, mesmo sem querer, estava colocando mais lenha naquela 
inadequada fogueira, e mais cedo ou mais tarde alguém iria sair queimado daquela 
(potencialmente) inadequada estória. 
 

- Meninos, nós vamos ao toalete. Peguem umas cervas pra nós. 
- Tá bom, Adriana. 

 
Enquanto elas iam fazer o que as mulheres sempre faziam naquelas circunstâncias, ou seja, 
comentários indiscretos sobre nós, Tasso e eu fomos ao bar para adquirir os fluidos 
requisitados. Nossa atenção era constantemente desviada pelas moçoilas que populavam o 
recinto, de mods que demoramos quase 5 min só para chegar ao balcão de atendimento. 
 

- E aí, meu velho, vai encarar? 
- Eu encararia a irmã, Tasso. 
- Qual irmã, Celso? 
- Adriana, é claro – “No ato!”. 



- Pois eu encaro qualquer uma delas, há-há. 
- Bom, pode deixar a minha estagiária fora desta conversa, pois é minha obrigação, 

como líder e orientador, zelar pela segurança e bem-estar da menina. 
- Dentro da fábrica, Celso. Aqui fora é outra estória. 
- Tasso, que tal a gente nem tocar neste assunto? 
- O que é que tu achas que elas estão fazendo neste exato momento, Celso? A mesma 

coisa que nós... 
- Eu não sei... Adriana tava me falando que Ana Paula desenvolveu uma ligeira, e não 

saudável, eu diria, atração por mim... tu sabes que seria uma grave violação da regra 
número 2 se eu tivesse algum rolo com ela. 

- Que besteira, Celso. 
- Besteira porque não é tua estagiária, fresco – voz número 2. 
- Besteira nada, meu velho. 
- Tu dás uns agarrinhos nela, resolve a curiosidade da menina, e na segunda-feira tá 

tudo bem. É melhor do que deixar a tensão aumentar indefinidamente. 
- Apesar de compreender a lógica do nosso amigo eu acho que continua sendo uma 

péssima idéia – voz número 3 – terrível mesmo. 
- Concordo, tou fora desse esquema – voz número 1 – agora a irmãzinha dela é outra 

estória, meu povo. 
- Outra completamente diferente estória, eu diria – voz número 3. 

 
Se eu tivesse a mínima idéia do que iria acontecer nos meses seguintes eu teria seguido a 
imbatível lógica do meu experiente amigo, mas naquele delicado momento as minhas 
inabaláveis convicções falaram mais alto: 
 

- Eu não sei, Tasso... como ela mesma disse, o que não falta nesta cidade é mulher 
bonita e disponível, basta dar uma olhada ao redor que tu achas umas 30 ou 40. Por 
que raios d’água eu iria agarrar a minha própria estagiária? 

 
Voltamos para o lugar em que estávamos antes, bem defronte ao palco, e entregamos a 
encomenda para as meninas. Tasso ficou conversando com Adriana, e eu com Ana Paula. 
Não notei nenhum sinal de que algo suspeito estava prestes a se cristalizar, então fiquei 
mais tranquilo. Depois de uns 15 min o conjunto iniciou um intervalo, e nossas sedentas 
comparsas aproveitaram a deixa e foram buscar umas biras para nós todos. Meu já quase 
impaciente amigo aproveitou para me revelar um segredo, que, para receio meu, estava 
prestes a se tornar público: 
 

- Eu acho que eu vou apertar essa Adriana, Celso. 
- Puta merda... não vai me dizer que tu falaste de Mônica pra ela. 
- Há-há-há... isso nunca falha, meu amigo. Aliás, foi exatamente assim que eu e 

Mônica começamos. Eu falei pra ela que tinha uma namorada, Aline, mas que as 
coisas não andavam assim muito bem... esse papo é infalível, Celso. 

- Bom, eu não vou falar mais nada, contanto que Ana Paula não entre nesta estória 
pra mim tá tudo bem. 

- Mas aí é que está o grande lance da coisa, meu caro. Se a irmã se der bem é óbvio 
que ela também vai querer sair do 0 x 0. 

- Eu sabia que isso ia dar em merda... – “puta merda, e agora?”. 



E foi naquele exato momento que algo bastante providencial aconteceu: eu virei o rosto e 
dei de cara com a talentosa cantora da hora: 
 

- Maria Eduarda! – exclamei satisfeito. 
- Quanto tempo, Celso... 

 
Ela abriu um maravilhoso sorriso e me deu um gostoso abraço. Depois cumprimentou 
Tasso e fez a pergunta mais previsível da noite: 
 

- Vocês ainda estão tocando juntos? 
- De quando em vez... 
- A gente gravou algumas músicas, outro dia... 
- Eu tô sabendo, eu fui lá no estúdio dos meninos e eles falaram que vocês estão 

gravando um disco. 
- É, a gente tá precisando de uma voz feminina para uma das músicas, Duda. 
- É mesmo, Tasso? – ela fez um desnecessário charminho – se vocês quiserem eu 

posso falar com uma das minhas amigas. 
- Tá legal – eu entrei no jogo dela – de repente, se você estiver disponível um dia 

desses que a gente estiver no estúdio, você podia passar por lá e... 
- E o que, Celso? 
- E dar uma olhada na música... – eu olhei para Tasso, implorando ajuda. 
- O que o meu amigo quer dizer, Maria Eduarda, é que nos gostaríamos que você 

cantasse uma música no disco. 
- Será um prazer, gente! Vocês me ligam, então? 
- Claro... – eu puxei o meu bobofone do bolso – se você me der o seu número aí fica 

bem mais fácil. 
- Deixa que eu anoto – ela pegou o meu aparelho e inseriu seus dados, os dela, claro – 

é melhor eu tirar uma foto também, né, assim você não esquece de quem é o 
número? 

 
Ela encostou o seu belo rosto – o dela, claro – ao meu e bateu a foto. Tasso sacou a deixa e 
se afastou um pouco da pequena área. 
 

- Pronto... agora você não tem mais nenhuma desculpa para não me ligar, Celso. 
- Rapazes, eu acabo de ter uma interessante idéia – voz número 3. 
- Eu idem – voz número 1 – shruiu! 
- Eu idem idem – voz número 2 – vocês lembram da época que a gente era a fim de 

apertar essa menina? 
- Eu lembro sim – voz número 1 – Celso tava saindo com aquela patricinha. 

Literalmente. 
- Foi logo antes da gente conhecer Lina... – voz número 3. 
- Tá bom... – eu resolvi mudar o assunto – ontem eu vi Carlos Augusto, lá no Kekos. 
- Foi mesmo? – ela desconversou rapidinho – eu falei com Rodrigo, outro dia, ele me 

falou que você estava namorando com Catarina. 
- Estava, do verbo não estou mais, ela me deu um chute na bunda depois do Carnaval. 
- Que pena... – ela viu que as meninas estavam de volta, conversando com Tasso – 

pelo visto você já superou esta fase. 



- Não é o que você está pensando, são apenas amigas. 
- Claro... – ela ficou pensativa por uns 5 s e depois resolveu partir para o ataque – 

você nunca mais ligou pra mim, Celso. 
- É verdade... você mudou um pouco, Duda, pra melhor, claro. 
- Você deve estar falando do repertório... 
- Também, mas você está mais tchuns... – eu fitei seus olhos cor de mel, os dela, 

claro, por um demorado instante... “putz, como essa menina está atraente” – eu 
pensei em ligar pra você, Duda, mas eu ainda não acho que... 

- Ainda não, Celso?! Já faz mais de 1 ano que eu não vejo Carlos Augusto. Ele está 
namorando uma menina do prédio dele, eu já tive 2 outros namorados depois dele... 

- Mas eu sei que ele ainda é a fim de você, Duda... – eu cocei a cabeça – você sabe 
como eu sou com essas coisas. 

- Eu sei, mas eu e ele não temos mais nada a ver. 
- Sei... – “então tá valendo” – você ainda pensa naquele assunto? 
- Bastante. 
- Agora, por exemplo? 
- Hum-hum... 
- Então... – “eu idem” – vamos ver se funciona dessa vez? 
- Aqui, agora? 
- Por que não? 
- Grande jogada na pequena área, Celso – voz número 1 – shruiu! 
- Rapaz, eu acho que finalmente essa noite vai mudar para um rumo mais favorável 

pra nós – voz número 2 – shruiu! 
- Só – voz número 3 – eu sempre fui a fim de apertar essa menina, tá ligado? 
- Seria no mínimo uma indelicadeza com as suas amigas, Celso. 
- Suponha que elas não estivessem aqui. 
- Hum... – ela olhou para o relógio – me diz uma coisa, você não está com nenhuma 

delas mesmo? 
- Não. 
- Que horas vocês vão embora? 
- Daqui a uma meia hora, eu acho. 
- Passa aqui depois, e a gente continua esta conversa. 

 
Trocamos os 2 beijinhos de praxe e depois ela foi se preparar para o 2º tempo da sua 
apresentação músical, a tua não, a dela, claro. Eu voltei ao grupo e peguei a minha bira: 
 

- Que delícia... 
- Tasso estava contando pra gente que vocês costumavam frequentar este lugar, 

Celso. 
- Isso já faz muito tempo... uns 2 anos, eu acho. 

 
Meu observador amigo não conseguiu deixar de escapar um suspeito, e completamente 
desnecessário, comentário: 
 

- Mas a namorada de Celso, na época, proibiu o rapaz de dar as caras por aqui. 
- Por quê? 
- Ela começou a achar que ele tava de coisa com Duda, essa menina que canta. 



- Tasso, eu acho que as meninas não estão interessadas neste assunto não, velho. 
- Estamos sim, Tasso, pode continuar – Adriana ficou me cutucando com o cotovelo 

– e ele tava mesmo? 
- Diz ele que não, mas eu não sei... 
- Claro que não tava, Adriana. Primeiro que eu sou um cara fiel, e segundo que ela 

namorava com um grande amigo meu. 
- Então por que a menina tava cismada? 
- Sei lá, não é pra falar mal da menina não, mas ela de vez em quando tinha essas 

neuras. Não é, Tasso? 
- Não, gente, o negócio foi o seguinte. Tudo começou no dia em que minha sobrinha 

fez 16 anos e a gente fez uma festinha na casa dela, na piscina. Eu chamei Carlos 
Augusto pra tocar com a gente, ele trouxe a namorada, Duda, falou que ela cantava, 
a gente pediu pra ela cantar umas músicas com a gente... 

- Já entendi tudo, a namorada de Celso ficou com ciúmes porque ela cantava bem. 
- Isso, mas não foi só isso não. Um dia a gente tava aqui, ela tava cantando... naquela 

época Carlos Augusto ainda tocava neste conjunto. Aí de repente, assim do nada, 
ela convidou eu e Celso pra tocar uma música do Concrete Blonde com eles. 

- E vocês foram? 
- Fomos sim, há-há... meu irmão, Patrícia ficou muito irada com Celso. 
- Bota irada nisso – “pense numa mulherzinha braba, a tal da Patrícia”. 
- Que besteira, gente, imagina se eu ia ficar com ciúmes de namorado por causa duma 

besteira dessa. 
- Nem eu, eu ia ficar é feliz em ver o meu gato tocando uma música pra mim... 

 
Tasso e eu trocamos um cúmplice e discreto olhar, e depois eu fiz um singelo 
agradecimento às nossas despreocupadas comparsas: 
 

- Eu devia ter namorado é com vocês, ao invés daquela neurótica. 
 
Impressionante como às vezes a gente fala uma coisa com uma intenção completamente 
diferente da que as pessoas que ouvem vão interpretar. Foi o que aconteceu comigo naquela 
noite, naquele exato instante, quando as nossas despreocupadas comparsas responderam ao 
meu despretensioso agradecimento: 
 

- Ainda está em tempo, não é, Ana? 
- Com certeza, Adriana... 

 
E aconteceu de novo, dada a minha resposta para os comentários delas: 
 

- Vocês são ótimas... 
- Somos mesmo, há-há... 
- Convencidinhas também, mas tudo bem... 

 
O conjunto recomeçou a tocar e, para nossa surpresa, eles abriram o segundo tempo com 
uma versão menos açucarada, e mais lenta, de “Let’s Just Get Naked”. Naturalmente que o 
meu astuto amigo convidou Adriana para dançar, e eu, para não parecer indelicado, fiz o 
mesmo. 



Ana Paula reagiu positivamente ao meu educado gesto: detonou o resto da bira, dispensou a 
garrafa e passou seus suaves braços – os dela, claro – ao redor do meu igualmente suave 
pescoço. Eu não consegui pensar em algo apropriado para conversarmos, então achei 
melhor ficar calado mesmo. Fechei os olhos e fiquei me intoxicando com o delicioso aroma 
dos seus cabelos – os dela, claro. 
 
Eu sinceramente torci para que viesse uma música mais agitada na sequência, mas quando 
ouvi os primeiros acordes de “Underneath It All” eu me dei conta de que teria que torcer 
com mais vontade. Eu passei os 5 min seguintes tentanto me convencer de que a regra 
número 2 era mesmo um bom motivo para evitar algo que estava ficando extremamente 
inevitável, mas o que realmente me segurou foi a lembrança de que se eu apertasse Ana 
Paula naquela noite eu muito provavelmente estaria anulando as minhas chances de apertar 
Maria Eduarda, e eu sabia muito bem que não era boa coisa ir de encontro às infalíveis leis 
da Probabilidade. 
 
Abri os olhos e fiquei olhando pra ela, para o jeito levemente provocante com que ela 
balançava seu belo corpo – o dela, claro – enquanto segurava o microfone e cantava o 
refrão de “Malandragem”, mas aquela visão comecou a provocar previsíveis reações 
fisiológicas, reações estas que eu estava fazendo um grande esforço para evitar, então eu 
virei o rosto em outra direção. 
 
Adriana estava olhando para nós, e quando nossos olhares se cruzaram ela sorriu e fez um 
gesto qua dava a entender que aquele seria um bom momento para dar eu um beijo na sua 
bela irmã – a dela, claro. 
 
Eu fiquei sorrindo da criatividade da menina, mas balancei negativamente o meu dedo 
indicador, e ela fez uma inconfundível expressão de desapontamento. Imagina se eu ia 
agarrar a minha própria estagiária... mas nem f#dendo! 
 
O conjunto finalmente encerrou aquela aparentemente interminável sequência mela-cueca, 
mas depois dos aplausos e agradecimentos Maria Eduarda nos presenteou com mais uma 
questionável surpresa: 
 

- Nós gostaríamos de convidar 2 grandes amigos nossos, Tasso e Celso, para 
tocar a próxima música conosco... 

  
Nossas entusiasmadas comparsas da hora reagiram de imediato: 
 

- O que é que vocês estão esperando?! 
- Esta noite está ficando cada vez mais interessante, Ana! 
- Bora, Celso! 

 
Meu inebriado amigo e eu subimos ao palco e assumimos nossas posições. Eu pensei que 
íamos tocar “Woman To Woman”, ou “A Long Time Ago”, mas a minha supreendente 
amiga anunciou algo um pouco mais pesado: 
 

- Nós vamos tocar “Violet” para vocês... 



Obviamente que aquela particular canção fez-me lembrar de Lídia, e de como ela cantava 
maravilhosamente bem. Eu logo deduzi que Maria Eduarda nem de longe conseguiria fazer 
uma interpretação que estivesse sequer no mesmo patamar que a dela, mas do ângulo que 
eu estava deu perfeitamente para notar que as limitações vocais de Duda eram mais que 
amplamente compensadas pelos seus exuberantes atributos topográficos – os dela, claro. 
 
Eu passei metade da música tentando não olhar para o “backside” da nossa “frontwoman” e 
a outra metade tentando não olhar para Ana Paula, mas no final das contas não consegui 
não fazer nem uma coisa nem outra. Mas pelo menos aquelas desimportantes distrações não 
me impediram de fazer uma competente e discreta participação. 
 
Os frequentadores do lugar aparentemente gostaram do que ouviram, pois aplaudiram 
esfuziadamente ao final da nossa precisa execução. Maria Eduarda rapidamente consultou-
nos a respeito de uma outra canção e voltou a se comunicar com a platéia: 
 

- Muito obrigada! Agora nós vamos tocar uma música do Concrete Blonde, 
“Heal It Up”.  

 
O desempenho de Maria Eduarda foi perfeito, eu nem consegui mais lembrar que Lídia 
existia, e novamente dividi minha abalada atenção entre aquelas 2 mulheres que 
coincidentemente haviam cruzado o meu caminho naquele dia. Ao final da música Tasso e 
eu agradecemos a todos e voltamos aos nossos lugares. A banda começou a tocar 
“Welcome To Paradise” e tudo voltou ao normal. 
 
Tudo menos a maneira com que Ana Paula estava me olhando. Aquilo com certeza ia 
acabar em confusão, e das grandes. Mas, para minha provisória fecilidade, elas decidiram ir 
embora uns 15 min depois. Naturalmente que Tasso e eu fizemos questão de acompanhá-las 
até o carro delas, e depois dos usuais agradecimentos mútuos pela agradável noite 
despedimo-nos como se fôssemos conhecidos de longas datas. 
 
Meu cansado amigo sugeriu finalizarmos a noitada, e eu aceitei a sugestão sem maiores 
constrangimentos. Deixei-o na residência dos seus familiares – os dele, claro – e voltei para 
a cena do crime. Estacionei o Celsomóvel no mesmo lugar de antes e liguei para Maria 
Eduarda. 
 
Ela já havia encerrado a sua apresentação – a dela, claro – e estava me esperando no bar do 
piso superior, as pernas cruzadas, deixando-me em dúvida sobre em que direção olhar. Meu 
estômago sofreu uma pesada descarga de adrenalina quando eu finalmente pude olhar para 
os seus lindos olhos cor de mel – os dela, claro – mas eu disfarcei perfeitamente a minha 
inadequada ansiedade: 
 

- Oi, Duda – dei-lhe os 2 beijinhos e sentei-me ao seu lado, o dela, claro, ainda sem 
acreditar direito que algo potencialmente interessante estava prestes a acontecer. 

 
Ela me olhou sorridente, segurou a minha gélida mão: 
 

- E aí, Celso?! 



- Eu preciso te perguntar uma coisa... 
- Eu já sei, é sobre Carlos Augusto, não é? 
- É... 
- Tá bom, eu vou te falar tudo – ela tomou um gole da bira que estava sobre o balcão 

– tudo o que você ouviu é verdade, Celso, eu fiquei com um cara quando estava 
namorando com Carlos Augusto. Foi apenas 1 vez, mas ele não me perdoou e 
acabou tudo comigo. Pronto, agora você sabe de tudo. 

 
Obviamente que ela nunca havia passado por uma auditoria da ISO 14001, e não havia 
aprendido que não se deve passar informação nenhuma antes que a pergunta seja feita... 
 

- Eu só queria saber se você achava que ainda teria volta, Duda. 
- Claro que não, Celso. Eu passei uns 3 meses correndo atrás dele, mas ele mal falava 

comigo. 
- Sei... – “isso vai dar em merda”. 
- Não se preocupe com isso não. 

 
Ela me ofereceu a bira, eu tomei um gole... 
 

- O que mais você quer saber? 
- Esses caras que você tava namorando... 
- Foi 1 de cada vez, se é isso... – ela não se conteve – há-há-há. 
- Não, não é isso que eu ia perguntar, eu só queria saber se eu conheço algum deles. 
- Eu acho que não, por quê? 
- Eu estou apenas querendo evitar atritos desnecessários – “principalmente depois que 

eu inadvertidamente apertei Gloria e ela voltou a namorar com o meu caro (ex?-) 
amigo Armandinho... putz, eu acho que fiquei meio traumatizado mesmo”. 

- Não se preocupe com isso, é tudo coisa do passado. O que mais?! 
- Nada, só isso – eu sorri satisfeito e mudei de assunto – o que é que você tem feito de 

bom ultimamente? 
- Calma que agora é a minha vez... 
- Hum? 
- Eu quero saber tudo sobre Catarina... e Célia. 
- Humm, eu estou vendo que você está bem informada. 
- Não o suficiente, eu quero saber tudo o que aconteceu contigo desde a última vez 

que a gente conversou, no ano passado, tudo mesmo. 
 
Eu fiz um resumido relato sobre a minha quase pública vida privada, ao final do qual ela 
apenas fez um intrigante comentário: 
 

- E é por causa da morte do seu amigo que você resolveu agarrar tudo que é mulher 
que aparece pela frente? 

- Eu não sei, eu não sei mais de nada, Duda... eu tou achando que eu vou morrer cedo 
também. 

- A gente só vai quando chega a hora, Celso. 
- Eu não quero morrer agora – voz número 1, ligeiramente apreensiva – na verdade 

eu preferia mesmo não morrer. 



- Eu acho que morte ainda é inevitável, gentem – voz número 2 – eu mesmo não 
quero morrer agora, mas é uma coisa que a gente não controla a hora, né? 

- Bom, tecnicamente existe uma maneira de controlar a hora que a gente morre – voz 
número 3 – não que eu esteja sugerindo essa possibilidade, claro, mas ela existe. 

- Deixa de ser bizuleu, porra! – voz número 2. 
- É o que eu tenho ouvido ultimamente... 
- É por isso que você veio conversar comigo, você quer que eu seja a próxima nessa 

lista de mulheres que você quer agarrar porque tá achando que vai morrer cedo? 
- Eu sempre fui a fim de ficar contigo, Duda, você sabe disso. 
- Sei... – Maria Eduarda respirou fundo – você precisa simplificar a sua vida, Celso. 
- Por que você está dizendo isto? 
- Porque é um dos segredos para se viver bem. 
- Sei... – eu pensei por uns 3 s – e você acha que eu não estou vivendo bem? 
- Não foi isso o que eu quis dizer... 
- O que é que você quis dizer, Duda? 
- Primeiro: se você gosta mesmo dessa Beatriz você deveria dizer pra ela que não está 

preparado para o tipo de relacionamento que ela está querendo. 
- Hum... – “gostei do bizu, sutil, essa menina”. 
- Segundo: Célia não quer nada contigo, Celso... – ela fez uma pausa para analisar a 

minha expressão – nada além de umazinha com o ex da amiga. Esta é a estória mais 
antiga do mundo, meu querido. 

- Hum... – “será?”. 
- Terceiro: é por causa desta estória com Gloria que você está assim tão desconfiado? 
- Você acha que eu não deveria estar? 
- Claro que não! 
- Tá bom... quarto...?! 
- Eu vou parar por aqui. 
- Ainda bem, senão eu teria que zerar a minha vida sexual. 
- Há-há-há, eu tenho certeza de que você deixou de me contar pelo menos metade 

dela. 
- Não tanto... 

 
Eu aterrisei minha mão numa posição estratégica logo acima do seu joelho – o dela, claro – 
e desenhei uma espiral imaginária com o dedo médio. Ela novamente respirou fundo e me 
olhou razoavelmente séria: 
 

- O que é que você quer comigo, Celso? 
- Tudo o que você quiser, Duda. 
- Tudo mesmo? 
- Tudo menos beijo de língua, é claro. 
- Há-há-há... – voz número 3 – essa me fez lembrar o fresco do Fabio, que falava isso 

o tempo todo. 
- Fala sério... 
- Tudo o que você quiser, Duda, tudo mesmo – eu fiz a minha clássica expressão 

mezzo-curioso mezzo-indiferente mezzo-mentiroso – e você? 
 
Ela não caiu na minha armadilha: 



- Essa foi a maneira mais sutil que eu já vi de se rebater a pergunta que a gente não 
quer responder para a outra pessoa, Celso. 

- Há-há-há – eu dei mais um gole na bira – e você vai me dar a honra de responder a 
pergunta ou vai fazer o mesmo que eu fiz? 

- Eu quero tudo o que você quiser, Celso... – ela aproximou seu ofegante rosto ao 
meu, o dela, claro – inclusive beijo de língua... 

- Shru-u-iu! – voz número 1. 
- Shruiu-iu-iu! – voz número 2. 
- Eu sabia, eu sabia que hoje a gente ia tirar o pé da lama – voz número 3 – shruiu! 

 
Eu achei que as condições não iriam ficar mais ideais que aquelas, e parti para o ataque. Ela 
não ofereceu a menor resistência, e estava deveras inspirada, detalhe este que me causou 
um certo trabalhinho extra na hora que eu precisei parar para respirar... aquele foi mesmo o 
melhor beijo da minha vida, sem dúvida alguma. 
 
Ela obviamente gostou da amostra, e não perdeu a chance de dar um toque especial ao 
ilustre momento: 
 

- Nosso 1º beijo, ao som de Stone Roses... 
 
Eu não deixei por menos, e não hesitei em colocar mais uma colherzinha de açúcar no (já 
bastante) meloso jogo: 
 

- Agora esta música vai ter um significado todo especial para mim, Duda. 
- Vai mesmo...? 
- Claro que sim... você sabe que eu sempre quis ficar com você. 
- Eu também, desde o dia em que a gente se conheceu naquela festa... mas eu estava 

ocupada, e você também. 
- É verdade... 
- A tua namorada ficou com um ciúme roxo de mim naquele dia, não foi? 
- Foi... é que ela sabia que eu tenho um fraco por mulher de olho cor de mel. Ainda 

tenho, claro. 
- Eu não sabia disso. 
- Pois agora sabe – eu retirei os cabelos da frente dos seus belos olhos, os dela, claro 

– eu poderia ficar horas a fio só olhando pros teus olhos... 
- Fala mais... 

 
Eu não deixei que ela terminasse a frase, e mais uma vez engajamos num quilométrico 
beijo, depois do qual Maria Eduarda me fez outra deliciosa confissão: 
 

- Eu sempre soube que isso ia acontecer um dia, Celso. 
- Intuição feminina? 
- Não, vontade feminina mesmo. 
- Há-há-há... 

 
 
 



Transmissions From A Lonely Room 
 

- A Valéria num mudou nada, Celsan. 
- Nada mesmo, Adriano... quer dizer, mudou 1 coisa muito importante desde a última 

vez que a gente se viu: não está mais interessada em mim. 
- Ainda bem, né, ocê acha que a menina ainda estaria a fim docê depois de 5 anos? 
- Seria muito esquisito, né? 

 
Eu olhei para a nossa simpática amiga, ela me acenou do palco, onde animadamente 
conversava com o nosso igualmente simpático amigo Juliano, completamente desafetada... 
 

- Muito demais além da conta. Ocês vão tocar mais alguma música? 
- Eu ainda não sei, vamos conferir com JF e Shimano. 

 
Nossos 2 talentosos amigos estavam tranquilamente sentados na 5ª fila do auditório, 
confabulando com os nossos igualmente talentosos amigos Adalberto, Gú e Vic a respeito 
do mesmo auspicioso assunto que o meu saudoso amigo Adriano acabara de levantar, mas 
antes mesmo que nós pudéssemos convergir para uma adequada proposta a nossa amigável 
discussão foi inesperadamente interrompida pela eletrizante chegada de um outro saudoso 
membro da nossa gloriosa turma: 
 

- Oi, gentem, eu demorei porque peguei trânsito na Dutra, quando é que o som vai 
começar a rolar? 

- Já começou há muito tempo, Alex – Cristina logo foi em encontro ao nosso 
divertido amigo para esfuziadamente saudá-lo – a gente tava aqui pensando se você 
ia perder a festa de 5 anos de formatura da turma! 

- Imagina, meu...! 
 
E nem podia mesmo, pois festa da turma sem a animante presença do nosso animado amigo 
Alex seria algo impensável, mesmo porque Alex geralmente era responsável por ~50% da 
animação de toda e qualquer festa da turma... e enquanto Jaula e Espetinho se aproximavam 
do saudoso e animante amigo eu olhei para Adriano e comecei a me dar conta de que algo 
muito estranho estava acontecendo: 
 

- Adrianus, Alex não tinha morrido?! 
 
Adriano nem se comoveu com a minha intrigante indagação, e caminhou em direção ao 
grupinho que acabara de se formar ao redor de Alex... “puta merda, eu tou sonhando”. 
 
Olhei ao redor, a cena continuava estável, fiz o teste dos indicadores somente por força do 
hábito mesmo, pois eu já estava consciente de que estava mesmo sonhando, e decidi 
aproveitar aquela inusitada situação para exercitar os meus modestos poderes mentais: 
 

- Vamos ver se eu consigo fazer aparecer o baitola do namorado de Cristina. 
 
E depois de um breve mas intenso esforço eu cheguei à óbvia conclusão de que não iria  
conseguir o tal tento: 



- Claro que não vai ser possível, eu nem conheço o baitola... sim, porque Marco 
Antônio é nome de baitola mesmo, nénão? 

 
Resolvi tentar algo mais provável de acontecer mesmo... “tipo fazer alguém desaparecer, 
isso, vou tirar Jaula e Valéria da área”. E depois de executada a questionável manobra eu 
pensei em algo um pouquinho mais interessante: 
 

- E agora eu vou trazê-los de volta – e logo os ex-desaparecidos colegas estavam de 
volta – e agora vou inserir alguém que não estava presente antes... Nilus. 

 
Outro êxito... “agora vamos tentar algo um pouquinho mais desafiador”. Saí do auditório e 
voei em direção à cidade – literalmente, pois em sonho a gente voa mesmo, principalmente 
quando trata-se de sonho lúcido – mas tão logo passei sobre o prédio da AER notei que 
havia um grupo de 4 alunos do ITA tocando Pavement, numa tenda de tecido branco... 
“hum, essa música é o “ringtone” de Giselle, que coincidência mais interessante”. 
 
E não demorou muito para que eu percebesse que o meu bobofone realmente estava 
tocando no mundo real, e que o “ringtone” havia entrado no meu sonho, e logo eu estava 
completamente acordado, e em busca do mesmo, a fim de trocar umas poucas idéias com a 
minha conterrânea predileta: 
 

- Fala, mulher, tudo bem aí em São José? 
- Tudo na mesma, Celso. E tu? 
- Idem. 
- Tivesse aqui perto de novo e nem viesse me visitar, né? 
- Eu liguei pra tu, conforme combinamos, pensei que tu ia pra Sampameu pra me ver. 
- Foi mal, eu não pude, da próxima vez eu vou pra Sampa te ver, nem que a vaca 

tussa. 
- Tá bom, eu te aviso. E Gibas? 
- Tudo na mesma. 
- Ele não arrumou outra namorada. 
- Isso. 
- A famosa crise pós-namorada alto nível, é difícil arrumar outra que chegue pelo 

menos aos joelhos da anterior. 
- Muito obrigada pelo elogio, já valeu a ligação. 
- Há-há, e tu? 
- Eu estou com com a mesma dificuldade. 
- É lasca mesmo, né? 
- Como é difícil encontrar gente compatível com a gente... minha mãe disse pra eu 

procurar namorado na internet. 
- Há-há-há, tua mãe é muita onda mesmo... funcionou? 
- Celso, me poupe, tu acha? 
- Por que não? 
- Imagina a tuia de mala sem alça que ia aparecer me chamando pra sair! 
- Dessa tuia tu garimpava uma meia dúzia duns 3 ou 4 potenciais namorados, Gis. 
- Capaz... surfaste hoje? 
- Ainda não, a gente vai de tarde, de manhãzinha tava ruim. 



- Tavas fazendo o que, então? 
- Dormindo, claro. 
- Putz, foi mal, Celso. 
- Eu tava sonhando que eu tava no ITA, na festa de 5 anos de formatura da minha 

turma. 
- Eu tava lá? 
- Não, mas Giba tava. 
- Sozinho? 
- Tava todo mundo sozinho, o único casal era Rosele e Sávio. Eu tentei fazer Marco 

Antônio aparecer mas não consegui, que afinal de contas eu nem conheço o cara. 
- Nem eu, quem é esse aruá? 
- O namorado de Cristina. 
- Como assim, tentasse fazer ele aparecer? 
- Depois que eu fiquei lúcido. 
- Conta do começo senão eu não vou entender nada. 
- A festa era no auditório do ITA, a gente tocava umas músicas, eu, JF, Shimano, Gú, 

Vic, Adalberto na bateria, depois eu conversava com Cristina. 
- Ela tava no sonho!? 
- Tava, Valéria também, a gente conversava, ela dizia que tava feliz em me ver, que 

aquele lance duvidoso tinha passado mesmo... 
- Ela quem, Celso? 
- Valéria. 
- E Cristina? 
- A gente conversava também, sobre trabalho, e Marco Antônio. Foi daqueles sonhos 

longos e vívidos, sabe, que até parece filme? 
- É massa quando a gente tem esses sonhos longos, né? 
- Pode crer... se bem que em sonho o tempo dilata, então o tempo real é bem mais 

curto, mas tudo bem. 
- Continua. 
- Então, depois que a gente havia tocado um monte de música, depois que eu havia 

conversado com um monte de gente eu tava conversando potoca com Adriano e de 
repente Alex aparecia no auditório, dizendo que tinha atrasado por causa do trânsito 
na Dutra. 

- E tu lembrou que ele tinha morrido e deduziu que era sonho. 
- Isso. 
- Nossa... tu foi conversar com ele? 
- Não, eu deixei ele em paz, vai que o meu sub-consciente desmanchava tudo se eu 

fosse conversar com Alex, como geralmente acontece... 
- E depois? 
- Depois eu tentei fazer Marco Antônio aparecer, não consegui, que afinal de contas 

eu nem conheço o cara, fiz Jaula e Valéria desaparecerem, trouxe eles de volta, fiz 
Nilo aparecer e saí do auditório voando pra cidade. 

- Não tentasse algo mais periclitante com Cristina, e/ou Valéria? 
- Claro que não, quem é que vai deixar de voar pra fazer sexo em sonho lúcido, 

mulher? 
- Alguém que esteja num tremendo atraso? 
- Ainda não estou neste patamar não. 



- Sorte tua... 
- Vou igonorar esse teu insinuante comentário. 
- Ótimo. E depois? 
- Eu tava voando pra cidade, mas quando eu tava sobre o prédio da AER eu notei que 

havia um grupo de 4 alunos do ITA tocando Pavement, 2 caras e 2 gurias, numa 
tenda de tecido branco armada entre a AER e a QUI... 

- Pavement!? 
- Isso, o teu “ringtone”, eu pensava “que coincidência mais interessante”. 
- Era eu te ligando, o teu telefone tocando entrou no teu sonho. 
- Isso. E logo eu estava completamente acordado, e em busca do mesmo, a fim de 

trocar umas poucas idéias com a minha conterrânea predileta. 
- Eu sempre achei que Lina era a tua conterrânea predileta, Celso. 
- Era mesmo, mas isso foi antes dela me largar, claro. 
- Há-há, tá bom. E tu estava voando pra onde na cidade? 
- Eu tava querendo saber se eu iria conseguir chegar na tua casa, Gis. 
- ... 
- Alô?! 
- Eu tou aqui, só tava pensando aqui com os meus botões os possíveis motivos pelos 

quais tu estarias voando em direção à minha casa. 
- Pra te ver, claro. 
- Claro... se eu tivesse feito psicologia mesmo eu estaria com o prato cheio com esse 

teu sonho, Celso, principalmente com essa tua fixação com o namorado de Cristina. 
- Fixação não, eu havia conversado com ela sobre o cara e pensei em trazê-lo pra ela 

ficar feliz, só isso. 
- Sei... 
- E se tu tivesse feito psicologia mesmo a gente nem teria se conhecido, Gis. 
- Talvez sim, lembra que eu te disse que eu te vi surfando quando tu estava no 1º ano 

do ITA e eu fazia psicologia, nas férias do meio do ano? 
- Lembro sim... deve ter acontecido num universo paralelo, onde tu és psicóloga e eu 

sou eu mesmo. E tu, que estavas fazendo? 
- Dormindo, na minha cama, sozinha, sonhando contigo. 
- Shruiu! Rolou algo? 
- Rolou sim, a gente tava andando na praia... 
- Aqui? 
- Sim, não tinha ninguém na praia, só a gente. 
- E? 
- Rolou um beijo na boca. 
- Essa menina tá precisando arrumar um namorado – voz número 3, acordando e já 

dando palpite. 
- Tá mesmo. 
- Tá mesmo o que, menino? 
- Nada não, é que uma das minhas vozes internas acabou de acordar e disse que tu 

estás precisando arrumar um namorado, e eu concordei, claro. 
- Tou mesmo... 
- Quem tomou a iniciativa? 
- Tu, claro, que nem em sonho eu ia me insinuar pra cima de proto-namorado de 

amiga minha. 



- Tecnicamente a gente ainda está dando um tempo, Bia. 
- Eu adoro quando tu comete esses atos falhos, Celso. 
- Há-há-há... – “por que isso acontece toda vez que a gente conversa?” – sim, mas, 

tecnicamente a gente ainda... 
- Isso na tua cabeça, claro, porque na dela esse lance de tempo não existe não, aruá. 
- Sei... – “como assim” – E o que mais? 
- No meio do beijo eu fiquei lúcida, e obviamente que o sonho acabou. 
- Há-há-há, as amarguras do nível 1. Tu leu aquele artigo que eu te enviei? 
- Comecei a ler, mas ainda não terminei. 
- Vai te ajudar a passar desse nível. Tás treinando algum cheque de realidade? 
- De vez em quando. 
- Tem que fazer todo dia, Gis, toda hora. Como é que tu sabe que essa conversa da 

gente não é um sonho teu? 
- Porque eu sei que estou acordada, ora! 
- Faz um cheque agora, assim o teu cérebro se acostuma. Eu vou fazer também, vou 

tentar curzar o dedo na mesa de cabiceira. 
- Cuidado pra não machucar o dedo. 
- Há-há... – executei a cuidadosa manobra, e com absoluto sucesso, diga-se de 

passagem – bom, eu sei que eu não estou sonhando, e tu? 
- Peraí, deixa eu tapar minhas narinas... eu estou acordada mesmo, Celso. 
- Beleza. Ainda tás na cama? 
- Hum-hum... 
- Eita, então esse teu sonho foi logo antes de tu ligar pra mim? 
- Foi... eita porra, Celso, tás pensando o que eu tou pensando? 
- Claro! 
- Será que é possível? 
- É claro que é pro Sílvio, Giselle, tu tava sonhando comigo no mesmo momento que 

eu tava tentando ir pra tua casa, no meu sonho. Obviamente que a hipótese mais 
provável é que houve uma troca de informação entre os nossos sub-conscientes! 

- Putz, como é que a gente demonstra isso, Celso? 
- A gente teria que fazer alguns cuidadosos experimentos oníferos, claro. 
- Pois eu preferia fazer outro tipo de experimento que involve eu, tu e camas, há-há. 
- Há-há-há, se eu não te conhecesse tão bem eu diria que você está se insinuando pra 

cima do proto-namorado da tua amiga, Giselle. 
- 2, tu sabes que eu tou contando, né? 
- Essa foi de propósito, a outra foi coisa do meu sub-consciente. 
- E por falar em festa de 5 anos de formatura, vocês já começaram a organizar a 

festa? 
- Bom, já apareceram os voluntários pra organizar a festa: Adalberto, Adriano, 

Carlitos e Jaula, quanto ao resto ainda não rolou nada não. 
- Vai ser aqui em São José mesmo? 
- Ainda não decidimos. Por mim seria em Ubatuba, claro, que eu aproveitava pra 

pegar umas ondas em Itamambuca, mas provavelmente vai ser em SJC mesmo. 
Queres ir? 

- Dependendo da data eu vou. 
- De repente tu encontra Giba assim sem querer querendo, rola aquele clima 

nostálgico, sabe como é. 



- É, quem sabe, né? 
- De repente... 
- Ainda tás saindo com Catarina Nunes? 
- Não, ela me deu um chute na bunda depois do Carnaval... 
- Tadinho... 
- A gente se encontrou na creperia semana passada, ela veio com um papo de que 

tava meio em dúvida, indecisa... 
- Vocês ficaram de novo? 
- Não, mas eu dei um beijinho nela. De língua... Célia ficou meio irada... 
- Célia ex-namorada de Leo? 
- A pópria. Eu fui numa festa na casa dela... quer dizer, na sua casa, a tua não, a dela, 

a gente trocou umas interessantes idéias, mas não rolou nada porque ela me pediu 
pra ficar com Gloria. 

- Quem é essa? 
- Ex-namorada de Armandinho, um amigo meu das antigas, surfistas dos bons... quer 

dizer, eles voltaram depois que a gente se agarrou. 
- Causa e efeito? 
- Não, ele tava namorando com uma maria quando eu agarrei Gloria, nem tava na 

festa nem nada, mas na semana passada, coincidentemente, antes de tomar 
conhecimento do ocorrido, ligou pra Gloria, todo meloso, e eles decidiram voltar. 
Novamente. De novo. Outra vez, que aqueles 2 já acabaram e renovaram umas 300 
vezes. 

- Interessante... 
- E o pior foi que ela contou pra ele que a gente furunfou. A gente eu e ela, claro. 
- Ele ficou muito irado? 
- Com ela não... comigo eu não faço a mínima, pois nós ainda tivemos a oportunidade 

de debater esse pormenor. 
- Há-há... Célia não é 1 das 4 completamente compatíveis contigo, Celso? 
- É... e é por isso que eu estou tentando entrar num acordo com ela, Gis. 
- E ela? 
- Ela aparentemente estava interessada, mas depois do lance com Gloria e do beijinho 

que eu dei em Catarina ela ficou meio... 
- Ué, não foi ela mesma que te pediu pra agarrar essa tal de Gloria? 
- Agarrar é a palavra mágica, no caso. 
- Há-há... 
- E ontem eu agarrei outra ex-namorada de outro amigo meu, Duda. Sem sexo. 
- Duda é a mulher ou o cara? 
- A mulher, o cara é Carlos Augusto, guitarrista dos bons. Ele tá namorando com uma 

maria do prédio dele, faz tempo, tem erro não. 
- Sei... 
- E ela é uma gracinha, canta numa banda, eu convidei ela pra fazer umas vozes no 

meu disco, ela tem os olhos cor de mel... 
- E Célia naturalmente que não gostou nem um pouquinho da idéia. 
- Eu não sei se ela já tomou conhecimento do acontecido, mas vai, e com certeza vai 

ficar irada, então eu acho que a coisa deu pra trás mesmo. 
- Então a tua especialidade agora é ex-namorada de amigo? Vou entrar na fila, há-

há. 



- Se isso acontecer tu na certa vai voltar com Giba 99, que desde os tempos do ITA 
eu tenho essa propriedade de reconciliar casais com problemas no relacionamento. 
Adriano vivia dizeno que eu devia cobrar por esses serviços. 

- Essa tal de Duda já renovou com o ex, então. 
- Ainda não, mas eu sei que vai acontecer, é uma questão de tempo. 
- Há-há... 
- O pior é que eu sempre fui a fim de agarrar ela. Agarrá-la. 
- Célia. 
- Duda. Célia também, claro. 
- Mas o risco é se tu agarrar Célia ela volta pra Leo. 
- Pode crer – “será, depois desse tempo todo?” – bom, Leo ainda tá na California, 

então eu pelo menos teria alguns meses de romance com ela. 
- Tu vai pra California mesmo? 
- Vou sim... como diria o poeta, viver a vida sobre as ondas. 
- Há-há... 
- Tá tudo certo, em menos de 2 meses eu estarei surfando altas ondas em La Jolla, 

Rincon, Blacks e outros seletos “points” californianos, tá ligada? 
- Beleza. Tua proto-namorada me ligou outro dia, perguntou se o 99 e eu havíamos 

feito as pazes, me disse que vocês combinaram de passar o feriado da Semana 
Santa juntos. 

- A gente vai pra Maceió, tomara que dê onda boa. Shruiu! 
- Então esse lance de tempo vai acabar mesmo. 
- Eu ainda não sei, Gis, não sei mesmo... 
- Tu precisa sair dessa buraqueira, Celso, mesmo porque essas meninas que tu fica 

com tudo voltam pros ex-namorados depois, há-há. 
- Pode crer... E o pior é que eu encontrei uma ex-namorada, minha, pra variar... 
- Há-há-há... Carolina, de novo? 
- Não, Regina, com quem eu namorava antes de Carolina. Eu liguei pra ela, ela me 

chamou pra almoçar junto... 
- Almoçar junto? Aí tem coisa, Celso. 
- Não rolou nada, claro, foi no meio da semana, nós tínhamos que voltar pro trabalho, 

mas na terça-feira a gente vai jantar junto, o namorado dela vai estar fora da área, 
em São Paulo... shruiu! 

- Puta merda, Celso...! 
- O cara é um canalha, eu já fucei a vida dele, então se rolar algo eu não terei mesmo 

o menor remorso. 
- E se ela quiser ficar contigo? 
- Aí, minha cara, aí eu fico com ela. Na boa. Regina é maravilhosa. 
- Em todos os sentidos? 
- Bom, nesse específico sentido eu ainda não sei, mas quem sabe eu fico sabendo na 

saidinha da terça? Shruiu! 
- Faz quanto tempor que ela tá namorando com esse bandido? 
- 6,5 anos... muito tempo, né? 
- Pode crer... essa menina não quer nada contigo não, Celso. Nada além duma 

despedida de solteira, claro. 
- Será? 
- Vai por mim. 



- Hum... – “hum”. 
- O melhor que tu faz é tentar um acordo com Célia, se ela ainda tiver interessada, 

claro. 
- Esse se é que é o detalhe. 
- Ou então cagar pra essas marias todas e ficar com Bia. 
- Se ala ainda estiver interessada, claro. 
- Tu acha que ela não tá mais? 
- Eu não sei... a gente se fala toda semana, mas ela tá diferente, Giselle. 
- 3. 
- Há-há, foi mal. Gis. 
- Diferente como? 
- Ela tá... aparentemente ela não tá nem um pouquinho preocupada com o que está 

acontecendo comigo, como o meu trabalho, com esses meus sonhos com Alex... ela 
só tá preocupada com a vida dela, quer dizer, a sua vida, a tua não, a dela, com o 
doutorado que ela vai fazer, com os prazos e metas pra morar junto, e casar, e ter 
filho... filhos, no caso, que ela quer ter 2. Antes dos 30, diga-se de passagem... tá 
cada dia mais parecida com a Bia de outrora, sempre insistindo que tudo seja do 
jeito que ela quer. 

- Hum... ela então nem imagina que tu estás tão solto na buraqueira assim? 
- Aparentemente tá cagando e andando para esses detalhes, Gis. Gis. 
- Esquisito, meu amigo, muito esquisito... 
- Muito esquisito mesmo... 
- Ela deve estar muito preocupada com o doutorado, Celso, deve ser isso. 
- Bom, vamos ver o que rola no feriado, assim, a nível de comportamento. 
- O lance de Tino vir pra cá deu pra trás mesmo, né? 
- Pode crer, ele não ficou nem um pouquinho comovido com a $ que a tua querida 

empresa ofereceu, Gis. 
- Quanto a isso eu não posso fazer nada, Celso. 
- Pode crer. 
- E o trabalho, como vai? 
- A 1ª derivada ainda continua negativa, e a 2ª idem. Ah, e pra fuder tudo ontem eu 

descobri que a minha aplicada estagiária está sofrendo de um agudo caso de Celsite. 
- Ela te disse isso?! 
- A irmã dela me disse, ou melhor, a sua irmã, a tua não, a dela, claro, que tu nem ter 

irmã tem. 
- Putz, que roubada, Celso...! 
- Pode crer... 
- Que coisa mais doida... e se essa menina inventar de te azarar? 
- Vai perder o tempo dela, que eu mesmo não vou apertar mulher do trabalho, ainda 

mais minha estagiária, que afinal de contas eu costumo seguir uma importante regra 
de conduta que me impede de sequer pensar nesse tipo de coisa. A irmãzinha dela 
não é de se jogar fora não, assim, a nível de de repente, se ela der bobeira eu encaro 
sim, na boa. 

- Há-há-há, tu estás mesmo precisando arrumar uma namorada, vixe! 
- Pode crer... tás pensando o que eu estou pensando, né? 
- Tou sim. 
- Então, tu muda pra cá e a gente vê se tem futuro mesmo. 



- Nem doida, imagina se eu ia passar o resto da vida ouvindo Bia dizer que eu roubei 
o proto-namorado dela? É melhor tu mudar pra cá pra fabricar avião com a gente, 
Celso, e a gente vê se essa nossa paixão recolhida tem algum potencial. 

- Capaz, depois de 2 semanas 99 tava correndo atrás de tu e eu ia ficar a ver navios... 
bem longo de mar, diga-se de passagem. 

- Há-há, não tem jeito mesmo, né? 
- Nenhum. 
- Tu sabe que no fundo mesmo tu és louco por mim, e fica arrumando rolo com essas 

marias porque não tem coragem de vir pra cá pra ficar comigo, né? 
- Tu hoje tirou o dia pra dar uma de psicóloga frustrada, putz... 
- Há-há... Interessante, né, que eu tava namorando um cara que já ficou com a tua 

proto-namorada? 
- E vice-versa triplo, né? Giba tava namorando com uma menina que já ficou comigo, 

o proto-namorado de Bia já ficou contigo... 
- Parece que já faz tanto tempo, né, que a gente ficou naquela semaninha? 
- Faz mesmo... eu tava no 5º ano, mais de 4 anos, foi na semaninha do 2º semestre, 

que virou quinzeninha, diga-se de passagem... 
- Aquela armação das nossas queridas genitoras. 
- Pode crer... tava tocando Pavement no carro do meu irmão... 
- Daí o meu “ringtone”. 
- Isso... mas foi legal. 
- Legal, Celso? 
- Há-há-há, tás carente mesmo, né, querendo que eu diga que foi massa, que eu me 

amarrei em tu e tu deu um chute na minha bunda? 
- Tou mesmo, vixe... E o teu projeto, a quantas anda? 
- A produção tá nos trinques, só falta a gente otimizar alguns parâmetros. 
- Massa, e os clientes estão satisfeitos com o produto? 
- Os testes nos clientes tão indo bem, mas tem uns caras que ainda não conseguiram 

entender que quando a gente troca de material tem que mudar as condições de 
processamento, insistem em usar a mesma temperatura e ainda querem que o 
negócio funcione, pode? 

- Vixe... 
- A coitada da Nelma passa metade do tempo dela dirigindo pra lá e pra cá pra 

mostrar pros caras que é só aumentar a temperatura um pouquinho que funciona... 
mas em geral os clientes estão satisfeitos porque a gente ofereceu um material bem 
melhor do que aquele veneno do PVC. 

- Massa. E o teu presidente, melhorou da cabeça? 
- Porra nenhuma, aquilo é um doido mesmo, agora inventou de querer subir o 

rendimento de matéria-prima por decreto, disse pro pessoal de vendas pra não 
aceitar pedido que tenha menos de 95% de rendimento... aquele fresco pensa que a 
gente é monopólio, que pode ditar esse tipo de coisa sem que haja consequência. 

- Mas vocês não reciclam todo o refugo interno? 
- Quase todo, que sempre tem umas perdas. 
- Então o valor do rendimento em si não muda muita coisa no resultado, né? 
- Exato, que afinal de contas a gente aloca custo 0 ao refugo, mas o viadinho 

implicou com o rendimento. 
- Isso não vai fazer cair as vendas não, Celso? 



- Com certeza, não dou 1 mês pra esse fresco entender que essa idéia de jirico não vai 
dar certo... mas deixa pra lá, deixa esse corno se fuder. 

- Tu já começaste a preparar o teu plano de fuga? Sim, porque essa tua empresa tá 
mesmo afundando, né? 

- Tá mesmo... ainda não. 
- Tás esperando o que, Celso? 
- Há que se considerar a possibilidade de que o doido já esteja em processo de 

negociação de venda da empresa, né? 
- Eles não disseram que iam ficar pelo menos de 3 a 5 anos? 
- Sim, mas, se aparecer uma proposta boa eles vendem agora sim, no ato. 
- Eu não sei não, Celso, talvez esteja na hora de dar uma revisada no CV. 
- Talvez sim... mas nem pense que eu vou considerar morar em SJC. 
- Nem fudendo? 
- Há-há-há, nem com a minha conterrânea predileta todo dia 3 vezes ao dia. 
- Eita, que assim é demais também, né? 
- Comigo é assim, a-há! 
- Então tá, da próxima vez que tu viajar pra Sampa me avisa que eu vou lá pra gente 

se ver. 
- Combinado, Gis. Beijo. 
- Outro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por Trás De Um Sorriso 
 
Tão logo terminei de assinar todos os pertinentes documentos cumprimentei os presentes e 
ausentes e saí do acadêmico recinto. Não cheguei a completar 3 passos no amplo corredor 
quando uma contente voz interrompeu o meu descontraído movimento: 
 

- Celso! 
 
Lentamente virei meu cansado corpo e aguardei o seu previsível pronunciamento – o dela, 
claro: 
 

- Celso, eu só queria te agradecer por tudo, mais uma vez... 
- Por nada, Ana Paula, você fez um bom trabalho. 
- Você vai pra nossa comemoração hoje? 
- Vou sim... – “a tua irmã vai também?” – eu tenho que ir agora, a gente se vê mais 

tarde. 
- Tá bom, boa reunião. 
- Brigado. 

 
Segui minha breve caminhada para o estacionamento, dobrei à esquerda, outro amplo 
corredor... em sentido oposto caminhava uma jovem de cabelos escuros, saia branca, blusa 
branca, nossos olhares se cruzaram por uns 2 ou 3 s. Ela parou de andar, sorriu e dirigiu-me 
a palavra: 
 

- Eu te conheço de algum lugar mas não estou lembrando da onde. 
- Hum... – “se eu ainda estivesse ouvindo vozes elas com certeza estariam me 

dizendo pra levantar algumas mirabolantes hipóteses, mas vamos começar pelo 
fundamental” – como é o teu nome? 

- Melissa. 
- Melissa... eu não estou lembrado de nenhuma Melissa. Meu nome é Celso. 
- Celso... ainda não sei... 
- Você estuda aqui? 
- Hum-hum, mas não é daqui não, é coisa de muito tempo atrás. 
- Hum... – “pode ter sido num daqueles baileus do H15... mas o teu sotaque não é 

consistente com aquelas paragens”. 
 
Ela seguiu sua trajetória – a dela, claro – e eu decidi acompanhá-la, na genuína intenção de 
estimular a sua (pelo menos momentaneamente) debilitada memória – a dela, claro. 
 
Continuamos o processo investigatório, o qual veio a ser completamente infrutífero. Não 
frequentávamos as mesmas praias, nem os mesmos barzinhos, não conhecíamos as mesmas 
pessoas... ela parou à entrada da sala defronte à sala onde eu me encontrava antes do nosso 
inesperado encontro, Ana ainda estava lá, conversando com alguns professores, me lançou 
um curioso olhar e um leve aceno de mão... 
 

- Bom, agora eu vou ficar obcecada até que eu consiga lembrar da onde eu te 
conheço, Celso. 



- Sei... – “se eu ainda ligasse pra isso tipo de boréstia eu também iria ficar” – bom, eu 
tenho que ir, foi um prazer te encontrar novamente. 

 
Ela sorriu desconsolada e entrou na sala. Eu novamente segui minha breve caminhada para 
o estacionamento, dobrei á esquerda, outro amplo corredor... não cheguei a completar 10 
passos quando uma contente voz interrompeu o meu descontraído movimento: 
 

- Celso! 
 
Lentamente virei meu cansado corpo e aguardei o seu imprevisível pronunciamento – o 
dela, claro: 
 

- Foi numa festa na casa de Manuela, você tava tocando com Vander. 
- Putz, isso faz muito tempo mesmo...! 
- Quase 7 anos... você tinha o cabelo longo. 
- A gente conversou? – “eu sei que a gente não ficou, que afinal de contas eu fiquei 

com ela naquela festa, onde ela = Manuela”. 
- Não, você tava sentado na escada com Manuela quando eu passei com uma amiga 

minha... 
- Do cabelo cacheado... – “putz, tou lembrando agora” – você tava com uma saia 

preta, uma blusa azul claro... e o teu cabelo era mais curto, assim na altura dos 
ombros. E você usava óculos. 

- Isso... ainda uso, hoje eu tou de lente. 
 
Eu não sei bem o motivo, talvez tenha sido aquele sorriso meio “nerd” de quem parecia 
estar intensamente satisfeita com aquela razoavelmente rápida recuperação de dados, que 
me fez continuar uma inesperada conversa com uma estranha. Sim, o fato de a gente ter ido 
à mesma festa num distante verão de jeito algum lhe transformava automaticamente numa 
conhecida de longas datas... 
 

- E como vai a nossa amiga Manuela? 
- Ela está bem, trabalhando no escritório do pai. 
- Legal... 
- Vocês não se viram mais depois daquela festa? 
- A gente saiu algumas vezes, mas depois que as férias acabaram eu nunca mais vi a 

figura. Ela fez que curso, afinal de contas? 
- Direito. 
- Legal... e você? 
- Eu fiz Química, agora tou fazendo mestrado... terminando meu mestrado, em 

Química Inorgânica.Você também estudou aqui na escola? 
- Não, eu estudei no ITA, Engenharia Mecânica. 
- Massa... 

 
Não veio com a traditional “você deve ser o maior CDF... ou maluco”, tratou aquela 
reveladora informação como se fosse algo (realmente) corriqueiro. Eu até que estaria 
disposto a esticar aquela prosa, mas eu tinha uma importante reunião na fábrica, daquelas 
em que a minha inesperada ausência seria imediatamente percebida, então eu decidi zarpar: 



- Bom, eu tenho que voltar pro trabalho, manda um abraço pra Manuela. 
- Mando sim. 

 
Rapidamente virei meu cansado corpo e segui meu rumo. Mas depois de 3 passos eu 
inexplicavelmente resolvi virar o rosto e olhar pra ela, e qual foi a minha surpresa ao notar 
que ela havia resolvido fazer a mesma coisa... eu parei, sorri mais comigo mesmo do que 
pra ela, ela fez o mesmo... caminhamos em direção ao ponto central da reta que nos 
separava... 
 

- Você gostaria de fazer alguma coisa hoje à noite? 
- Hoje eu tenho um compromisso chato com o pessoal do trabalho. Que tal amanhã? 
- Amanhã eu tenho um compromisso chato com o pessoal daqui da faculdade... o que 

você costuma fazer domingo de noite? 
- Geralmente eu fico em casa, lendo, escutando música... eu costumava ir na creperia 

com os amigos lá da rua, mas faz um tempão que eu não dou as caras por lá. 
- É o que eu costumo fazer também, ler e escutar música, geralmente ao mesmo 

tempo... eu tava pensando em ir a uma livraria lá no centro neste domingo, às vezes 
eu vou lá, pego um livro e fico lendo e curtindo um sonzinho com fone de ouvido. 

- Legal. Você prefere me pegar, ou que eu lhe pegue, ou a gente se encontra lá? 
- A gente se encontra lá, depois das 6. 
- Beleza. 

 
Melissa me passou as coordenadas da livraria, trocamos dígitos a fim de comunicarmos 
algum imprevisto e novamente seguimos nossos rumos. 
 
Minha importante reunião estava começando quando eu cheguei na fábrica, e foi curta, 
grossa e previsível: 
 

- Bom, gente, a menos que vocês tenham algo contra eu resolvi mesmo contratar a 
Ana Paula. A equipe ficou um pouco atarefada demais depois que o Adalberto veio 
pra São Paulo e eu acho que tá na hora da gente dar um reforço. 

- Nada contra, Fernando, eu gostei muito do trabalho dela, vai ser um importante 
reforço à nossa equipe. 

 
Obviamente que o puxa-saco do meu superior direto não ia dar nem um pio sequer contra a 
decisão do seu superior direto – o dele, claro. Eu tinha uma série quase infinita de algos 
contras a (mais que) esperada contratação da minha ex-estagiária, os quais seriam 
detalhadamente descritos naquele exato momento se eu ainda estivesse minimamente 
preocupado com o que seria certo ou errado, ou melhor para o futuro daquela empresa 
fulêra. 
 

- Celso? 
- Nada contra, Fernando – “contanto que ela não seja minha subordinada, claro”. 
- Como foi a apresentação do relatório de estágio dela? 
- Acabei de chegar da faculdade, foi boa, tudo em ordem, assinei a papelada toda. 
- Ótimo. A gente passa o Maurício pra Produção e põe a Ana Paula no Laboratório. 

Combinado? 



- Combinado, Fernando, hoje mesmo eu comunico a mudança pro Maurício. 
- Você acha que ele vai reagir bem, Márcio? 
- Com certeza, ele vai ficar contente de voltar pra Produção, já faz mais de 3 anos que 

ele foi pro Laboratório. 
- Ótimo. E fala pra Rita providenciar a papelada da Ana. 
- Pode deixar, Fernando. Vou pedir pra Ana Paula passar aqui na segunda-feira pra 

gente acertar os detalhes. 
- Agora vamos tratar do teu projeto, Celso. 
- Vamos – “vamos tratar da morte do meu projeto”. 
- Eu resolvi mesmo cancelar esse projeto de vez. O preço do produto caiu muito, o 

cliente está com expectativas irrealistas quanto à qualidade do produto, a margem 
está muito baixa, a produtividade é baixa, pra subir a gente teria que investir o 
dobro do que foi inicialmente investido no projeto... 

 
Doeu um pouco, mas o meu sofrimento foi breve, em menos de 1 min eu estava 
satisfatoriamente respondendo à derradeira pergunta em relação àquele bendito projeto: 
 

- Tem erro não, Fernando, o que não falta por aqui é coisa pra ser feita. 
- Ótimo, Celso, bom saber que você não ficou chateado. Bom final de semana pra 

vocês, a gente se encontra aqui na quarta. 
 
Meu atormentado chefe aguardou que o seu chefe – o dele, claro – desconectasse o link da 
videoconferência e tentou, ainda que inutilmente, demonstrar alguma naturalidade: 
 

- Alguma coisa inesperada, Celso? 
- Não, Márcio, nenhuma surpresa. 

 
Levantei em direção à porta da sala de reuniões, mas fui bruscamente interrompido: 
 

- Peraí, vamos conversar mais, eu não gosto de ver um subordinado meu com essa 
cara fechada. 

 
Parei, girei lentamente meu cansado corpo e esbocei prestativo sorriso, como se estivesse 
minimamente procupado com o que o meu querido chefe gostava ou deixava de gostar: 
 

- Você prefere conversar sobre aquela vez em que o déspota desclarecido do nosso 
presidente cometeu mais um claro ato de nepotismo desclarecido ou daquela vez 
que eu passei 2 anos fazendo mágica num projeto que deu resultados gerais 50% 
acima do esperado e mesmo assim foi cancelado? 

 
O coitado tava tão desapontado que nem tentou me engrupir, como de costume. Eu abri a 
porta e fui. 
 
Calmamente andei até o meu semi-cubículo e permaneci de pé, olhando para as inúmeras 
amostras de matérias-primas e produtos acabados que habitavam a minha (razoavelmente) 
organizada mesa, pensando se estaria cansado demais para dar-lhes o apropriado destino 
durante aquela desolada tarde de sexta-feira, ou se seria mais recomendável mesmo 



postergar aquela dolorosa tarefa para a semana seguinte... do outro lado da divisória Inez 
lançou-me inquisidor olhar, logo acompanhado de explícita pergunta: 
 

- Tudo bem, Celso? Tás com uma cara... 
 
Eu sorri levemente, mais para mim mesmo do que como se estivesse ligeiramente 
agradecido por sua sincera preocupacão com o meu bem estar – a dela, claro – mas tentei 
exercitar um pouco de insincera cordialidade assim mesmo: 
 

- Tudo bem, Inez... – e foi quando eu percebi que seus geralmente curtos cabelos, os 
dela, claro, estavam ainda mais curtos do que no dia anterior... coisa que, diga-se de 
passagem, deixa ainda mais à mostra suas bem delineadas orelhinhas, as dela, claro 
– visual novo? 

- Hum-hum, dei uma aparadinha... 
- Ficou massa. 
- Obrigada. 

 
Ela percebeu que o meu desinteressado elogio foi sincero, e permaneceu fitando-me com 
uma peculiar intensidade, a qual despertou-me inusitado pensamento... o qual gerou 
potencialmente interessante conversação: 
 

- Tu vais fazer alguma coisa importante hoje à tarde? 
- Hum, eu tenho que terminar um relatório hoje, Celso. 
- Algo que pode ser feito remotamente? 
- Poderia sim, se eu estivesse devidamente concentrada. Por quê? 
- Porque a gente podia ir almoçar junto, claro. 
- Hum... – ela olhou ao redor, verificando se havia alguém perto o suficiente para 

escutar a nossa promissora tertúlia – almoçar eu topo, mas eu realmente tenho que 
terminar este relatório hoje, Celso, então o resto fica pra depois, né, porque eu não 
ia conseguir me concentrar direito? 

- Eu acho que não... feijoada, então? 
- Combinado. Que horas você quer sair? 
- Agora? 
- Hum – ela deu uma conferida no relógio – me dá mais 15 minutinhos. 

 
Sentei, coloquei meus “plugs”, liguei meu “player” e botei o Sticky Fingers pra tocar. 
Chequei o relatório marinho, a manhã do sábado estava prometendo ser razoavelmente boa, 
então eu mandei uma mensagem pra Neno, confirmando a sesh saturnina... “hoje à tarde, no 
entanto, não vai dar onda... o que é que eu vou fazer depois do almoço... não vai rolar surf, 
não vai rolar sexo, não vai rolar trabalho, que eu não estou mais a fim de produzir PN 
hoje...”. Resolvi checar minhas mensagens. Primeiro as profissionais, claro... e como não 
havia nada que não pudesse ser procrastinado (pelo menos) até a semana seguinte eu 
chequei as pessoais também... “putz, a festa de 5 anos de formatura vai rolar mesmo, data e 
local confirmados, lista de participantes crescente, Giba 99 confirmou presença, com a 
namorada nova... putz, vou encontrar Bia de novo... e eu ainda não tenho uma convidada 
oficial”. Resolvi dar alguns importantes passos na direção de resolver aquele imelável 
assunto, e iniciei um comprometedor texto com a minha conterrânea predileta: 



 
 
       
 

        
 

 
      
        
 

 
       
        

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

      
      

 
 
 
 
 
 
       

      
 
 

       
      

 
 
 
 
 
 
 

E aí, decidiu? 

A data já foi confirmada mesmo? 

Já, acabei de checar 

O meu ex-namorado confirmou presença junto com a tua ex-proto-
namorada? 

Sim, sim 

E você realmente ainda precisa que eu lhe diga qual é a minha resposta? 

Putz, tu vai farrapar mesmo, Giselle? 

Nem adianta ficar me chamando de Giselle 

Tu precisa aprender a deixar de se   
preocupar com o que as outras pessoas 
potencialmente pensem a teu respeito, 
Gis, é a coisa mais libertante que existe 

Libertante ou libertadora? 

Viu como é? Tô cagando e andando se 
tu pensou que eu usei a grafia errada 

Rsss 

Então? 

Eu vou pra sampameu na semana que vem, 
eu passo aí em SJK na sexta-feira pra gente 
comer umas pizzas e conversar melhor 

Prometido. Bjs 

Kkkkk... 

Nada feito 

Massa, só não tocamos neste assunto. Bjs 

Nunca me prometa nada 



Quando estávamos de saída para a deliciosa feijoada demos de encontro com a nossa atenta 
colega Andrea, a qual de imediato fez-me a esperada pergunta da hora: 
 

- Como foi a reunião, Celso? 
- Bom, a boa notícia é que você não precisa mais se preocupar com a negociação do 

contrato do polímero. 
- Então o projeto foi cancelado mesmo? 
- Foi sim, Andrea. 
- Que pena, Celso, você dedicou tanto tempo naquele projeto... 
- 2 anos da minha vida... bom, agora sobra mais tempo pra me dedicar a outros 

projetos... – “inclusive aquele que envolve eu e tu na horizontal” – té mais. 
 
Conversamos ameninades até o momento em que demos a garfada inicial, após o qual Inez 
decidiu confirmar a sua hipótese – a dela, claro: 
 

- Então era por isso que você tava com aquela cara, porque o projeto foi cancelado? 
- Também. 
- O que mais? 
- Fernando decidiu contratar Ana Paula. 
- Foi nada? 
- Hum-hum... ela vai trabalhar no Laboratório. 
- E Maurício? 
- Volta pra Produção. 
- Então ele não tá saindo da empresa? 
- Outro boato? 
- Ouvi ontem, não falaram o nome dele, mas disseram que um dos engenheiros 

estaria saindo da empresa no final desse mês, ou seja, hoje... 
- Pois não é Maurício, Inez. 
- Então é você, Celso? 
- Não, é Aurélio, ele passou num desses concursos do governo. 
- Já foi chamado? 
- Ainda não, mas ele resolveu tirar umas férias por tempo indeterminado, ou seja, até 

que chamem ele. 
- Outro que se vai hoje... 
- Outro? 
- Hoje é o último dia de Gustavo, arrumou coisa melhor. 
- Fazendo? 
- O mesmo que ele faz aqui, mas ganhando mais. 
- Legal... e quem é que vai pro lugar dele? 
- Por enquanto ninguém, Paulo André já me pediu pra tapar o buraco enquanto eles 

acham outra pessoa. 
- Beleza, mais trabalho pra tu. 
- Como se eu estivesse mesmo precisando de mais trabalho... e por falar nisso, agora 

que o teu projeto acabou mesmo vocês vão desmontar algum equipamento e colocar 
no estoque de novo? 

- Eu acho que não, Fernando não quer mais gastar nada naquela conta, se precisar de 
alguma peça ou equipamento é só ir lá na linha e arrancar fora. 



- Assim fica mais complicado de gerenciar o estoque. 
- Hum, estou vendo que você já está vestindo a camisa de Gustavo. 
- E fica pior de programar manutenção também, Celso, é meio difícil planejar 

manutenção de equipamento que tá parado. 
- Vai reclamar com o viadinho do Fernando, foi idéia dele. 
- Eu não, daquele homem eu quero mais é distância. 
- Eu também, Inez, eu também. 

 
Deixei-a de volta à fábrica depois da nossa deliciosa feijoada e fui pra casa coçar. Ou 
meditar horizontalmente... coisa da qual, diga-se de passagem, eu estava precisando, e 
muito. Não consegui dormir muito, nem bem, mais outra vez sonhei com Alex, me dizendo 
que estava bem em sua nova moradia – a dele, claro – mas preferia estar vivo... “em menos 
de 10 meses eu estarei contigo em tua nova moradia, amigo”. 
 
Levantei da cama, coloquei um “boardshort” e fui andar na praia, talvez um pouco de água 
salgada nos pés tivesse o inesperado efeito de melhorar o meu abalado ânimo... “será que 
Adriana já acordou?”. 
 

- Celso? 
- Oi, ainda tavas dormindo? 
- Não, eu acordei antes do almoço... tás aonde? 
- Caminhando na praia. 
- Tá um barulho... 
- É o vento, deixa eu mudar de lado... melhorou? 
- Melhorou. E aí, como foi a apresentação do relatório da minha irmãzinha? 
- Normal, tudo bem. Você já falou com ela hoje? 
- Pelo telefone, ao vivo não. 
- Sei... 
- Eu não vou falar pra ela não, Celso, se é isso que você está querendo saber. 
- Pra mim tanto faz... mas por que não? 
- Porque é um assunto privado, ora...! Você por acaso falou pro seu irmão que a 

gente dormiu junto? 
- Não, mas é diferente, né, afinal de contas ele nem sabe que tu existe. 
- Há-há, tu estás mesmo a fim de ver o circo pegar fogo, Celso. 
- Nada a ver, Adriana. 
- Eu te conheço, menino, eu já beijei a tua boca. 
- É verdade... e por falar nisso... 
- Há-há, você prometeu que não ia pegar no meu pé, Celso. 
- Promessa esta que eu prometo que vou cumprir. 
- Ao contrário das anteriores. 
- Isso. Então, vamos fazer algo agora? 
- Nem que eu quisesse agora não iria ser possível... eu ainda estou detonada de 

ontem. 
- Eu não estava falando disso, Adriana. 
- Do que é que você estava falando, Celso? 
- Tomar um sorvete na praia, ou um suco... 
- Não, eu quero trabalhar um pouco hoje, colocar umas receitas no site... 



- Sei... tudo bem, eu já estava antecipando esta consequência. 
- Nem vem com esse papo leso de que eu estou te evitando, Celso. 
- E não está? 
- Claro que não. Eu passei a manhã inteira dormindo, ainda estou cansada de ontem, 

ainda não produzi nada hoje... 
- E vai produzir? 
- Claro que vou, principalmente agora que eu estou inspirada. 
- Inspirada...? 
- Hum-hum. É só isso que eu vou dizer, senão você vai ficar mais metido ainda, há-

há. 
- Tá bom. Você vai na comemoraçãozinha de Ana? 
- Não, é só o pessoal do trabalho, eu ia ficar deslocada. 
- Eu estarei lá. 
- Outro bom motivo pra eu não ir. 
- Há-há-há, obrigado. 
- Disponha. 
- Já tás sabendo que ela vai ser contratada? 
- Já, tia Graça ligou pra minha mãe pra contar a novidade. Tu ainda vais ser o chefe 

dela? 
- Ainda bem que não, pelo menos isso. 
- Vixe... Celso, um dia tu ainda vai ter que me dizer porque tu odeia tanto a minha 

irmã. 
- Eu não odeio ninguém, Adriana, muito menos a tua irmã, mas você sabe muito bem 

o que eu penso a respeito dela trabalhar lá na empresa. 
- Sei sim, quanto a isso eu não posso fazer nada. 
- Eu sei... Adriana, me diz uma coisa, agora sério. 
- Digo sim, pode me perguntar o que você quiser, Celso. 
- A gente ainda vai se ver? 
- Depende do que você esteja querendo dizer com se ver. 
- Exatamente isso que você está pensando. 
- Neste caso eu diria que depende. 
- Depende do que, exatamente? 
- Depende de como você tratar a minha irmã daqui pra frente, agora que ela não é 

mais tua subordinada. 
- Então eu prometo que vou tratá-la exatamente como ela merece ser tratada. 
- Ótimo. 
- Então, quando é que a gente se vê? Eu e tu, claro. 
- Amanhã à noite tá bom pra você? 
- Tá ótimo, shruiu! 
- Deixa eu trabalhar um pouco agora, beijo. 
- Outro. 

 
Caminhar na praia faz um bem arretado... eu cheguei em casa quase que feliz da vida. 
Tomei um revitalizante banhão e fui me embonecar para a happy hour com o pessoal da 
fábrica. Quer dizer, com o pessoal que a minha querida ex-estagiária convidou para a sua 
despedida de estágio – a dela, claro. Quando estava de saída D. Clarisse me deu uma 
reguladazinha de leve, como de costume: 



- Meu filho, você não dormiu ontem e já vai sair de novo? 
- Eu tirei um cochilo depois do almoço, mãe, tô novinho em folha. 
- Depois do almoço? E tem cama lá na fábrica? 
- Não – “boa idéia, no entanto” – e foi exatamente por esse motivo que eu vim pra 

casa, pra cochilar na minha cama. 
- E o teu chefe não reclamou não? 
- Ele tá me devendo algumas horas da minha vida. Té. 
- Vai voltar hoje ou amanhã? 
- Hoje eu volto cedo, que amanhã de manhã vai rolar um surfzinho esperto, a-há. 
- Arrumou namorada nova, foi? 
- Não. 
- Como é o nome dela? 
- Tchau, mãe. 

 
Zarpei antes que minha dedicada genitora esticasse ainda mais aquela inocente prosa. 
Quando cheguei ao local combinado todos já estavam a postos e, por coincidência, ou 
detalhado planejamento, o único lugar disponível era justamente ao lado da minha bela e 
inteligente ex-estagiária. A qual, diga-se de passagem, havia dedicado um tempo não 
desprezível em sua apresentação pessoal – a dela, claro. A menina estava produzidinha, de 
sainha curta, blusinha decotada, carinha pintada... se eu ainda estivesse ouvindo 3 vozes 
dentro da minha cabeça (pelo menos) 1 delas estaria reverberando meu cabeçote com algo 
do tipo “essa menina tá a fim de dar”, ou “é hoje, shruiu!”, ou ainda, o meu predileto “mas 
nem fudendo que eu vou encarar essa mala sem alça”. 
 
Felizmente, ou não, eu não era mais capaz de ouvir as tais vozes dentro da minha cabeça, 
mas felizmente, ou não, eu ainda era capaz de ouvir as vozes fora da minha cabeça, 
inclusive a bela voz da minha bela estagiária. Ex-estagiária... 
 

- Obrigada por ter vindo, Celso. 
- Imagina se eu ia perder uma gréia dessa, Ana – “em verdade foi o meu querido 

chefe que me “pediu” para estar presente nesta duvidosa parada, mas tudo bem”. 
- Eu acho que não. E como foi a reunião? 
- Legal, você vai ser contratada. 
- Mesmo!? – ela fingiu estar surpresa. 
- Mesmo! – e eu fingi estar contente, e que não sabia que ela já sabia que ia ser 

contratada. 
- Massa! Gente – ela fez questão de imediatamente propagar a novidade – Celso 

acabou de me dizer que eu vou ser contratada, vamos ser colegas, pessoal! 
 
Obviamente que todos ficaram (pelo menos aparentemente) contentes, e depois de uma 
longa rodada de “meus parabéns” Rodolfo pediu para eu fazer um pronunciamento oficial a 
respeito da grande novidade: 
 

- Celso, no caso, tu como ex-chefe de Ana e representante oficial da empresa no 
recinto devia fazer um discurso a respeito do final do estágio e da contratação, não é 
mesmo, meu povo? 

- Discurso, discurso, discurso! – o seu povo logo se pronunciou, o dele, claro. 



Naquele exato momento eu só estava pensando mesmo no saidão que ia rolar no dia 
seguinte com a ilustríssima irmã da minha (não tão) ilustre ex-estagiária, então eu nem me 
abalei, e logo improvisei algumas poucas (e falsas) palavras: 
 

- Pessoal, todos nós aqui tivemos o prazer de trabalhar com Ana Paula, de conhecê-la 
bem lá na fábrica durante este ano, e eu chovo no molhado quando digo que o 
estágio de Ana foi um caso exemplar de dedicação, integridade, competência e 
profissionalismo. Hoje de manhã eu compareci à apresentação que ela fez do 
relatório de estágio na faculdade, ótima, por sinal, e logo depois que eu voltei pra 
fábrica conversei com Fernando e Márcio, e não foi surpresa alguma para mim 
constatar que tínhamos opinião unânime em relação à contratação dela. Ana Paula é, 
como o próprio Fernando comentou hoje, um reforço à nossa equipe, vai trabalhar 
no Laboratório, continuar a sistematização das nossas melhores práticas e 
implementar melhorias onde for cabível. Eu gostaria de fazer um brinde, não mais a 
Ana minha estagiária, e sim a Ana minha colega. Nossa colega! 

 
Nosso competente colega Maurício, que também encontrava-se no festivo recinto, notificou 
a todos que iria voltar para a equipe de Produção, e logo as conversas paralelas retornaram 
e preencher as devidas lacunas. Ana Paula também fez o seu discurso – o dela, claro – ao 
qual eu admito que prestei muito pouca atenção, diga-se de passegem, e do qual pouco 
lembro, idem, e depois de algumas poucas horas a nossa comemoraçãozinha chegou ao seu 
previsível termo. O dela, claro. 
 
Todos foram embora, e eu fiquei a sós com a minha bela futura colega de trabalho. Paguei a 
conta – em nome da viúva, claro – e acompanhei Ana Paula até o seu carro – o dela, claro. 
Eu estava prestes a dizer o meu indiferente até logo quando ela encostou a sua graciosa 
bunda – a dela, claro – na lateral da sua igualmente graciosa viatura – a dela, claro – e 
iniciou uma conversinha lesa que durou muito mais do que eu havia antecipado, quase que 
negativamente interferiu com a “sesh” da manhã seguinte, mas isso é outra estória. 
 

- Você está com pressa ou a gente pode trocar umas idéias? 
- Claro... 
- Claro o quê? 
- Claro – “que eu estou com pressa” – que a gente pode trocar umas idéias, Ana. 
- Massa. 

 
Encostei minha graciosa bunda na lateral da sua igualmente graciosa viatura – a dela, claro 
– e (quase que) pacientemente aguardei que ela se pronunciasse novamente: 
 

- Bom, em 1º lugar eu gostaria de agradecer novamente por tudo que você fez por 
mim, Celso, mesmo, do fundo do coração. 

 
Ela aparentemente estava esperando uma longa e detalhada resposta, mas eu achei melhor 
não me deixar inebriar pelo intenso brilho dos seus belos olhos azuis – os dela, claro – e fui 
breve: 
 

- De nada, Ana. 



Novamente aguardei tão pacientemente quanto pude pelo seu 2º pronunciamento – o dela, 
claro. Sim, pois, se ela claramente anunciou “Em 1º lugar” obviamente que havia pelo 
menos 1 algo mais a ser dito, o esperado “Em 2º lugar”... 
 

- E em 2º lugar eu gostaria de pedir desculpas pelo que aconteceu naquela vez em São 
Paulo, Celso. 

 
“E em 2º lugar... donde se conclui que não vai ter um “Em 3º lugar”, por causa de que ela 
disse “E em”... se tivesse um “Em 3º lugar” ela teria dito “Em 2º lugar”, e não “E em 2º 
lugar”, ora... essa prosa vai ser mais curta do que eu esperava, massa”. 
 

- Eu nunca me desculpei formalmente pelo que eu fiz, e eu gostaria de aproveitar essa 
momento pra pedir desculpas pra você, Celso. 

- Tem erro não, Ana, isso é coisa do passado, você estava meio alterada... 
- Eu não estava bêbada, Celso, eu estava feliz, feito eu estou hoje. 
- Tá bom – “não faz a menor diferença, posso ir pra casa agora?”. 
- Eu sabia exatamente o que estava fazendo, e eu estava fazendo algo que eu queria 

fazer. 
- Sei... – “agora eu fiquei com a ligeira impressão de que essa conversinha não vai ser 

tão curta como eu imaginara” – coisa do passado, né, Ana Paula? 
 
Ela cruzou seus bronzeados braços – os dela, claro – logo abaixo dos seus (potencialmente 
exuberantes) seios – os dela, claro – e atirou-me silencioso e explícito sorriso, carregado 
pela exagerada dose de confiança que as moléculas de etanol haviam gerado em sua linda 
cacholinha – a dela, claro. 
 

- Putz... – “putz, agora fudeu a tabaca de chola” – agora fudeu a tabaca de chola. 
- Há-há,vai me dizer que você nunca pensou em ficar comigo, Celso? 
- Putz... – “claro!” – claro que pensei, Ana, você é linda e maravilhosa e inteligente e 

charmosa etc, mas seria inapropriado, né, eu ficar com a minha estagiária? 
- Sei... mas sair com a Controladora de Materiais e com a Programadora de 

Manutenção Preventiva não é inapropriado, né? 
- Tem uma enorme diferença, Ana – eu nem tentei investigar como ela sabia daqueles 

(supostamente privados) detalhes, principalmente pelo simples motivo de que eu 
não estava minimamente preocupado com o que ela sabia ou deixava de saber a 
respeito da minha vida – elas não são minhas subordinadas, eu não sou subordinado 
delas, não existe uma relação de poder entre eu e elas. 

- Sei... 
- E além de tudo eu iria colocar você numa posição muito delicada, sendo alvo de 

fofocas e boatos na fábrica... 
- E você não acha que eu sou grandinha o suficiente pra saber lidar com essas coisas? 
- Eu acho que não, você ainda tem muito que aprender sobre o ambiente da fábrica, 

Ana, mas muito mesmo... 
- O que, por exemplo? 
- Em quem confiar, por exemplo, separar os mocinhos/as dos bandidos/as... você 

confia em todo mundo, Ana Paula, vai quebrar a cara rapidinho. 
- Hum... 



- Em quantas dessas pessoas que você convidou hoje você acha que pode realmente 
confiar? 

- Em todas elas, claro! 
- Tá vendo o que eu tou falando? Eu não confiaria na metade delas, de cara. 
- Por que, você sabe algo a respeito delas que eu não sei, algo podre? 
- Estatística, Ana Paula, nunca falha. 
- Há-há-há... eu posso pelo menos confiar no meu chefe, Celso? 
- Qual deles, o novo ou o antigo? 
- Ambos. 
- Aplique a regra dos 50%. 
- Baseada em quê? 
- Dados e evidências, claro. 
- Hum, eu não disponho de nenhuma evidência que indique que eu não possa confiar 

em você, Celso. 
- Conclusão? 
- Eu não posso confiar em Márcio... você confia nele, Celso? 
- Nem um dx, Ana. 
- E em mim, você confia em mim, Celso? 
- Isso é coisa que deveria ser completamente irrelevante pra você, Ana Paula. 
- Irrelevante por quê? 
- No referencial Ana Paula o que importa é que Ana Paula confia em Celso, ou seja, 

Ana Paula sabe que Celso nunca iria esfaqueá-la pelas costas. O que acontece no 
referencial Celso não importa, não importa se eu confio ou não em você, você tem 
que pensar em você mesma, fodam-se os outros. 

 
Ana Paula descruzou os braços, estalou os dedos, olhou para o oscilante reflexo dos raios 
lunares sobre a escura imensidão do Oceano Atlântico e soltou (mais) outra gracinha pra 
cima de moi: 
 

- Então quer dizer que você jamais esfaquear-me-ia pelas costas? 
- Jamais... – “hora de largar a minha última tentativa de encerrar esta promissora 

prosa” – se e quando eu fizer isso vai ser pela frente, Ana Paula, encarando seus 
lindos olhos azuis e sorrindo da sua cara de espantada. 

- Hum, agora eu fiquei toda arrepiada... eu ainda não conhecia esse teu lado “bad 
boy”, Celso, mas tou adorando, há-há. 

- Há-há-há... – “agora ficou tarde demais pra oferecer qualquer resistência” – e você, 
Ana, tem um lado “bad girl”? 

- Claro que tenho, mas você perdeu a chance de vê-lo, Celso, naquela vez em São 
Paulo. 

- Uma irreparável pena... – “completamente justificável, no entanto” – mas foi por 
uma boa causa. 

- Eu acho que sim... mas quem foi que disse que é irreparável? 
 
Na hora eu não liguei a mínima para o óbvio fato de que a inevitável consequência número 
1 do(s) escuso(s) ato(s) que eu estava prestes a cometer seria a desagradável realidade de 
que eu nunca mais teria a chance de apertar Adriana novamente. Sim, porque a partir do 
certeiro instante em que Ana Paula confidenciasse à sua bela e charmosa e meiga e 



adorável irmã – a dela, claro – que nós havíamos ficado – independentemente do módulo de 
Young da referida ficada – Adriana iria tomar a esperada e irracional decisão de evitar a 
minha (geralmente) agradável companhia até o final dos tempos... principalmente quando 
ela, Adriana, constatasse que a referida ficada havia acontecido justamente na noite 
seguinte à nossa 1ª – e aparentemente última – noite de romance... 
 
Mas isso é apenas 1 das muitas interessantes coisas que acontecem quando a gente 
internaliza o irrevogável fato de que a nossa permanância na superfície deste lindo planeta 
possui uma (severamente) limitada quantidade de dias: a gente perde completamente o 
medo das consequências dos nossos atos, por mais frívolos que eles sejam. 
 
E naquele igualmente frívolo momento, enquanto eu lentamente deslocava meus desejosos 
lábios em direção aos seus – os dela, claro – tudo o que me passou pela minha igualmente 
frívola cabecinha foi a certeza de que aquele seria o beijo mais gostoso da minha vida. 
 
E foi mesmo. Mesmo. 
 
A propósito, os seus seios – os dela, claro – eram realmente exuberantes, mas isso é outra 
estória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lágrimas 
 
Naquela calma manhã de sábado eu fui acordado por uma não tão distante voz que 
chamava meu nome: 
 

- Celso… 
- … 
- Celso! 

 
Eu tive uma ligeira dificuldade de lembrar onde estava, coisa que geralmente acontecia 
quando eu não dormia na minha cama, especialmente por 3 noites seguidas. Aquele lapso 
de memória, entretanto, desfez-se de imediato quando eu abri os olhos e reconheci a pessoa 
que estava deitada ao meu lado. Ela também havia acabado de acordar, mas o seu lapso de 
memória – o dela, claro – foi bem mais demorado que o meu... mas nem por isso ela deixou 
escapar a singela oportunidade de demonstrar a sua famosa hospitalidade – a dela, claro: 
 

- Bom dia. 
- Bom dia, Giselle... que horas são? 
- Hum... 10:33... dormiu bem? 
- Dormi sim... e você, a cabeça ainda tá rodando? 
- Não... tava rodando ontem? 
- Tu não lembra mais? 
- Não... eu não tou lembrada de muita coisa não, Celso. 
- Muita cana no cabeçote, há-há-há... 
- A gente por acaso...? 
- Hum-hum... – “agora eu vou dar uma sacaneada com essa aruá” – shruiu! Ou shriu, 

como preferem alguns. 
 
Giselle levantou as cobertas e olhou para baixo, mas não pareceu ficar nem um pouquinho  
aliviada quando viu que estávamos ambos vestidos: 
 

- Putz, a 1ª vez que a gente faz sexo e eu não lembro de nada... 
- Não se preocupe, que eu já havia antecipado este pormenor, e foi por isso que eu 

gravei tudo, assim pelo menos você assiste depois e vê como foi. 
- Sério, tu gravou!?! 
- Hum-hum... 
- E se cai na internet, Celso? 
- Aí outras pessoas também terão a oportunidade de avaliar a coisa, e comentar se foi 

bom mesmo, ou não, dar nota, essas coisas. 
- Putz... e se a Bia vê uma coisa dessa, ou o Giba? 
- Tu precisa aprender a deixar de se preocupar com o que as outras pessoas 

potencialmente pensem a teu respeito, Gis, é a coisa mais libertante que existe 
- Libertante ou libertadora? Eita, entrou em loop de novo... eu não devia ter bebido 

tanto... 
- Bateu arrependimento, foi? 
- Foi... não pelo que rolou, pois se rolou foi porque eu tava com vontade mesmo, mas 

por eu não conseguir me lembrar de nada. 



- Não seja por isso, Giselle, a gente pode fazer tudo de novo agora... 
- Será que tu dá conta do recado de novo, Celso? Sim, porque agora que eu tou sóbria 

eu serei bem mais exigente do que eu fui ontem. 
- Mas claro que... – “putz, essa menina tá de sacanagem” – tu tás me sacaneando, né? 
- É claro que eu tou te sacaneando, aruá, deixa de ser leso, tu acha que eu ia ficar tão 

travada a ponto de não lembrar que a gente fez sexo?! 
- Há-há-há, essa foi boa... 
- É muito alesado mesmo... falando sério, agora, eu não lembro mesmo de muita 

coisa não, Celso. 
- Bom, a gente voltou da pizzaria, rolou umas caipiroskas, tua cabeça ficou rodando 

pracas, tu me pediu pra ficar aqui contigo... 
- Aqui na minha cama? 
- Hum-hum. 
- Então essa é a 2ª vez que a gente acorda junto. 
- Sem ter “dormido junto”, diga-se de passagem. 
- Tu por acaso sonhou que tava atrasado pra prova de MAT-11? 
- Claro que não, que isso é coisa de desequilibrado mental, ora! Eu sonhei que tava 

pegando onda, claro, em Desert Point. Foi muito massa... 
- Putz... 
- E tu? 
- Eu sonhei que tava dormindo contigo, Celso. 
- Hum, que fenômeno mais interessante, considerando que era exatamente isso que a 

gente estava fazendo. 
- Não, menino, deixa de ser alesado, “dormindo contigo”. 
- Ah... então foi por isso que tu acordou desconfiada, perguntando se a gente tinha 

furunfado mesmo? 
- Eu acho que sim... por que a gente nunca furunfou, Celso? 
- Boa pergunta... para a qual eu não disponho de uma igualmente boa resposta. 
- Nem eu... 
- Mas eu disponho de uma proposta que tornaria esta pergunta desnecessária, Giselle. 
- Há-há... você tá falando sério, por acaso? 
- Tou sim, há-há-há, mas de antemão eu te aviso que ultimamente eu não tou mais 

dando a mínima pra porra nenhuma. 
- Eu sei, tu me falou isso ontem na pizzaria... e o que é que tem a ver com a questão 

presente? 
- É só um aviso... pra você não criar expectativas. 
- Expectativas em relação à coisa em si ou em relação ao depois da coisa, às 

inevitáveis consequências? 
- Ao depois da coisa, claro, que em relação à coisa em si eu te prometo que as tuas 

expectativas serão superadas, e muito. 
- Nunca me prometa nada, Celso. 
- Só... 
- Donde concluímos que tu ainda está dando mais que a mínima para o que acontece 

comigo. 
- Hum... “touché”. 
- Eu sou especial pra tu, né? 
- Claro que é, você é a minha melhor amiga, Gis. 



- A recíproca é verdadeira, Celso. 
- Eu sei, Giselle. 
- Essa é a 4ª vez que tu me chama de Giselle hoje, Celso, e eu estou contando sim, 

antes que você pergunte. 
- Claro sinal de que eu estou mesmo a fim de furunfar contigo, Giselle. 
- 5ª. Então tá. Vamos. 
- Vamos o quê? 
- Dormir junto. 
- Mas a gente acabou de acordar, há-há-há... 
- É muito alesado mesmo... 
- Tu não tás com medo de se amarrar em mim não, mulher? 
- E tu acha que eu ia me amarrar em tu por causa de umazinha? 
- E quem disse que comigo tem essa porra de umazinha, mulher? Comigo é coisa de 3 

ou 4, no mínimo. 
- Capaz... 
- Tu vai ver. 
- E mesmo que fosse, ninguém se amarra por causa de 3 ou 4, Celso. 
- O detalhe é que seriam 3 ou 4 comigo... é uma grande diferença. 
- Grande em que sentido? 
- Desse também. 
- Há-há-há, é muito besta mesmo... 
- Tu vai ver. 
- Quando, Celso, quando é que eu vou ver essas coisas maravilhosas todas? Faz uma 

data que a gente se conhece e eu nunca vi nada mais do que kit básico. 
- Circunstâncias, Giselle... 
- 6ª. 
- Teve aquela vez que tu tava de férias na terrinha e a gente quase fez sexo, lembra? 
- Quase não conta, Celso... e por que ficou no quase mesmo? 
- Tu falou que tava com vazamento na tubulação primária. 
- E tu falou que não ligava pra essas coisas. 
- E tu falou que ligava pra essas coisas. 
- Agora tou lembrada sim. Nossa, faz uns 2 ou 3 anos...! 
- Ainda não ligo, se for o caso, hoje. 
- Não, não é... 
- Então? 
- Você está falando sério mesmo? 
- Agora estou. 
- E depois? 
- Você sabe muito bem o que vai acontecer depois, Giselle. 
- 7ª. Sei sim... nada feito. 
- Tás mesmo com medo de se amarrar em mim, né? 
- Morrendo... e as tuas 3 vozes, Celso, sumiram mesmo? 
- Eu acho que sim... 
- Será que foi o acidente que mexeu com a tua cabeça, e/ou o terremoto? 
- Deve ter sido... 
- Putz, ainda bem que não afetou mais nada, né? Sim, porque a tua nóia de morrer 

antes dos 30 já era coisa de antes do terremoto, e do acidente. 



- Só... 
- D. Clarisse desistiu mesmo de te mandar prum psicólogo? 
- Ainda bem, eu não aguentava mais aquela encheção de saco, vixe... 
- E a psicóloga da fábrica? 
- Ela disse que esse negócio de acordar todo dia às 3:30 da manhã era apenas 

ansiedade, e que ansiedade é excesso de futuro na cabeça, e depressão é excesso de 
passado. E “stress” é excesso de presente, como já dizia Lepe-Lepe. 

- Então não é TDA? 
- E aquela débil mental sabe lá o que é TDA?? 
- Há-há-há... tu precisa consultar um profissional, Celso. Profisisonal competente, 

claro. 
- Eu sei muito bem qual é o meu problema, Gis. 
- Mortalidade? 
- Precoce. 
- Sei... tu falou pra tua mãe que tu vinha pra cá? 
- Não... 
- Ela ainda tá enchendo pra tu arrumar namorada? 
- Parou um pouquinho, depois que descobriu que a minha ex-proto-namorada está 

namorando com o teu ex-namorado... eu acho que ela ficou traumatizada. 
- Então eu não fui a única... 
- Não... 
- E o teu projeto, melou mesmo? 
- Mesmo. Não tem volta. 
- Ainda lembro da tua bodosa explicação: “é como construir uma linha de montagem 

de um modelo novo de avião dentro de uma existente e operante linha de 
montagem de um existente modelo de avião, Gis, e usando peças e maquinário 
sobressalente e/ou obsoleto, e garantindo que o novo modelo de avião funcione tal 
qual o antigo”. 

- Pode crer... ô desperdício de dinheiro e tempo... coisa que eu cada vez tenho menos. 
- Nem vai com esse papo pra cima de moi que eu não vou ficar alimentando essas 

tuas nóias não, Celso. 
- No que faz muito bem... 
- E o teu presidente contratou mesmo a tua estagiária gostosa? 
- Contratou mesmo, ela começa em janeiro... pense num cabra fulêro, déspota, 

desonesto, nepotista... 
- E ela? 
- Ficou feliz, eu acho... a gente se agarrou na festinha de despedida dela. Depois da 

festa, claro. 
- Despedida dela soa mal pracas, Celso. 
- Pode crer... da sua despedida, da tua não, da dela. 
- Rolou sexo? 
- Imagina se eu ia furunfar com uma menina que vai ser minha colega de trabalho, 

Gis... 
- Não iria ser a 1ª, né? 
- Pode crer... eu quebrei mesmo todas as 4 regras fundamentais de civilidade... se 

bem que pra essa regra eu tou mesmo cagando e andando, mesmo porque eu vou 
largar aquela empresa fulêra mesmo, só não sei quando. 



- E aquela unidade que tinha aqui em São José, por que tu não pede transferência? 
- Ficou com o dono anterior, nem se eu quisesse não dava mais. 
- Vem fabricar avião com a gente, então. 
- Eu não entendo nada de avião. 
- Aprende, ora! E além disso tu és CQE, Black Belt, essas coisas têm utilidade em 

tudo que é indústria, né? 
- E tu acha que eu ia trabalhar num lugar que tem milhares de Iteanos, “nerd level” 

100? 
- Sério, Celso, vem pra cá. Caga pra essa porra do teu emprego e vem ficar comigo, 

ver se esse lance da gente tem algum futuro, há-há. 
- O problema não é a porra do meu emprego, Gis, você bem sabe disso. 
- Eu sei... São José não dá onda. 
- Isso... 
- A gente nunca vai ficar junto mesmo... pegar onda é mais importante do que eu. 
- E projetar avião é mais importante do que eu. 
- Putz, que desperdício da porra, a gente ia ser o casal perfeito, Celso... 
- Pode crer... e por falar em casal perfeito, a festa de 5 anos da minha turma, pensasse 

direitinho no meu caso? 
- Você prometeu que a gente não ia tocar nesse delicado assunto, Celso. 
- E essa é aquela promessa que eu decididamente vou quebrar, Gis. Então? 
- Tou fora desse esquema. 
- Por causa de Giba e Bia? 
- Exato. 
- Tu ainda odeia Beatriz Cecília? 
- Ódio é um sentimento muito forte, Celso... 
- E de elevada meia vida... 
- Também. 
- Faz quanto tempo que tu não vê Giba? 
- Desde que ele se mudou, faz o que, uns 4 meses? 
- Por aí. Ele não veio mesmo pro SDO? 
- Não... por que tu não veio esse ano? 
- Porque eu não tava a fim... 
- Não bateu saudade dos amigos? 
- Eu verei meus amigos na festa de 5 anos... e eu tinha que vir pra Sampa nesta 

semana, depois tem o casamento do Lucius, ia ficar muita viagem em cima da outra 
e eu estou com muito pouco saco pra viajar. 

- Sei... E tu, quando foi que tu viu Bia pela última vez? 
- No São João, quando ela me deu um chute na bunda... não que eu ainda tenha 

capacidade de me surpreender com porra alguma, mas a menina não esperou nem 1 
semana pra ligar pra Giba depois que me dispensou, tá ligada? 

- Como é? 
- 3 dias... Bia ligou pra Giba 3 dias depois. Segundo informação do nosso amigo 

Chicus, ex-presidente da Fofoquita, um cara que sabe das coisas que rolam por este 
mundo afora, e que está quase sempre disponível para divulgá-las a quem quiser 
tomar conhecimento das mesmas, independentemente do número e intensidade das 
possíveis consequências que por ventura resultem das tais divulgações. 

- Puta que o pariu...! 



- 3 dias, Gis... muito provavelmente ainda havia espermatozóide meu nadando na 
vagina dela, que esparmatozóide pode sobreviver até pelo menos 1 semana dentro 
da vagina. 

- Vagina dela é feio praca, Celso. 
- Pode crer, na sua vagina. A tua não, claro, a dela. 
- Claro... mesmo porque eu não estou nem sonhando com essa estória dos teus 

espermatozóides nadando na minha vagina. 
- Ué, tu não dissesse que tinha sonhado que a gente tava furunfando, mulher? 
- Há-há-há, pode crer... obviamente que ela havia planejado tudo isso, né, te encostar 

na parede, e se tu não concordasse ligar pra Giba? 
- Putz... agora que eu me dei conta disso... 
- O coitado era o plano B dela, Celso. 
- Ou então o plano B era eu, e ela só tava mesmo esperando pra ver se tu não ia voltar 

com Giba. 
- Pode ser também... 
- Putz... agora eu tou pensando se ela tava mesmo ligada em mim, ou se eu era apenas 

um instrumento nos seus escusos planos. Nos teus não, nos dela, claro. 
- Um instrumento? 
- Sim. Quando eu vou gravar uma música, por exemplo, o meu objetivo, o produto 

final, é a música, mas eu preciso de uma guitarra pra gravar as partes, tá ligada? 
- Tou... ela precisava de um instrumento pra obter o produto final, no caso, casar e ter 

2 filhos antes dos 30. 
- Isso, eu tou aqui pensando se eu fui apenas uma guitarra cujo som não funcionou 

direito pra ela... 
- E ela prontamente, quer dizer, 3 dias depois, arrumou outra guitarra. 
- Isso... maquiavelismo puro. 
- Putz... tu ainda pensa nela? 
- De vez em quando... de vez em quando bate uma saudade não tão de leve... eu 

pensei que era coisa que iria durar alguns anos, que afinal de contas Bia era mesmo 
uma pessoa alto nível... se eu vivesse por mais alguns anos, claro. E ela idem. 

- Eu acho que eu ainda gosto do Giba. Muito. 
- Putz, Gis, depois desse tempo todo? Faz mais de ano que acabou! 
- Pois é... eu nunca pensei que ia acabar, Celso. 
- Tudo acaba um dia, Gis. 
- Não, alesado, eu pensava que a gente ia casar, ter filhos... 
- Agora? 
- Não agora, claro, no futuro, quando chegasse a devida hora. 
- Eu também pensava que vocês iam seguir por este rumo... Giba se amarrava em tu. 
- E quando acabou eu nunca pensei que eu ia ficar desse jeito por tanto tempo assim,   

mas ainda não passou, Celso. 
- É uma merda grande mesmo, né? 
- Enorme... eu sinto uma falta daquele menino... 
- Pode crer... 
- Será que ele gosta mesmo dela, será que ele já se esqueceu completamente de mim? 
- Eu não sei se ele se amarra nela, mas quanto ao fato de que ele se amarra em estar 

com ela não há dúvida alguma, minha cara, a internet está cheia de evidências... 
- Se amarra em estar com ela...? 



- Sim, às vezes a gente gosta muito mais de estar com alguém do que deste próprio 
alguém. 

- Hum... 
- Isso é fato amplamente documentado na literatura especializada, Bia. 
- Bia?!? 
- Putz... foi mal. 
- Foi mal, não, foi ótima! Tu não vivia me dizendo que quando a gente chama uma 

pessoa pelo nome do/a ex é porque a gente já dá pra esta determinada pessoa a 
mesma importância que dava pro/a ex? 

- Segundo a literarura especializada... 
- Então, para os teu neurônios eu já sou tão importante quanto a Bia foi. Shriu! 
- Não é shriu, mulher, é shruiu! E isso não significa muita coisa. 
- Não? 
- Não, Bia não foi tão importante quanto você pensa. 
- Não?! 
- Ela foi melhor que 2 das 4 namoradas antes dela. Teria que ter sido melhor do que 

todas as outras 4 namoradas antes dela. 
- Literatura especializada? 
- Correto, metodologia de Kepler. 
- Então teoricamente se a gente namorasse eu teria que ser melhor do que as tuas 

últimas 5 namoradas, Bia + 4? 
- Teoricamente 7, Bia + Catarina + Célia + 4. Eu não sei se tecnicamente Célia foi 

minha namorada, que afinal de contas nem furunfar a gente furunfou, mas ela 
decididamente foi ótima. 

- Célia, a famosa 3ª... agora eu tou falando das 4 mulheres que realmente são 
compatíveis contigo e que reside/iam em nossa querida cidade. Já encontrasse a 4ª? 

- Eu acho que Daniela foi a 4ª mesmo... 
- A tua não-namorada, há-há... 
- Pode crer... esse ano até que não foi muito ruim não, assim a nível de de repente: eu 

tive 1 namorada, 1 proto-namorada, 1 não-namorada, 1 pseudo-namorada... 
- Já encontrasse a 5ª? 
- Ainda não... conheci uma potencial candidata na semana passada... 
- Nome? 
- Melissa. 
- Não conheço. 
- Não é chata, nem feia, nem burra, nem crente, e nem aparenta ser ciumenta, nem 

neurótica, muito menos indecisa, e com certeza não é patricinha. Nem fumante. A 
gente vai sair de novo hoje, depois que eu voltar pra nossa querida cidade, claro. 

- Beija bem? 
- A gente só deu 1 beijo, mas foi legal. 
- Legal, Celso? Zero empolgação? 
- É, legal, eu ultimamente estou zerando todas as minhas expectativas, assim tudo que 

vier é lucro. 
- Bom, mesmo que Melissinha venha a ser a 5ª... 
- Já tás com ciúme da menina, Gis? 
- Ciúme não, inveja, o que é bem pior. 
- Vero... outro forte sentimento do lado negativo da curva...  



- Continuando, mesmo que ela seja a 5ª as outras 4 tão fora do jogo, né? 
- Isso. Lina ficou em Ouro Preto de vez, tu não volta mais, Daniela foi pra capital 

federal, Célia cagou pra mim... 
- Por um bom motivo, diga-se de passagem. 
- Se você chama intransigência de bom motivo, claro. 
- Tu largou a menina no meio duma festa pra ficar com outra e ainda tá reclamando? 
- Eu reconheci que foi errado depois! 
- Bom, resumindo, eu teria que ser melhor do que as tuas últimas 7 namoradas? 
- Isso. Simples, né? 
- Bico. Caga pro teu emprego, muda pra cá e se acostuma com a idéia de descer a 

serra pra pegar onda que tu vai ver que eu sou melhor do que essas mulheres todas, 
Celso. Inclusive essa tal de Melissinha que nem beijar direito sabe. 

- Falou – dei uma olhada no relógio mesinha de cabiceira – acho que tá hora deu 
zarpar pra Cumbica, Gis. 

- Queres comer alguma coisa? 
- Tens banana? 
- Sempre. 
- Massa. 

 
Levantei da sua cama – a dela, claro – cumpri com os meus rigorosos rituais de purificação 
corporal matinal, comi a banana e me despedi da minha conterrânea predileta: 
 

- O que é que eu digo pra tua mãe, Gis? 
- A verdade, claro. 
- Qual delas? 
- Diz pra ela que eu esqueci completamente que Giba existe, que eu não odeio Bia, 

que eu descobri que eu te amo e que a gente vai se casar e ter um monte de filho. 
- Um monte?! 
- Uns 2 ou 3. 
- Falou. 
- E se ela não acreditar em nada disso e achar que eu ainda estou num estado 

deplorável tu fala pra ela que mesmo assim eu estou feliz, pois eu conheço pelo 
menos 1 outra pessoa cujo estado ainda é mais deplorável que o meu. 

- Eu. 
- Isso. 
- Beleza, outro caso de “schadenfreude”. A gente se vê no Natal? 
- Com certeza, estarei na terrinha. Tua banda vai tocar em alguma festa? 
- Provavelmente sim, eu te aviso, de repente tu vai dar uma conferida no som. 
- Com certeza. 

 
Demos um loooongo abraço, durante o qual várias incontidas lágrimas rolaram por nossos 
cansados ombros... e depois do qual eu cheguei à óbvia conclusão de que, sob todos os 
aspectos, seria preferível fazer um desinteressado elogio (= massageada de ego) à minha 
conterrânea predileta do que deixá-la naquele triste e inconsolado estado: 
 

- Tu beija melhor que ela, Gis. 
- Brigada... 



Peguei minha mochilinha e zarpei, não antes de outra reveladora troca de idéias: 
 

- Um dia eu ainda estarei num estado não vazante e disposta a conferir todas aquelas 
coisas maravilhosas, Celso. 

- Estarei pronto, Giselle, e eu te prometo que da próxima vez que a gente acordar 
junto você vai acordar extasiada. 

- Nunca me prometa nada. 
- Mas não demora muito não, que eu não tenho nem 9 meses. 
- Só se for de paranóia... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regina Let’s Go! 
 
Eu entrei na sala de reunião e dei uma olhada na cara de todo mundo. Havia uma certa 
tensão no ar, algo mais que uma ligeira preocupação. Mas eu não me deixei intimidar pelos 
olhares inquietos e fui direto ao assunto: 
 

- Pessoal, o negócio é o seguinte: os resultados do 1º trimestre ficaram um pouco 
abaixo do esperado e Fernando nos pediu para cortar todos os gastos 
desnecessários... o que foi, Rita? 

- Cadê Márcio e João? 
- Eles tiveram que sair mais cedo hoje, foram pra São Paulo. 
- Eu pensei que alguém já havia iniciado os cortes... 
- Engraçadinha... não fala mal do meu chefe na minha frente não, viu? 
- Eita cabra babão da porra! 
- Bom, se Aurélio me permitir, eu vou continuar a mensagem. 
- Pois não, PS. 
- Diva, por favor, mostra pra nós os números. 
- Claro, Celso – ela teclou o teclado e os dados foram projetados na tela da parede – 

como vocês estão vendo, nós ficamos 8% abaixo do objetivo... o que foi, Aurélio? 
- Isso aí não é resultado direto da sazonalidade do nosso negócio? 
- Eu tô contigo, Aurélio, todo ano é assim mesmo, entre o Natal e o Carnaval a coisa 

cai mesmo.... é a época que ninguém faz nada neste país, hé-hé. 
- Isso é verdade, Lula, mas o nosso querido presidente não ficou satisfeito com o 

resultado abaixo da média histórica dos últimos 24 meses. 
- Aquele baitola nunca tá satisfeito com porra nenhuma – voz número 1, lembrando 

de um importante detalhe. 
- Pense num cabra grosso, o tal do Fernando – voz número 2, idem. 
- Mas Diva, veja bem, isto é resultado direto do conceito de média. Será que o nosso 

amado chefão não entende isto? 
- Aparentemente não, Aurélio. Ele passou 45 min ao telefone discutindo sobre todos 

os dados de custo e faturamento e o escambau e no final das contas o que ele me 
disse foi que os gastos com pessoal ficaram acima da média histórica. 

- Outra consequência direta do conceito de média. A maioria do pessoal tira férias 
entre janeiro e fevereiro, tem mais hora extra pra tapar os buracos, a folha de 
pagamento fica inflada um pouco. 

- Nós todos sabemos disto, Aurélio. 
- Menos ele, é claro. Eu não imaginava que esse cara fosse tão fraco assim, Lula. 
- Nem eu, nem eu... 
- Bom, alguém tem alguma pergunta em relação aos números? – Diva deu uma 

olhada ao redor da mesa – Ótimo! Celso... 
- Muito obrigado, Diva. Excelente apresentação! Agora vamos às ações... 
- Ações? 
- Claro, meu caro amigo Lula. Nós já vimos os números referentes ao nosso 

deplorável desempenho no 1º trimestre, agora vamos estabelecer o plano de ação 
para que o nosso querido e sábio presidente possa ficar seguro de que os resultados 
do 2º trimestre serão acima da média. 

- Há-há-há... 



- Algum pensamento que você gostaria de compartilhar com o grupo, Rita? 
- Não, Celso, eu só estava aqui me abrindo com essa tua conversa furada. Tás falando 

que nem Márcio. 
- Muito obrigado pelo elogio que você acaba de fazer ao meu chefe. 
- Há-há-há, isso é um escroto mesmo... eita porra, será que eu posso falar escroto 

numa reunião, Rita? Qual é a nossa política em relação a este importante assunto? 
- Isso depende, Aurélio. 
- Depende do quê? 
- Depende de quem esteja na reunião, é claro. 
- Bom, eu tenho certeza de que essa discussão anatômica seja muito interessante, e 

sugiro até que vocês a continuem na hora do almoço, daqui a 15 min, pois agora eu 
gostaria de apresentar o plano de ação. 

- Como assim, Celso, “apresentar” o plano? Não vai ter uma sessão de tempestade de 
cérebro não? 

- Não creio que seja necessário tal procedimento, caro colega Lula... colega Lula soa 
feio que só, né? 

- Feio praca... eita porra, será que eu posso falar praca numa reunião, Rita? 
- Esses meninos são muito alesados, Diva. 
- Eu que o diga, amiga. 
- Olha a descriminação sexual, caras colegas... bom, boréstias à parte, eu tomei a 

iniciativa de elaborar um simples plano de ação, que agora apresento aos senhores e 
senhoras... 

- Senhoritas... 
- Senhores e senhoritas... 
- Muito obrigada. 
- De nada, senhorita Rita... senhorita Rita soa legal praca, né? Senhorita Rita, 

senhorita Rita... 
- Muito massa, junta com seu Celso e faz uma dupla caipira arretada. 
- Pode crer, Lula, “seu Celso e senhorita Rita”, sábado à noite, 10 paus a entrada, não 

percam... 
- Melhor ainda, “seu Celso, senhorita Rita e colega Lula”, é um trio de forró. 
- Essa foi boa, Diva. 
- Pense num grupinho resenhoso, esse nosso. 
- Pode crer – voz número 1, arriando um pouco antes da hora do rango – podz crer. 
- Pó de Creuza – voz número 2, idem – podzcrazy. 
- Excelente criatividade, pessoal, agora só nos resta canalizar este entusiasmo para 

levar em frente o plano de ação, que eu apresento agora para todos – rapidamente 
manuseei meu teclado e – “voilá”. 

- Que plano é esse que só tem 3 ações? 
- Simplicidade é o grande segredo para uma vida saudável e feliz, meu prezado 

colega Aurélio. Eu aprendi isto recentemente, quando estava lendo um ótimo livro 
de gerenciamento, escrito pela celebrada autora Mary Edwards. 

- Nunca ouvi falar desta sujeita... como é o nome do livro, Celso? 
- “Kissing Honey Eyes Under The Stone Roses”... eu vou encomendar um exemplar e 

colocá-lo à disposição em nossa especializada biblioteca. 
- Há-há, essa foi boa, Celso – voz número 3, idem idem – finalmente a gente deu uma 

conferida naquela menina, shruiu! 



- Pode crer – voz número 1, ainda arriando – podz crer. 
- Pó de Creuza – voz número 2, idem – podzcrazy. 
- Beleza, me avisa quando estiver desponível. 
- Com certeza, Diva. Bom, continuando, ação número 1: redução de 15% nas horas 

extras... auto-explicativa, e de execução imediata. Ação número 2: aumento de 5% 
na proditividade diária, idem idem, e ação número 3: redução de 7% do refugo 
mensal nos próximos 3 meses. Perguntas, dúvidas, sugestões? 

- Eu tenho uma pergunta, sim. 
- Pois não, Rita...? 
- Reduzir hora extra é fácil, a gente faz por decreto, e agora que o período de férias 

acabou nem vai ser preciso fazer nada de anormal, mas como é que a gente vai 
aumentar a produção e reduzir o refugo? 

- Boa pergunta. Lula, você que já passou pela produção, entende como estas coisas 
são feitas, por favor explique para a nossa amiga como que nós conseguiremos 
superar este grande desafio. 

- É muito fácil, meus caros colegas. Todo mundo sabe que no 2º bimestre os clientes 
começam a refazer estoque, aumentar a produção etc. Os pedidos chegam com mais 
antecedência, então dá pra fazer um planejamento melhor, a gente tem campanhas 
mais longas, menos transições de produto, menos perdas... 

- E, historicamente, a produtividade diária aumenta em cerca de 6,5%, e o refugo cai 
em torno de 8,5%, certo, Lula? 

- Correto, caro colega Aurélio. 
- Esse plano tem tudo pra funcionar. 
- Então este plano de Celso é basicamente o que a gente sempre faz mesmo? 
- Êpa, Rita, não ofenda o nosso colega. Veja bem que, como todo bom Engenheiro, 

além de analisar estatisticamente os dados Celso tomou a precaução de colocar uma 
margem de erro, dar um pouco de amortecimento dinâmico de modo a absorver 
qualquer imprevisto... daqui a pouco começa a chover, a gente pode perder 
eletricidade durante uma tempestade, perder produção... 

- Obrigado, Lula. Alguma outra pergunta? 
- E vocês acham que Fernando vai engolir esse plano? 
- Bom, visto que o sujeito não conhece bem o conceito de média, eu acho que ele vai 

ficar extremamente satisfeito. O que é que tu achas, Aurélio? 
- Eu tô contigo, Lula. No final do 2º trimestre o colírio vai ficar tão feliz que vai até 

dar um bônus extra pra Celso, tá ligado? 
- Pra todos nós, Aurélio, afinal de contas este plano agora é nosso, de todos nós aqui 

presentes, mais Márcio e João, que infelizmente não puderam estar conosco nesta 
bela manhã de segunda-feira, mas que confiam plenamente na capacidade de 
decisão desta equipe. 

- Eu ainda tô achando muito simples... 
- Problema teu – voz número 1, obviamente faminta – vamo acabar essa bosta dessa 

reunião que eu tou com fome. 
- Eu idem – voz número 2, idem. 
- Eu idem idem – voz número 3, idem idem. 
- Bom, Rita, nós agora temos 2 opções: mandar o plano, simples como está, para o 

chefe, e ir almoçar – eu olhei para o relógio da parede – ou ficar aqui mais uns 45 
min e elaborar outro plano mais complicado. O que é que você prefere, minha cara? 



- Almoçar, que a minha barriga já está roncando. 
- Bom, neste caso, eu vou repassar esta página agora mesmo para Fernando, com 

cópia para todos vocês, Márcio e João, e naturalmente que vou frizar bem que este 
foi o resultado de uma longa e acalorada discussão da equipe de direção da fábrica. 
Todos de acordo? Aqui vai... – mandei a mensagem para o chefão e contei 10 s – 
como eu havia previsto, ele aprovou a nossa idéia. Por favor divulgem para suas 
equipes, execução imediata. Tenham uma boa tarde! 

 
Saí da sala de reuniões antes que alguém tivesse outro comentário cretino a fazer e fui 
colocar meus alimentos no microondas para o ritual de aquecimento. Mas antes que eu 
pudesse chegar ao local apropriado ouvi uma doce voz chamando o meu doce nome: 
 

- Celso... 
 
Eu virei o rosto e tentei agir com a maior naturalidade possível: 
 

- Oi, Ana Paula, tudo bem com você? 
- Tudo… eu tava querendo falar contigo, mas Virgínia disse que você tava numa 

reunião importantíssima. 
- Já acabou. 
- Tá acontecendo alguma coisa? 
- Nada demais, nós estávamos apenas avaliando os resultados do trimestre anterior e 

planejando algumas ações para os próximos 3 meses. O que é que você queria falar 
comigo, Ana? 

- É sobre… – ela deu uma olhada ao redor, visivelmente desconfiada. 
- Vem aqui na minha sala. 

 
Nós entramos, eu fechei a porta e fiz sinal para que ela sentasse. 
 

- É que eu ouvi o pessoal comentando que os resultados do 1º trimestre não foram 
muito bons, eu fiquei receosa que o meu estágio pudesse ser cancelado por causa 
disso. 

- Sei... – “estagiário é que nem bicho mesmo, que fica com medo de tudo” – isso ê 
coisa normal, Ana, o 1º trimestre sempre fica abaixo da média por causa de que é 
começo de ano, tem muita gente de férias aqui e nos clientes, muitos dos nossos 
clientes param no Carnaval, o volume de vendas cai um pouco, não se preocupe que 
isso de forma alguma vai afetar o seu estágio aqui conosco – “mesmo porque você é 
parente do presidente da empresa, né?”. 

- Tá bom, eu acho que fiquei receosa sem motivo. 
- Com certeza, mas foi bom você vir me perguntar, viu? Eu não quero que você fique 

preocupada com essas coisas, e sempre que você quiser me perguntar algo a minha 
porta estará aberta. 

- Tá bom, obrigada – “ela deu um sorrisinho meio sem jeito e mudou de assunto” – 
legal aquele dia que a gente saiu com a minha irmã e Tasso, não foi? 

- Foi... – “ôps” – foi massa mesmo, a sua irmã é muito simpática. 
- Eu gostei da saidinha sim – voz número 1, atentando para um interessante detalhe – 

principalmente da tua irmã. 



- Superou em muito as minhas expectativas – voz número 2, idem – pois eu estava 
esperando que acontecessa alguma merda, mas não aconteceu. 

- Aquela menina não é de se jogar fora – voz número 3, idem idem – não é mesmo. 
- A gente bem que podia engrenar um saidão com Adriana, gentem – voz número 1, 

atentando para uma potencialmente agradável empreitada  – sem essa pentelha 
junto, claro. 

- Pentelha? – voz número 2, aparentemente em protesto – Essa menina até que é 
legalzinha. 

- Não, taboréu, pentelha no sentido de beque – voz número 1. 
- Pode crer – voz número 2. 
- Boa idéia, eu inclusive acho que ela, Adriana, também está pensando neste 

promissor assunto – voz número 3, exageradamente otimista. 
- Foi, eu e Adriana gostamos muito... 
- Quando Reinaldo e Carlos Eduardo eram estagiários a gente fazia altas farras, 

pergunta pra eles. 
- Eu sei, eles já me contaram algumas estórias... bem interessantes, por sinal. 
- É claro que eu nunca dancei com eles, ainda mais abraçadinho, mas eles são 

homens, ia ficar meio esquisito, né? 
- É verdade, há-há. Brigada pelo esclarecimento, Celso. 
- De nada, Ana, você fez bem em vir conversar comigo, qualquer questão que você 

tenha a respeito da situação da empresa pode me perguntar, viu? 
- Claro… tá bom então. 
- Mais alguma coisa que você queria conversar comigo, Ana? 
- Era só isso mesmo. 
- Tá legal. Então eu vou pra cozinha. 
- Tá legal. Té mais tarde, então. 
- Té mais. 

 
Eu achei que a inesperada conversa com a minha dedicada estagiária havia sido positiva, e 
fui comer em paz o meu saboroso rango... e tão logo retornei à minha querida salinha eu 
peguei o meu bobofone e liguei para o meu saudoso amigo Adriano: 
 

- Fala, sua bicha louca, ainda queimando muito essa rosca espanada? 
- Diz, viadinho, tás no trabalho ou saiste pra almoçar? 
- Aqui na Barra, tomano minha cervejinha e vendo as bunda das muié. 
- Pense num cabra folgado, 3 horas de almoço. 
- Apenas 2, Celsan. Tá sabeno que o Julianus vai ser pai? 
- Tou não, é pra quando? 
- Pro final do ano, a mulher descobriu agora que prenhou. 
- Massa. E a festa de 5 anos, tu vai botar Ubachuva no voto? 
- Posso até incluir nas opções, mas ocê sabe que a paulistada num vai dirigir mais 

de 2 hs, ainda mais pra ir puma praia, que paulista num gosta de mar, sô. 
- Pode crer... outro dia eu sonhei que a gente fazia a festa de 5 anos no auditório do 

ITA, rolava o maior som, Alex aparecia na festa... 
- Cê ainda tá obcecado com a morte do Alex, Celsan? 
- Mais ou menos... 
- Ficou sabeno que a tua ex-namorada foi ver psicólogo por causa disso? 



- Sério?! 
- Seríssimo. 
- Coitada da Val, ficou muito abalada mesmo... também, a coitada já perdeu 2 ex-

namorados, né? 
- Só... E a tua proto-namorada, vai pro encontro da gente? 
- Creio que sim... se a gente ainda estiver junto, claro. 
- Isso tá me cheirando a muié nova no pedaço, há-há. 
- Bom, tecnicamente não é nova, pois a gente namorou no passado distante, antes dos 

tempos do ITA. 
- Carolina?! 
- Não, Regina, com quem eu namorei antes de Carolina. Outro dia a gente se 

encontrou, ela me olhou meio esquisito, eu liguei pra ela, ela me convidou pra 
almoçar junto e amanhã a gentei vai jantar junto. 

- Shruiu! 
- Ela disse que é apenas um jantar, que não é porque o namorado tá viajando que ela 

vai furunfar comigo, mas eu não sei não, Adrianus. 
- Namoro firme? 
- 6,5 anos... 
- Deve estar querendo provar algo diferente, Celsan, mas depois vai voltar pro 

macho, lembra que ocê tinha essa propriedade nos tempos do ITA, de ficar com as 
muié insatisfeitas com os machos e depois elas voltavam pros caras? 

- Lembro sim... bom, se ela estiver disposta a considerar um acordo de paz comigo eu 
não vou rejeitar não, tá ligado? Regina é muito gracinha mesmo... 

- Bonita, inteligente, saca de som? 
- Sim, sim, sim... e tu, tás com algum macho aí no Rio? 
- Tou apertando uma mulherzinha lá do prédio. 
- Casada? 
- Não, imagina, sô, se eu ia arrumar confusão com muié casada... divorciada, 2 

filhos. 
- Véia? 
- Já passou dos 30, mas ainda dá pro gasto... e como já dizia o poeta, panela velha é 

que faz comida boa. 
- Isso é um fresco mesmo, há-há. 
- E a tua estagiária gostosa, como vai? 
- A menina é esforçada, Adriano. 
- Em que sentido, Celsan? 
- Profissional, claro, que nem de longe eu ia ficar de coisa com gente do trabalho, né, 

ainda mais parente do presidente, minha subordinada? 
- Eu realmente espero que não, como já dizia o nosso amado professor de Direito, 

“não se deve comer a carne onde se ganha o pão”. 
- Nunca. E o trabalho, viadinho? 
- Ainda estou tentano convencer o meu chefe a patrocinar um mestrado na 

gringolândia pro ano que vem, Celsan. Mestrado mesmo, num é essa boiolagem de 
MBA não. 

- Coisa de viado. 
- Sempre foi. 
- E ele? 



- Não tá muito convencido do meu nobre propósito de fazer pesquisa na empresa, 
vive me dizeno que é mais barato comprar as tecnologias de fora, ou copiar. 

- Empresariado brasileiro tem uma mentalidade muito pequena mesmo, né? 
- É foda mesmo, principalmente agora que a gente tá surfando essa onda de 

“commodities”, mas depois que essa onda passar quem não tiver tecnologia num 
vai sobreviver não, Celsan. 

- Pode crer... eu espero que dê certo, Adriano. 
- Eu também, mas se eles num financiarem eu vou de qualquer jeito, arrumo uma 

dessas bolsas de sobrevivência mesmo e me mando. 
- Beleza. 
- E o teu mestrado, quando começa? 
- No ano que vem, eu acho, esse ano eu tou ocupado pracas em tocar a fábrica, e com 

o meu projeto, vou viajar pracas, ia ser complicado começar agora. 
- Já decidiu no que, pelo menos? 
- Química Orgânica... provavelmente. 
- Beleza. Liga pra mim quando ocê tiver em Sampa, procê vir passar um final de 

semana aqui na cidade maravilhosa. 
- Falou. Beijunda. 
- Outra. 

 
Continuei o meu dia em relativamente elevado estado de ânimo, e de noite eu liguei para o 
meu amigo Edivaldo e acertei os detalhes para o grande jantar da noite seguinte. 
 
Quando cheguei na aula de Espanhol minha investigadora amiga Leila me recebeu com 
mais uma notícia agradável: 
 

- Celso, dá uma olhada nisso aqui. 
- O que é isso? Tá parecendo um saguão de aeroporto... 
- Esse é o cara que a tal da tua amiga estava desconfiada. Esta foto foi tirada hoje, 

quando ele desembarcou em São Paulo. 
- Caracas, que eficiência! E quem é essa maria que tá beijando o cara? 
- É o casinho que ele tem por lá. Tem mais umas 2 ou 4 fotos, eu vou te mandar tudo, 

assim ela vai poder ver as evidências. 
- Pense num cara bandido, esse tal do namorado de Regina – voz número 3, 

constatando o óbvio ululante. 
- Essa coitada não tem sorte com namorado mesmo – voz número 1, idem. 
- Como não tem, ela namorou com Celso, ora! – voz número 2, tentando uma 

acochambradazinha. 
- Exato – voz número 1, neutralizando a tal acochambrada. 
- Massa! Teu irmão é conectado mesmo, hein? 
- Menino, depois que ele viu o número do vôo a primeira coisa que ele fez foi ligar 

prum paulista amigo dele e pedir pro cara fazer uma sondagem no local do crime. 
- Aproveita e passa também o dia do aniversário do teu irmão, de repente eu mando 

um presentinho pra ele. 
- Tá legal – ela me deu uma leve cutucada – lá vem a quietinha... 

 
Eu aguardei uns 2 s e levantei o rosto: 



- Oi, Mirela... 
- Oi, gente... 
- Essa menina é muito gracinha mesmo – voz número 1, começando a ter idéia – 

shruiu! 
- Muito mesmo, e está livre e desimpedida, ao contrário da nossa amiga Regina – voz 

número 3, lembrando de um importante detalhe. 
- É mesmo... – voz número 2, idem. 

 
Leila sentiu a tensão no ar e foi conversar com Val. Mirela aprovou, e aproveitou, a deixa: 
 

- Fala, menino, tás sumido, hein? 
- Você é que desapareceu, nunca mais me ligou... 
- É verdade... o que é que você tem feito ultimamente? 
- O de sempre, trabalho, praia... 
- Baladas... 
- Nada, nunca mais eu saí... 
- Sei... – ela percebeu que eu estava escamoteando o jogo e soltou um sutil convite – 

já planejou alguma coisa pra sexta-feira? 
- Deixa eu consultar a minha agenda mental... hum... não, nada. E você? 
- Também não. Vamos pegar um cineminha? 
- Ótima idéia. Que filme você gostaria de assistir, Mirela? 
- Tem um que estreou na semana passada, minha irmã viu e disse que era muito 

massa... 
 
Eu realmente estava precisando simplificar a minha vida, mas um convite daqueles era 
praticamente irrecusável. E eu realmente não tinha nada pra fazer na noite da sexta, nada 
mesmo. A noite da terça, no entanto, estava completamente planejada, e eu mal consegui 
esperar outras 24 longas horas por ela... Foram as 24 horas mais longas da minha vida, 
diga-se de passagem. Eu cheguei ao lugar combinado exatamente na hora marcada, mas 
minha convidada de honra ainda não estava lá. Sentei num banquinho do bar e pedi um 
suco de uva. Depois de 7 min ela apareceu, de vestidinho preto, e eu levantei e fui saudá-la: 
 

- Boa noite, Regina. 
- Boa noite, Celso – ela não conseguiu conter o riso – você fica bem de preto. 
- Você também, parece até que a gente combinou, né? 
- É... você já está tomando vinho, nem me esperou? 
- Não, é suco... vamos sentar? 
- Vamos. 

 
A nossa mesa, estrategicamente posicionada no ambiente exterior, já estava devidamente 
arrumada. Regina olhou para o mar e respirou fundo. Eu permaneci calado, aguardando a 
combinada trilha sonora começar. Em menos de 3 s Regina reconheceu a inconfundível 
introdução de “Sour Girl” e fez um nostálgico, e esperado, comentário: 
 

- Essa música lembra dos tempos que a gente namorava, coisa do século passado. 
- É mesmo... 
- Você ainda tem aquele CD que eu lhe dei no seu aniversário? 



- Claro que sim... aquela noite foi muito especial, inesquecível... 
- Foi mesmo... gostei do lugar, Celso. 
- Você não conhecia? 
- Não. Eu sempre passo por aqui, mas nunca entrei. 
- Pois você não sabe o que está perdendo. 
- Eu acho que eu vou decobrir hoje... – ela mordeu os lábios para evitar o riso. 

 
Eu demorei uns 1,5 s para entender a ironia da frase, mas respondi à altura: 
 

- Eu sinceramente espero que sim, Regininha. 
- Shruiu! – voz número 1. 
- Essa menina tá cutucando a onça com vara curta – voz número 2. 
- Shruiu-iu! – voz número 3. 

 
Ela não se conteve e soltou uma sonora gargalhada. 
 

- Eu adoro essa tua risada. 
- Eu também, é um dos meus pontos fortes. 
- E quais são os outros, Regininha? 
- Beleza, modéstia, há-há-há-há-há. 
- Não é feia, nem chata, nem burra – voz número 1 – nem crente, nem indecisa... 

perainda, não tenho muita certeza quanto ao indecisa não. 
 
O garçom chegou, nós fizemos nossos pedidos e retornamos à conversa: 
 

- Eu tô brincando. 
- Eu sei. 
- É pra disfarçar o nervosismo. 
- E por que você está nervosa? 
- Porque eu estou fazendo algo que eu não devia. 
- Jantar com um amigo é algo errado? 
- Escondido do namorado é. 
- Ah, então você não falou pra ele... 
- Claro que não, ele ia ficar com ciúmes, criar confusão, você sabe. 
- Sei... o pior é que esta hora ele está sozinho lá naquela cidade enorme... 
- Eu não tenho muita certeza disso não... 
- Por que não? 
- Não seria a 1ª vez que ele estaria fazendo isso comigo... 
- Sei... e qual foi a sua reação quando você descobriu? 
- Eu fiquei p da vida, eu não merecia aquilo. Eu quis acabar tudo, mas no final das 

contas resolvi dar uma 2ª chance pra ele. 
- Todo mundo merece uma 2ª chance... 
- Mas eu não vou dar uma 3ª. 
- Boa hora pra mostrar as evidências pra ela, Celso – voz número 1. 
- E é por isso que você decidiu sair comigo hoje, pra se vingar? 
- Não, eu jamais faria isso. Eu estou aqui porque eu gosto da sua companhia, Celso. 
- Muito obrigado, eu também gosto da sua. 



- E também porque eu queria ver se eu iria sentir alguma coisa. 
- Por mim? 
- Claro! 
- Então isso é um teste? 
- Também. Na vida tudo é um teste, Celso. Todas as situações que nós vivemos, 

nossas ações e reações... 
- O que a gente sente também, Regininha? 
- Hum-hum... 
- Por exemplo, eu agora estou com vontade de te beijar. Isto é um teste também? 
- Claro que é, pois você sabe que é errado cobiçar a mulher do próximo. 
- É verdade, mas quando o próximo não está muito próximo... e provavelmente 

cobiçando outra próxima também... 
- Há-há-há-há-há... – ela achou melhor desconversar – eu adoro quando você me 

chama de Regininha, ninguém mais me chama desse jeito. 
- Não seja por isso, Regininha. 

 
Nossa garrafa de vinho branco chegou, e depois que nossos copos foram servidos ela 
propôs um singelo brinde: 
 

- À esta maravilhosa noite, e que tudo que acontecer hoje fique somente entre nós 2. 
- Saúde! 
- Shraúde – voz número 1 – Shruiu! 
- Shruiu-iu! – voz número 3. 

 
Eu tomei um generoso gole e olhei para ela novamente: 
 

- Você acha que vai acontecer algo esta noite, Regininha? 
- Somente se nós falharmos o teste. 
- Nós...?! 
- Eu e você. 
- Então eu suponho que você também está com pensamentos impuros? 
- Sua suposição está correta. 
- Shruiu-iu-iu! – voz número 3. 

 
Eu não pude evitar um malicioso sorriso, que ela fez questão de tentar apagar na hora: 
 

- Mas não vá pensando que só porque eu estou pensando na coisa a coisa vai 
acontecer, Celso. 

- Pensar na coisa é meio caminho andado, minha cara – voz número 2. 
 
Mas eu revidei ao mesmo nível: 
 

- Claro que não, Regininha, eu estou feliz só em saber que você pensa em mim deste 
jeito. 

 
Ela não estava esperando por aquilo, e seu visível rubor – o dela, claro – deixou-lhe 
temporariamente desconsertada: 



- Esta conversa está ficando muito tentadora, Celso. 
- Você quer mudar de assunto? 
- Não. 
- Shruiu-iu-iu-iu! – voz número 3, exageradamente otimista – Como diria o nosso 

saudoso amigo Paulan Espertan, parte pra outra, Celso, que essa daí tu já comeu. 
- Shruiu! – voz número 1, idem – Shruiu-iu-iu-iu! 
- Calma, minha gente, nada de contar com o ovo na cloaca da galinha – voz número 

2, cautelosamente pessimista – isso ainda pode não dar um nada. 
 
Eu fiz um esforço sobre-humano para não pular por cima da mesa e dar-lhe um agarrão ali 
mesmo... pensando melhor eu iria levantar e dar a volta na mesa, ao ivés de pular, mas tudo 
bem. Mantive a calma e apenas toquei de leve nos seus dedos – os dela, claro. Sua mão – a 
dela, claro – estava tão fria quanto a minha, mas aquele superficial contato foi suficiente 
para aliviar um pouco as tensões locais. 
 

- Eu não queria tornar esta situação mais difícil do que já estava, Regininha, mas eu 
não acho que seria saudável tentar esconder o que está se passando conosco. 

- Não, não seria, Celso – ela sutilmente largou a minha mão – você sabia que a minha 
irmãzinha está torcendo por você? 

- É mesmo? Bom saber que eu tenho uma aliada ao seu lado. 
- Grande aliada. Se eu fosse escutar o que ela fala eu já teria acabado o namoro pra 

ficar com você. 
- E o que é que você está esperando? 
- Eu não vou fazer isso, Celso, a gente já conversou sobre este assunto. 
- Sei... e a tua irmã ainda lembra de mim? Ela era tão pequena naquela época, se eu 

encontrar na rua eu não vou nem reconhecer. 
- Ela não estava lembrada não, mas eu mostrei umas fotos nossas pra ela. 
- Quantos anos ela tem agora? 
- 21. 
- Putz... eu estou ficando velho. 
- Eu também... 
- Em verdade não existe ninguém ficando mais novo – voz número 3 – nem não 

ficando mais velho. 
- E a tua irmã mais velha? 
- Casou, teve 2 filhos, separou... 
- Eu lembro dela... bonitona... não tanto quanto você, é claro. 
- Obrigada pela lorota. 
- De nada. 
- Como vai D. Clarisse? 
- Vai bem, obrigado, e D. Giselda? 
- Bem... eu falei pra ela que havia encontrado com você. 
- E o que foi que ela disse? 
- Ela disse que eu estava cutucando a onça com vara curta. 
- Aqui entre nós e a tchurminha da Zona Sul você está mesmo – voz número 2. 
- Pois eu preferia que ela estivesse cutucando a vara curta da onça – voz número 3. 
- Outra piadinha infame? – voz número 2. 
- Ja vi que ela está do outro lado da torcida – “no lado errado, claro”. 



- Muito pelo contrário, ela detesta o meu namorado. Mas ela acha que eu não devia 
brincar com estas coisas... ela disse que no fim alguém sempre sai machucado... 

- Sei... – eu estava com todos os dados necessários para resolver aquela situação, mas 
algo me dizia que eu não deveria usar a munição naquele momento – eu não quero 
que isto aconteça com você, Regininha. 

- Eu também não... – seu olhar, o dela, claro, ficou levemente melancólico por uns 
instantes – eu já sofri o que tinha que sofrer por você 1 vez, Celso. Foi o bastante. 

- Eu fui muito babaca com você... 
- É verdade... 
- Verdade verdadeira – voz número 2 – e lamentável, diga-se de passagem. 
- Só – voz número 3 – coisa do passado, né, gentem? 
- E você não vai me dar uma 2ª chance agora... 
- Agora não... pode ser daqui a outros 10 anos, ou 20, mas agora não. 
- Sei... 
- Você já teve a sua chance, Celso, não aproveitou porque não quis. 
- Foi isso o que Marlene me disse outro dia. A gente estava falando de você. 
- Boas coisas, eu suponho. 
- Claro que sim. Eu não estou reclamando disso não  Regininha... eu só queria que 

você estivesse com alguém que fosse bom pra você... alguém que fosse uma melhor 
pessoa do que eu fui. Mas eu tenho sérias dúvidas de que o seu atual namorado seja 
esta pessoa. 

- Eu também tenho... 
- É só isso que me preocupa, pois você é muito especial para mim, e eu só desejo 

tudo do bom e do melhor para você. 
- Eu também, Celso – ela respirou fundo novamente – você está com alguma 

namorada? 
- No momento não – eu sorri para ela – eu estou tentando convencer uma ex-

namorada a voltar comigo, a-há. 
- Há-há-há-há-há... você não desiste, não é? 
- Você desistiria de você se fosse eu? 
- Eu não, mas você já fez isso 1 vez. 
- Você vai ter que me perdoar por aquele deslize, Regininha, afinal de contas eu era 

apenas um jovem cínico, imaturo e egoísta que não dava a devida importância para 
as pessoas que realmente gostavam de mim. 

- Eu jamais teria conseguido fazer definição melhor do que essa... há-há-há-há-há... 
eita, a comida tá chegando. 

- Massa... 
 
Fomos servidos – muito bem, diga-se de passagem – e logo voltamos a trocar interessantes 
idéias: 
 

- E aquela morena alta do cabelo grande, que eu sempre via contigo no cinema? 
- Ela foi fazer mestrado em Ouro Preto, a coisa deu pra trás. 
- Você parecia estar muito ligado nela, Celso. 
- Estava mesmo... – “a melhor namorada que eu tive” – mas infelizmente ela foi 

estudar fora, e eu fiquei aqui. 
- Eu já vi esse filme... 



- É mesmo... 
- E o ITA? 
- O que é que tem? 
- Como foi? 
- Hum... o ITA é um ótimo lugar pra se fazer amigos, Regininha. 
- Você passou 5 anos lá e isso é tudo o que você tem pra me dizer do ITA? 
- Há-há-há... não, claro que não... eu aprendi muito no ITA, muito mesmo, estou 

usando muita coisa no meu trabalho. 
- Que mais? 
- Hum... é um ambiente de alta pressão, muita cobrança... 
- Mas valeu a pena, né? Você aprendeu um monte de coisa útil, fez um monte de 

amigos... 
- Valeu sim... eu acho. 
- Acha?? 
- Deixei de surfar 7.000 ondas, perdi uma namorada maravilhosa – “2, contando com 

Carolina”. 
- 2 tragédias irreparáveis, né? 
- 1 delas ainda tem reparo sim, há-há. 
- Será que tem mesmo? 
- Eu realmente espero que sim, Regininha... 
- Sei... e por que você não foi com ela? 
- Ela quem? 
- A morena alta. 
- Tu conhece Ouro Preto? 
- Ainda não... 
- Num dá muita onda por lá não, sabia? 
- Há-há-há-há-há... então se a gente tivesse namorando de novo e eu fosse fazer um 

mestrado fora você não iria comigo. 
- Se fosse pra Floripa eu iria sim, na boa. Eu pensei em fazer mestrado lá, quando eu 

tava terminando o ITA. 
- E por que não foi? 
- Eu preferi trabalhar, ganhar dinheiro. 
- Ganhar dinheiro é muito bom, né, ter independência, pagar as próprias contas? 
- É muito bom mesmo... 
- Se fosse em Campinas não iria comigo, então. 
- Outro lugar que não dá onda boa... Vanessa ainda mora lá? 
- Ainda, terminou o mestrado e ficou trabalhando por lá mesmo. ela teve aqui no ano 

passado, no Natal, a gente conversou que só, deu uma saudade daquela época... 
- Faz uma data que eu não vejo Vanessa... – “outra que não era de se jogar fora”. 
- E o trabalho, você não me pareceu muito satisfeito naquele dia que a gente almoçou 

junto. 
- Não estou muito satisfeito não... 
- Por que não larga esse emprego e arruma outro? Deve ter muita empresa que 

gostaria de ter um empregado competente e dedicado feito você. 
- Por que você não larga esse seu namorado e arruma outro? Deve ter muito cara que 

gostaria de ter uma namorada bonita e inteligente feito você. 
- Há-há-há-há-há, lembrei dos tempos que a gente namorava. 



- Hum? 
- E você vivia rebatendo as minhas perguntas pra cima de mim e não respondia nada. 
- Do ponto de vista fundamental é a mesma coisa, Regininha, qual é o ponto que a 

gente decide largar um emprego, ou um namorado, ou uma esposa? O que é preciso 
acontecer pra que a gente finalmente aceite que é uma coisa que não tem mais 
futuro e dar um “lasque-se, tou fora!” pro lance? Pense a respeito. 

- Tá bom, estou pensando. 
 
Nós mudamos completamente de assunto e começamos a falar sobre trabalho, política, 
futebol, religião e outras coisas sobre as quais pessoas normais costumam conversar quando 
não estão falando de sexo, drogas ou rock ‘n’ roll. Depois de devorarmos a sobremesa 
Regina propôs algo um pouquinho mais romântico: 
 

- Vamos dar 1... – ela fez uma calculada pausa de 2 s – caminhada na praia? 
- 1 só? – eu entrei no joguinho dela – Que tal 2 ou 3? Ou 4 ou 5 ou 6? 
- Até parece... há-há-há-há-há. 
- Quer pagar pra ver? 
- Bem que eu gostaria de ver... sem pagar, é claro. 
- Shruiu! 
- Mas vamos caminhar que é melhor pra digestão. 

 
Andamos um pouco em silêncio, nossos olhares se cruzando a todo instante, nossas mãos 
quase que procurando se encontrar durante seus naturais movimentos oscilatórios – os 
delas, claro. A sua ligeiramente ofegante respiração – a dela, claro – apesar de todo o ruído 
gerado pelo quebrar das ondas, era completamente detectada pelos meus treinados ouvidos. 
Chegou um  ponto em que as tensões geradas por todas aquelas sensações atingiram um 
estado meta-estável, e bastou apenas que ela desse um sorriso um pouquinho mais 
insinuante para que eu finalmente segurasse a sua mão – a dela, claro. Ela entrelacou seus 
dedos – os dela, claro – aos meus, ao mesmo tempo que tentava desestampar a alegria do 
seu rosto – o dela, claro. 
 
Eu achei por bem investigar um pouco mais, assim, como quem não queria nada: 
 

- Criou coragem? 
- Ainda não... 
- Gostei do ainda... não tenha pressa, pense mais um pouquinho. 
- Você sabe que se eu não tivesse namorado a gente já estaria na cama, em vez de 

estar aqui, andando na praia de mãozinha dada, feito 2 pré-adolescentes. 
- Então eu suponho que não seja por falta de vontade. 
- Sua suposição está correta, novamente. Vontade é o que não me falta. 
- Fala de novo. 
- Pra quê? 
- Já que a gente não tá fazendo pelo menos me dá o prazer de escutar... 
- Eu estou morrendo de vontade de fazer amor com você, Celso. 
- Minha gente, de hoje não passa – voz número 1, decididamente otimista – shru-iu! 
- Eu não sei não, essa menina tá com uma cara de indecisa... – voz número 2, 

dicididamente duvidosa quanto ao rumo daquela suspeita empreitada. 



- Humm... se você falar mais 1 vez não vai nem mais precisar fazer nada... 
- Há-há-há-há-há... 

 
Eu achei que aquele seria um bom momento para arriscar outra manobra: reduzir a 
velocidade até uma parada completa. Funcionou, nós ficamos frente a frente, olhos nos 
olhos. Eu reduzi lentamente a distância entre os nossos trêmulos corpos até o ponto em que 
a suave brisa atlântica teve que fazer uma curva ao nosso redor para poder continuar o seu 
lânguido escoamento. 
 
Regina ficou imóvel, seus olhos – os dela, claro – fixados aos meus, sua boca – a dela, claro 
– quase tocando a minha, esperando meu próximo passo. Mas no momento em que ela 
sentiu o contato dos nossos ansiosos lábios ela desviou o rosto e me abraçou fortemente: 
 

- Eu não posso fazer isto, Celso – ela sussurou um quase desesperado pedido de 
desculpas. 

- Nem um beijinho, Regininha? 
- Não, um beijo já seria traição, e se eu lhe beijasse eu não ia conseguir parar só no 

beijo. 
- Eu entendo... – “puta merda, essa duvidosa empreitada não vai dar em porra 

nenhuma mesmo”. 
- Eu te disse, não te disse? – voz número 2, (quase) feliz por ter previsto aquele 

infeliz desenrolar. 
- Putz... – voz número 3, visivelmente abalada. 
- Bosta, tanta produção pra nada – voz número 1, idem – perda de tempo da porra! 

 
Nós permanecemos abraçados por uns 3 ou 4 min, sem trocar desnecessárias palavras. 
Depois eu dei um beijo no seu belo rosto – o dela, claro – e caminhamos de volta, ainda 
abraçados. Quando chegamos ao seu carro – o dela, claro – trocamos mais 2 ósculos faciais 
e nos despedimos cordialmente: 
 

- Bom, o jantar estava ótimo, adorei o lugar, o peixinho, o vinho... e a companhia 
agradável. 

- Eu também adorei tudo, Regininha, principalmente conversar com você. 
- A gente podia se encontrar de novo qualquer dia desses... 
- É, pegar um cineminha de leve ou algo do gênero. 
- Cineminha é muito arriscado, Celso, sei lá o que você vai tentar fazer comigo no 

escuro, há-há-há-há-há. 
- Nada que eu não tenha tentado fazer aqui mesmo no claro, Regininha. 
- Eu te ligo. 
- Combinado... você sabe o meu número? 
- Claro que sei, ou você acha que eu também não tentei ligar pra você inúmeras vezes 

e nunca consegui? 
 
Ela sorriu aliviada e entrou no seu veículo – o dela, claro. Eu entrei no meu e fui embora. 
Mas quando parei no primeiro sinal vermelho algo completamente esperado começou a 
acontecer: as 3 vozes na minha cabeça começaram uma discussão altamente improdutiva e 
irritante: 



- Tu és um babaca mesmo, Celso – voz número 1, visivelmente revoltada – tu devias 
ter mostrado as fotos do canalha do namorado dela se agarrando com aquela maria 
no aeroporto em Sampameu. Num instante essa menina ia abrir as pernas. 

- Você fez a coisa certa, Celso – voz número 2, visivelmente conformada. 
- Eu também acho, afinal de contas se a menina quiser dar pra você que seja porque 

ela está com vontade de dar, e não porque ela quer se vingar do namorado, que isso 
é coisa que não existe, porra! – voz número 3, idem, mas por motivos ligeiramente 
diferentes – Desde quando sexo é vingança, cacete? Vingança é dar um tapa nos 
cornos dele, ou um chute no ovo! 

- Não foi isso o que eu quis dizer – voz número 2. 
- É, todo mundo sabe o que você quis dizer, que não se deve azarar a mulher dos 

outros blá-blá-blá – voz número 3 – se a menina fosse casada, ou se fosse namorada 
de amigo, eu até concordaria. Mas namorada de um estranho, canalhaço, ainda 
mais? Nem fudendo! Tá no jogo sim. 

 
O sinal abriu, mas a infrutífera análise pós-jogo não fechou: 
 

- Vocês são 2 manés – voz número 1 – se este babaca tivesse feito a coisa certa a esta 
hora a gente estaria vendo cenas de sexo explícito, hé-hé. 

- Calma, meu amigo, quem tem pressa come cru – voz número 3 – a menina já está 
amaciada, tudo o que a gente precisa agora é que ela converse mais um pouco com a 
maninha, que já se pronunciou a nosso favor, diga-se de passagem, engula mais um 
pouco de corda e amanhã ligue pra Celso, pra pegar um cineminha, ou algo do 
gênero, tá ligado? Isso de hoje foi só o começo do campeonato, minha gente, o 1º 
jogo. 

- O qual, devido à falta de cuião do nosso amigo Celso, acabou em 0 x 0, diga-se de 
passagem – voz número 1. 

- Celso, não preste atenção nestes incautos – voz número 2 – vá pra casa, tome um 
banho frio, pense na pessoa que realmente lhe ama, Beatriz Cecília, e vá dormir em 
paz. E não se esqueca de deletar aquelas fotos incriminadoras e todas as outras 
informações pertinentes a esta outra simpática jovem, Regina. 

- Banho frio uma porra! – voz número 1 – já que tu não conseguiu comer esta daí liga 
pra Célia e vê se tu ainda descola alguma coisa hoje. Ainda tá cedo, ela tá acordada. 

- Celso, meu garoto, escute a voz da razão – voz número 3 – vá pra casa, tome um 
banho quente, daqueles bem demorados, se é que você está entendendo o que eu 
estou querendo dizer, a-há, e depois vá dormir tranquilo, que essa daí tu já comeu. 
Amanhã sem falta ela te liga, doida pra dar. Nós já vimos este filme antes, várias 
vezes, o final é sempre o mesmo. Lembre-se das 3 coisas da natureza que força 
nenhuma segura: água morro abaixo, fogo morro acima e mulher que está a fim de 
dar! 

 
Eu liguei o som e decidi acabar com aquela incomodante resenha: 
 

- Chega! Essa menina não mudou nada nos últimos 10 anos, continua boazinha e 
ingênua. Se ela quiser ficar o resto da vida levando ponta daquele fresco do 
namorado dela é problema dela, eles que se fodam pra lá. Eu é que não vou mais 
ficar correndo atrás, se ela quiser dar pra mim, ótimo, se não quiser dá no mesmo. 



Como já dizia a minha inteligentíssima e gostosíssima estagiária, o que não falta 
nesta cidade é mulher bonita e desponível! Pronto! 

 
Depois da minha emocionada e quase descontrolada combustão externa todas as vozes 
naquele carro se calaram. Exceto a de Scott Weiland, que não se cansava de gritar os 
ininteligíveis versos de “Dumb Love”. 
 
Cheguei em casa, escovei os dentes e fui pro meu quarto dormir. Mas antes que eu pudesse 
tirar a minha calça preta minha mãe bateu à porta: 
 

- Celso!? Telefone pra você. 
- Pode entrar, mãe. 

 
Ela entregou-me o aparelho e saiu pela direita: 
 

- É Regina. 
- O que é que essa indecisa quer agora?? – voz número 1. 
- Pense numa mulherzinha complicada, essa Regina... – voz número 2. 

 
Eu esperei minha cúmplice genitora sair do recinto, respirei fundo e conferi: 
 

- Regininha?! 
- Sou eu, Celso – ela falou tão baixo que eu quase não escutei. 
- Tudo bem?!?! 
- ... 
- Aconteceu alguma coisa, Regina? Aonde você está? 
- No mesmo lugar que eu estava quando você foi embora... 

 
Eu consegui escutar os soluços que ela não conseguia reprimir: 
 

- Regininha, o que foi que aconteceu? 
- Eu não consegui parar de pensar em você, Celso, em nós 2... – mais soluços 

fizeram-se ouvir – eu quero ficar com você hoje... 
- Eu te disse, não te disse? – voz número 3 – Shruiu-iu-iu-iu-iu! 
- Shru-shru-iu!! – voz número 1. 

 
Eu saí mais rápido do que depressa, e em menos de 7 min eu estava estacionando o meu 
carro atrás do seu – o dela, claro. Regina nem esperou que eu falasse alguma coisa, 
abraçou-me e me deu um fervoroso beijo tão logo eu sai do Celsomóvel... 
 
E aquele, meus cúmplices leitores, aquele foi mesmo o melhor beijo da minha vida. Depois 
de uns 10 min de intensa atividade hormonal ela afastou seu rosto – o dela, claro – do meu 
e falou as palavrinhas mágicas: 
 

- Vamos? 
- Só um momentinho, não sai daí não! 
- Tá bom. 



Ela sorriu desconfiada, mas não contestou o meu pedido. Eu entrei no recinto em que 
havíamos jantado e corri ao bar. O meu fiel amigo Edivaldo aparentemente já estava a 
minha espera. 
 

- Cadê aquela garrafa de vinho branco que... 
- Está no balde com gelo, meu velho, para não subir a temperatura. 
- Valeu – eu peguei a encomenda – amanhã eu passo aqui e devolvo o balde. 

 
Regina não conseguiu evitar uma sonora gargalhada quando me viu chegar de balde na 
mão. Eu notei que ela estava carregando uma mochilinha, mas achei melhor não fazer 
nenhum comentário indiscreto, que aquilo não era hora pra colocar em risco a promissora 
partida que nos aguardava. Eu obviamente que dei uma de cavalheiro e abri a porta do 
Celsomóvel para ela... 
 

- E o meu carro, Celso? 
- Não se preocupe, está seguro. 
- Tá bom. 

 
Eu havia deixado tudo engrenado de modo que “Big Empty” iria começar a tocar tão logo 
eu ligasse o auto. Regina fechou os olhos e ficou cantarolando a intensa melodia. Seus 
ansiosos dedos – os dela, claro – repousaram sobre a minha coxa e iniciaram uma deliciosa 
sequência de movimentos. Não daqueles movimentos eróticos, eram mais do tipo 
possessivo, como que diz “é meu e o boi não lambe” pra concorrência, se bem que não 
havia nenhuma no recinto... talvez ela estivesse dizendo pra si mesma, eu não sei. 
 
Ela só reabriu os olhos quando sentiu que o carro estava desligado: 
 

- Já chegamos? 
- Hum-hum... – eu acariciei os seus lindos cabelos negros, os dela, claro – vamos 

discutir alguns detalhes operacionais antes? 
- Tipo? 
- Tipo qual é o seu método anti-concepcional predileto? 
- Há-há-há-há-há... 
- Eu sei que não é muito romântico discutir essas coisas, mas é necessário, né? 
- Concordo. Eu uso DIU. Você quer discutir mais alguma coisa? 
- Não. Vamos entrar? 
- Perainda, vamos ficar aqui um pouquinho, namorando... – ela me deu outro beijo – 

bota a nossa música. 
- Tá legal – eu avancei o modulador até chegar a “Sour Girl” – agora fala aquilo de 

novo, Regininha. 
- Aquilo o quê? – ela deu um beijo no meu pescoço. 
- Aquilo que você falou quando a gente tava andando na praia. 
- Ah... é muito convencido mesmo... como é que abaixa isto aqui? 
- Tem uma alavanca do lado – eu rapidamente acionei o conveniente mecanismo. 
- Assim está melhor – ela continuou a me beijar ao mesmo tempo em que suas mãos, 

as dela, claro, tentavam facilitar o acesso às áreas recreativas. 
- Fala, vai... – eu beijei os seus olhos, os dela, claro, que era coisa que ela adorava. 



- Eu estou morrendo... – suas mãos, as dela, claro, fizeram mais alguns intricados 
movimentos – morrendo não, vivendo de vontade de fazer amor com você, Celso. 

- Mais 1 vez... – as minhas também, e eu nem reclamei da incômoda dorzinha nas 
costas que aquela deliciosa brincadeira estava me causando, claro, que aquilo não 
era momento de reclamar de nada mesmo. 

- Eu estou vivendo de vontade de fazer amor com você, Celso – seu corpo, o dela, 
claro, mudou estrategicamente de posição, aumentou um pouco a dorzinha nas 
minhas costas, mas tudo bem. 

- De novo... – eu também ajustei a posição do meu... shruiu! 
- Eu estou quase fazendo amor com você, Celso... humm... 
- Quase...? 
- Eu estou fazendo amor com você, Celso... finalmente... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Quick One, While He’s Away 
 
Regina terminou de secar os cabelos e sentou-se ao meu lado. Segurou a minha mão, 
acariciou os meus dedos e sorriu para mim, aparentemente aliviada e satisfeita: 
 

- Já pagou a conta? 
- Já, botei no teu cartão. 
- Tás brincando, né? 
- Qual é o problema? 
- Evidências!?! Essas coisas a gente paga em espécie, Celso! 
- Eu botei no meu cartão, pra fazer milha – eu dei um leve beijo nos seus doces 

lábios, os dela, claro – você paga a próxima, tá bom? 
 
Sua expressão facial mudou de repente – a dela, claro – como se o remorso estivesse 
começando a tomar conta dos seus pensamentos – os dela, claro. Eu resolvi ir direto ao 
assunto: 
 

- Já sei, não vai ter uma próxima vez... 
- Vamos deixar esta conversa pra outra hora? – ela olhou para o relógio – Eu preciso 

ir trabalhar, e você também. 
- É verdade – eu levantei da cama – vamos ver se o teu carro ainda está no mesmo 

lugar. 
- Há-há-há-há-há... 

 
Para sorte nossa o carango dela ainda estava defronte ao restaurante do meu grande amigo 
Edivaldo. Regina colocou os óculos e pegou a sua cúmplice mochila – a dela, claro. Deu-
me um beijo no rosto e saiu do Celsomóvel: 
 

- Eu ligo pra você. 
- Quando...!? 
- Quando você menos estiver esperando – ela sorriu maliciosamente – esteja pronto! 
- Shruiu! 

 
Ela entrou no seu veículo – o dela, claro – eu liguei o meu e fui embora. Mas quando parei 
no primeiro sinal vermelho algo completamente esperado começou a acontecer: as 3 vozes 
na minha cabeça começaram outra discussão altamente improdutiva. Mas pelo menos foi 
mais breve do que a da noite anterior: 
 

- As coisas saíram melhores do que eu estava pensando, caros amigos – voz número 
3, visivelmente satisfeita com o prazeroso desenrolar dos acontecimentos – eu até 
arriscaria dizer que hoje à noite vamos ter outra sessão amorosa. 

- Eu não acho que isso seria uma boa idéia – voz número 2, antevendo algumas 
potenciais complicações. 

- Nem eu, afinal de contas ela pode querer encarnar – voz número 1, idem –  é melhor 
ligar pra Célia e tentar uma abordada com ela. Sabe como é, carne nova, hé-hé. 

- Não foi isso o que eu quis dizer – voz número 2. 
- Claro que não... – voz número 3. 



- Por que vocês 2 não vão dormir? Celso e eu temos que trabalhar – voz número 2. 
- Boa idéia – voz número 1 – que eu passei a noite em claro. 
- Eu também – voz número 3 – até que enfim nós 3 concordamos em algo. 

 
Cheguei cedo à fábrica. e aproveitei que meu chefe ainda não estava lá para trabalhar. A 
manhã foi bastante produtiva, consegui colocar meus afazeres em dia, organizar meus 
relatórios para a reunião com o grande chefe, na semana seguinte, que eu já sabia que não 
ia ser muito agradável, e quando deu 11:30 eu decidi que estava na hora de ir comer algo. 
Antes que eu pudesse sair da minha modesta salinha, no entanto, recebi uma inesperada 
ligação da gringolândia, ligação essa que veio a ser extremamente importante: 
 

- What’s up, Mike? 
- Nothing much, just wanted to let you know that I just gave my 2 weeks notice to 

Roger. 
- No shit! 
- I shit you not, my friend, that’s it for me, I’m done with all this crap. 
- What happened, anything special or you just ran out of shits to give? 
- Call me at home tonight and I’ll let you in a few details. Don’t use any company 

phones, though. 
- OK, I’ll call from home. Later – “putz, e agora?”. 

 
Esquentei o meu ranguinho e fiquei imaginando que tipo de caca pro meu lado aquela 
inesperada notícia poderia trazer... e logo mais tarde, quando o meu querido chefe deu as 
caras na fábrica, eu comecei a tomar tento a respeito das tais potenciais cacas: 
 

- Celso, más notícias: Mike pediu demissão e Fernando já me ligou maluco com 
medo que o pessoal lá dos “states” comece a debandar! 

- É nada...! 
- Reunião emergencial agora, na minha sala, João já está lá esperando a gente. 

 
E antes mesmo que eu pudesse pensar como e porque o tal distante evento pudesse afetar a 
minha desafetada vidinha o meu caro colega João desembuchou o drama: 
 

- Celso, vai sobrar pra nós, Fernando quer mandar alguém pra lá pra tapar o buraco 
de Mike! 

- Eu tou fora desse esquema, velho, se fosse pra tapar o buraco de Lisa eu até que 
pensava no assunto, mas tapar buraco de macho não é comigo não. 

- Isso é um fresco mesmo, há-há. 
- Gente, foco, daqui a 10 min Fernando vai ligar querendo saber quel é a nossa 

proposta, vamos resolver logo esse assunto e definir quem é que a gente vai mandar 
pra lá. 

- Perainda, Márcio, a gente vai mandar alguém mesmo? 
- Claro! 
- E se outra pessoa pedir demissão, a gente vai ficar mandando gente até parar a 

fábrica? 
- Bom, se isso acontecer a gente vê como vai resolver, mas agora vamos focar no 

problema em questão. 



- Putz... 
- Quem seria a melhor pessoa pra ficar no lugar de Mike até eles conseguirem 

contratar outra pessoa? 
- Até eles conseguirem contratar outra pessoa?? Isso pode demorar meses, Márcio! 
- Nada, Celso, os EUA estão em recessão, tá cheio de gente boa procurando emprego, 

em menos de 4 semanas o problema se resolve. 
- Então é esse o prazo da missão, 4 semanas? 
- De 4 a 6 semanas, a partir da semana que vem, e contando com pelo menos 1 

semana de treinamento pra nova pessoa. Fernando inicialmente sugeriu 1 de vocês 
2, mas depois lembrou que ia ser bem mais complicado tapar o buraco que vocês 
iriam deixar aqui. 

- O teu buraco é maior que o de Mike, Celso. 
- E o teu também, fresco... se for de 4 a 6 semanas eu vou, Márcio, na boa, Carlos 

Eduardo e Reinaldo podem tocar a Produção na minha ausência. 
- E quem é que iria fazer os testes do teu projeto nos clientes, Celso? 
- É mesmo... ia ficar difícil fazer algum teste, e nem ia dar tempo de treinar alguém 

pra fazer os testes no meu lugar. 
- E nem que desse ia ficar esquisito levar outra pessoa pra fazer os testes, né, agora 

que os clientes já desenvolveram uma relação de confiança contigo? 
- Ia mesmo... Márcio, na boa, as melhores pessoas pra ficarem temporariamente no 

lugar de Mike já estão lá mesmo: Frederico e Lisa. 
- É mesmo, Frederico trabalhou no projeto de “upgrade” da linha, conhece tudo, e 

Lisa já trabalhou no linha, e conhece bem o pessoal. 
- Foi o que eu sugeri a Fernando, mas ele disse que Frederico tem não pode deixar de 

fazer o que está fazendo, tem que aumentar as vendas, e Lisa não tem “back-up”, 
não tem ninguém que entenda de logística, importação e exportação feito ela. Tem 
que ser alguém daqui, eu tava pensando em Carlos Eduardo, Celso. 

- Hum... eu não sei não, Márcio, eu acho que tanto ele quanto Reinaldo ainda estão                                                         
um pouquinho verde demais pra esse tipo de missão. 

- Eu concordo com Celso, Márcio, se fosse um negócio aqui ou em São Paulo eu diria 
que eles estariam preparados, mas um lance internacional, que pode dar a maior 
caca... que tal Adalberto? 

- Adalberto não dá que a esposa dele tá grávida, gente. 
- É mesmo, eu tinha esquecido... então tem que ser Aurélio, ou Rodolfo. 
- Aurélio vai instalar o projeto dele no acabamento na parada do mês que vem, João. 
- E Rodolfo tá liderando o projeto mais importante do momento, gente, o aumento de 

velocidade das linhas. 
- Sim, Márcio, mas aumento de velocidade não depende de paradas, é uma coisa que 

poderia ser interrompida sem maiores perdas de carga. 
- E Rodolfo conhece o pessoal de lá, se dá bem com todo mundo, não é pavio curto 

feito Aurélio. 
- Então o voluntário é Rodolfo. Celso e Aurélio ajudam no aumento de velocidade 

das linhas enquanto ele estiver fora. Combinado, vou falar pra ele se preparar e 
comunicar a nossa decisão pra Fernando. 

 
Continuei minha labuta sem maiores transtornos e quando deu 4:30 eu decidi zarpar. D. 
Clarisse estranhou eu chegar em casa tão cedo, perguntou se eu estava me sentindo mal. 



- Não, mãe, só estou com uma leve dor de cabeça. 
- É, esse negócio de farrear a noite inteira em dia de semana é pra quem tem menos 

de 25 anos de idade, meu filho. Vá tomar uma aspirina. 
 
Eu obviamente segui o conselho materno. O 2º, naturalmente, pois o 1º não fez o menor 
sentido para mim naquele particular momento. 
 
Depois do banho eu tirei um saudável cochilo, acordei a tempo de ligar pro meu futuro ex-
colega Mike a fim de colher valiosas informações a respeito da sua recente decisão – a dele, 
claro – de largar a nossa (cada dia menos) querida empresa. Foi uma conversa breve, Mike 
não era de muito bostejo, mas bastante esclarecedora. 
 
No caminho para a aula de Espanhol eu passei no restaurante de Edivaldo, devolvi o balde 
e agradeci a precisa participação do amigo no eficaz plano da noite anterior. 
 
Quando cheguei ao curso Mirela já estava lá. A nossa agradável conversa apenas me fez 
lembrar que algum dia os sábios conselhos de Maria Eduarda teriam que ser postos em 
prática. Mas eu sabia muito bem que eu não iria conseguir simplificar minha vida de uma 
hora para outra, aquilo teria que ser um processo contínuo, 1 passo de cada vez. Só que 
naquela noite de quarta-feira eu não iria dar passo algum, muito menos com a pessoa com 
quem eu iria sair muito em breve. Shruiu! 
 

- Tá tudo certo pra sexta? – ela perguntou antes de entrarmos na sala de aula. 
- Tudo em cima, Mirela, 8:30 eu passo lá na tua casa. 

 
Continuamos nossa discreta conversa durante a aula. Eu já estava achando que iria 
acontecer uma prévia logo depois, mas antes que as minhas esperanças pudessem ter 
alguma chace de se concretizarem eu fui bruscamente chacoalhado pela intermitente 
vibração do aparelho que eu trazia pendurado na calça. Eu tomei um leve susto quando 
verifiquei quem era a pessoa que estava me ligando, mas decidi sair da sala e atender: 
 

- Alô!? 
- Eu te disse que ia ligar... 
- Eu estou pronto! 
- Então esteja naquele mesmo lugar daqui a 15 min. 
- Que lugar? 
- Aquele do balde, há-há-há-há-há. 

 
Voltei pra sala, peguei meu livro e me mandei: 
 

- “Tengo que trabajar, maestra... hasta luego”. 
 
Cheguei ao local combinado, mas Regina ainda não estava lá. Entrei no recinto e fui ao bar: 
 

- Edivaldo, vou precisar daquele balde novamente. 
- Com ou sem garrafa dentro? 
- Com, mas hoje vai ser tinto. 



- Beleza, eu tenho um aqui que vai ser o maior sucesso. 
- Eu tenho certeza que sim. 

 
Ele preparou a carga, eu peguei-a e saí. Regina apareceu na área logo em seguida, mas nem 
saiu do carro. Baixou o vidro e fez sinal para que eu entrasse: 
 

- Hoje é o seu carro que vai dormir no sereno. 
- Não tem problema – eu abri a porta – contanto que eu não durma no sereno está 

tudo em paz. 
- Há-há-há-há-há – ela tentou ficar séria – para onde vamos hoje? 
- Para onde você quiser, “chèrie”. 
- Humm... – ela fez uma expressão pensativa – tem um lugar que eu sempre quis 

conhecer, mas eu acho que é muito caro. 
- Pois vamos conhecer o tal lugar! Afinal de contas é você quem está pagando hoje. 
- Há-há-há-há-há... 
- Shruiu! 

 
Ela deu partida no veículo e iniciou uma descontraída conversação: 
 

- Como foi o seu dia? 
- Ótimo... cheguei cedo no trabalho, saí cedo... passei o dia pensando em você... 
- Até parece... 
- Sério... e o seu? 
- Bom... – ela me deu uma olhada com o canto do olho – eu também passei o dia 

pensando em você, Celso. 
- Boas coisas, eu espero. 
- Isso eu não sei, há-há-há-há-há... quer dizer, boas pra mim e pra você... 
- Sei... seu namorado ligou? 
- Ligou, mas ele estava muito ocupado, não deu pra gente conversar muito. 
- Sei... você já decidiu o que você vai fazer? 
- Ainda não... quer dizer, eu decidi o que eu vou fazer hoje, há-há-há-há-há... 
- Já é um começo. 
- Você está preocupado com isso? 
- Preocupado não seria bem o termo... ansioso. 
- Eu também estou, mas eu vou ter que esperar ele voltar pra decidir o que eu vou 

fazer, Celso – ela me olhou de lado novamente – por que a gente não deixa este 
assunto pra depois, hein? 

- Boa idéia... – eu encostei levemente minha mão na sua desnuda coxa, a dela, claro – 
vamos aproveitar estes agradáveis momentos... 

- Exato... 
 
Quando chegamos ao tal lugar que ela queria conhecer ela tomou um susto ao ver a lista de 
preços: 
 

- Eu te falei que era carinho. 
- Tem erro não, hoje tem promoção, tá vendo? A gente racha, a-há! 
- Tá bom. 



Nós entramos, ela estacionou o carro e abriu as portas. Eu aproveitei para soltar uma 
conveniente gracinha: 
 

- Não vai querer ficar um pouquinho aqui não? 
- Não, hoje não. 
- Ótimo, que esse lance de furunfar dentro do carro é incômodo pracas – voz número 

1, lembrando de alguns dolorosos detalhes. 
- Pode crer – voz número 3, idem – o sistema perde pelo menos 1 grau de liberdade. 

 
Nós entramos no quarto, que era uma coisa de cinema, e começamos a inspecionar o lugar: 
 

- Olha o tamanho da hidro, Celso. 
- Parece uma piscina... 
- E a cama gira, olha só – ela sentou e apertou o botão. 
- Massa! Vamos colocar um sonzinho... que tal um pouco de Fiona? 
- Bota “Shadowboxer”, essa música me faz lembrar dos tempos que a gente 

namorava, Celso. 
- É verdade... 

 
E também me fazia lembrar de Carolina, Maria Luiza, Flávia, Julia, Beatriz, Leila, Lina, 
Lucila, Mirela, Catarina, Célia, Maria Eduarda... eu realmente precisava simplificar a 
minha vida. E naquela noite eu teria uma chance bastante alta de iniciar o processo de 
simplificação. 
 
Liguei o “player” e sentei ao lado de Regina: 
 

- Gostou do lugar? 
- Adorei. É muito massa. 
- Pois quando a gente estiver namorando de novo a gente vem aqui toda semana. 
- É nada!? 
- Sério – eu deu um beijinho no seu rosto, o dela, claro. 
- Então por que a gente não veio pra cá ontem? 
- Porque... eu não queria que você pensasse que eu estava esnobando. É isso. 
- Eu sei que você inventou isso agora – ela me deu um beijinho nos lábios – mas eu 

gostei da resposta. 
- Ótimo... 
- Aconteceu alguma coisa no trabalho? Você tá com uma carinha de preocupado... 
- Nada não, Regininha. 
- Eu te conheço, menino, desembucha de uma vez. 
- Um colega nosso da unidade americana pediu demissão, Mike, ele tem um cargo 

análogo ao meu, a gente se comunica bastante. 
- Vixe...! 
- Ele me ligou hoje à tarde, pra me informar, mas agora de noite eu liguei pra casa 

dele pra saber dos detalhes... parece que as coisas por lá não estão indo muito bem 
não, ele acha que mais pessoas irão debandar em breve. 

- Vai sobrar pra tu? 
- Possivelmente... mas eu não quero pensar nisso agora não. 



- Ótimo! 
 
Iniciamos uma sessão de aquecimento, devidamente regada a generosas doses de 
fermentado de extrato de uvas. Obviamente que tivemos que tirar as nossas vestes, pois 
apesar do bom estado de funcionamento do condicionador de ar do recinto a temperatura 
local elevou-se consideravelmente depois que iniciamos nossa romântica “sesh”. A 
ansiedade e expectativa que havíamos experimentado no início da noite anterior haviam 
sido substituídas pela intimidade e ousadia que estávamos começando a experimentar 
naqueles momentos iniciais daquela quase inesperada partida de volta. Shruiu! 
 

- Celso...?! – ela parou de me beijar e me lançou o mesmo olhar curioso que ela havia 
me lançado na creperia. 

- O que foi, Regininha? – eu continuei a acariciar o seu rosto, o dela, claro.  
- É... – ela ficou sorrindo, emudecida pelo súbito impulso de timidez. 
- Fala, menina, o que foi? 
- Sabe o que é? – ela segurou a minha mão – tem uma coisa que eu sempre tive 

curiosidade de fazer... mas nunca fiz. 
- Sei... – eu comecei a imaginar o que seria – e você nunca fez porque... 
- Porque... meu namorado acha que é nojento. 
- Não existe nada nojento quando 2 pessoas se amam, Regininha. 

 
Eu aproveitei o momento para dar-lhe outro beijo na boca, daqueles bem molhados, para 
ela sentir que eu não estava mentindo. E depois eu voltei ao misterioso assunto: 
 

- A não ser soltar pum debaixo do lençol, é claro. 
- Há-há-há-há-há... 
- E o que é esta coisa, Regininha? – eu estava tentando me lembrar o que nós não 

havíamos feito na noite anterior – é algo que eu faço em você, você faz em mim ou 
a gente faz junto? 

- Hum... – ela olhou pro espelho do teto – pode ser as 3 opções... 
- Sei... – eu estava começando a entender o que ela estava querendo dizer – e você 

tem certeza de que a gente não fez isso ontem? 
- A gente fez, um pouquinho, mas não até o fim... – ela passou a ponta do seu belo 

indicador, o dela, claro, nos meus lábios – você sabe do que eu estou falando, não 
sabe, Celso? 

- Eu acho que sim – eu passei a ponta do meu belo indicador nos seus lindos seios, os 
dela, claro – você quer que eu faça em você primeiro? 

- Humm... – ela sorriu satisfeita – a gente podia fazer ao mesmo tempo, não é 
mesmo? 

 
 
 
 
 
 
 
 



Untogether 
 
Eu voltava para casa. A semana havia sido deveras emocionante, mas eu estava cansado 
praca. Ainda bem que Mirela não havia sugerido nada depois que saímos do cinema, pois 
eu decididamente não dispunha de energias suficientes para qualquer atividade física... 
 
Eu estava a menos de 5 min de casa quando o meu bobofone começou a vibrar a estrutora 
interna do Celsomóvel. Normalmente eu jamais atenderia uma chamada com o carro em 
movimento, mas poderia ser Regina, poderia ser a tão esperada boa notícia que (eu achava 
que) ela queria me dar. Eu peguei o aparelho e logo percebi que infelizmente não era ela, 
mas atendi assim mesmo: 
 

- Fala, pentelhão. 
- Celso, regulão, adivinha quem está aqui na terra, na minha frente, pronto para 

tomar umas biras? 
- Só pode ser Chico, Beto ou Marcolírio. 
- É Marcão, a gente tá aqui na creperia, se manda pra cá. 
- Tô chegando, pede 1 copo pra mim. 

 
Eu fiz o necessário ajuste na rota e dirigi-me ao local em que os queridos amigos se 
encontravam. O lugar estava lotado, mas não detectei nada de anormal, apenas os habituais 
frequentadores duma típica noite de sexta-feira. Logo achei a mesa dos colegas do 228 e 
apressei-me a cumprimentá-los: 
 

- Grande Marcão, desde o ano passado que a gente não se vê, meu velho. 
- Fala, Celso, como está a vidinha? 
- Continua difícil pra quem é honesto. E tu, Fabrício? 
- Meu irmão, eu continuo casado, há-há. 
- O que não deixa de ser uma surpresa... cadê o meu copo? 
- Rapaz, eu pedi pra menina, mas ela ainda não trouxe. Eu acho que ela não foi muito 

com a minha cara não, há-há. 
- Deixa eu ver se ela está por perto – eu dei uma rápida escaneada na area e fiz soar o 

meu característico assovio, que foi imediatamente reconhecido pela minha 
atendente predileta – Karina, 1 copo, por favor. 

- Porra, o cara é de casa mesmo, Fabrício, tá vendo o que é moral? O cara assovia e a 
menina já sabe quem é. 

- Celso é sócio-atleta aqui da creperia, Marcão, há-há. 
- Eu tou vendo... 
- Vai te lascar, rapaz. E aí, Marcos, tás com alguma mulherzinha lá em Sampa? 
- Algumas, mas nada fixo, desde o ano passado. 
- Então aquela maria de SJC não tem mais chance alguma. 
- Eu acho que não. 
- Coisa do passado, Celso. 
- Que pena, aquela menina era muito gente fina – eu fiz uma pausa enquanto Karina 

colocava o meu copo na mesa – obrigado, Karina, e traz mais 2 biras daqui a uns 5 
min, por favor. 

- Pode deixar, Celso. 



Meus discretos amigos ficaram observando o afastamento da menina por alguns instantes, e 
logo após fizeram uma singela demonstração de sincronização de pensamentos: 
 

- Tás comendo? – os 2 questionaram em uníssono. 
- Não... – eu cocei o queijo lentamente – eu namorei com uma amiga, fiquei com 

outra... eu acho que tá chegando perto, a-há. 
- Como vai a nossa amiga Beatriz, Celso? 
- Vai bem, eu acho, a gente vai passar o feriadão em Maceió... território neutro. 
- Então aquela estória de tempo era só frescura tua mesmo? 
- Não, velho, eu acho que a gente vai acabar tudo desta vez. 
- Eu não acredito que tu vais dispensar Bia, Celso. 
- Eu também não, mas ela tá naquela fase de falar em juntar os trapos, tá planejando 

quando vai ter o 1º filho, essas porras que estragam qualquer relacionamento 
saudável. 

- Eu me amarro naquela menina, mas essa conversinha mole dela é demais pro meu 
cabeçote – voz número 2, disposta a chutar o pau da barraca – tá ligado? 

- Pode crer – voz número 1, idem – tá na hora de levar um chute naquela bela bunda. 
- E qual é o problema, velho? Tu estás pensando que vais ficar nesta gandaia pra 

sempre? 
- Pra sempre não, mas eu ainda estou muito jovem para pensar nestas coisas, Marcão. 
- Marcão, o negócio é o seguinte, Celso, esse rapaz aqui que nós conhecemos muito 

bem, vai demorar muito pra sair desta mamata, há-há, mas muito tempo mesmo. 
- Chico já casou. Até Fabrício já casou, porra, agora é a tua vez. 
- Eu não podia passar na tua frente, né? Mas tu acabaste com aquela joseense... ainda 

bem que Beto está firme todo com Carlinha, ele é o próximo. 
- Há-há, tem jeito não, Marcão. 
- Eu estou vendo... semana passada eu saí com eles, ela estava em São Paulo. Bico foi 

também, foi a maior gréia. 
- Bico é muita onda... 
- A irmã dele ainda tá namorando com o Mané? 
- Tá, velho, amor roxo da porra. 
- E a gente que pensava que Mané era boiola, hein? 
- Pois é... 
- Se bem que estes 2 eventos não são mutualmente exclusivos não. 
- Pode crer. 
- Lídia tava lá também, Celso. 
- Foi mesmo? Como é que ela está? 
- Tá bem, trabalhando praca, com o Macedão. 
- Beleza... 
- E Cristina, Celso, como vai? 
- A gente fez as pazes depois do acidente de Alex... a gente troca umas idéias toda 

semana... 
- E aí, tá rolando algo? 
- Não, claro que não, Fabrício. Com aquela dali nunca mais. 
- Mas nem fudendo 7 vezes por dia – voz número 2, esclarecendo importante detalhe. 
- Podz crer – voz número 3, reforçando o tal importante detalhe – pó de crer. 
- Pó de crazy – voz número 1, idem – pó de Creuza. 



- Por que não, a bicha é fraquinha de chinfra, há-há? 
- Não, muito pelo contrário, mas aquela estória com Cristina foi muito traumatizante, 

velho... aquela menina tem umas coisas, deixa pra lá... 
- Tô ligado... Dalua... 
- E eu prometi para Bia que nunca mais ia nem dar um beijo de língua nela. 
- E pensar que uma hora dessas Bia está sozinha... há há. 
- Bom, segundo o nosso acordo, o que acontecer neste período não será jamais 

motivo de discussões. 
- Quer dizer que ela está livre para liberar para quem ela bem entender, Celso? 
- Claro que não, né? Ela colocou 2 condições de contorno, eu também coloquei as 

minhas. Tu, por exemplo, és carta fora do baralho. 
- Porra, velho, tu preferes que tua proto-namorada se agarre com um estranho do que 

com um amigo do 228? 
- Tu és casado, porra, tu achas que Bia iria querer algo contigo? 
- Eu não sei, há-há. 
- Isso só tem papo, Celso. 
- E eu não sei? E o trabalho, Marcão? 
- Tô trabalhando pra caralho, velho. Semana passada eu acabei um projeto, esta 

semana já comecei outro, aqui na terrinha. 
- Eu também, meu irmão. Semana que vem eu vou ter que ir pra Sampameu, de novo, 

reunião com o nosso prez... o viado tá enchendo o cuião da moçada com um monte 
de frescura. Agora inventou de revisar o planejamento estratégico que a gente fez no 
final do ano. 

- Tá certo, cacete, tem que atualizar as prioridades, rever o plano de metas. 
- Mas nada mudou, Marcão, o babaca não sabe distinguir o que é sazonalidade e o 

que é variação do mercado... é um fresco mesmo. 
- Porra, essa raça é tudo igual, meu velho. 
- Só fazem cagada, vivem para encher saco de quem realmente trabalha. 
- Pó de crazy... 

 
Nossa conversa foi acidentalmente interrompida pela chegada de um grande amigo meu, o 
qual foi sumariamente convidado a sentar-se à nossa modesta mesa: 
 

- Pessoal, este é um grande amigo meu, Pedro, gente boníssima. Pedro, estes 2 
distintíssimos sujeitos são amigos meus dos tempos do ITA, Fabrício e Marcos, nós 
morávamos no mesmo apartamento. 

- Oi, gente, tudo bem? 
- Beleza, Pedro. Vamos tomar 1, ou 2? 
- Boa pedida. 

 
Nós iniciamos uma tertúlia diferente, de modo a incluir o nosso ilustre convidado. Depois 
de uns 15 min, no entanto, fomos interrompidos por uma pessoa com quem eu estava 
querendo trocar umas construtivas idéias, mas que fingiu que eu era invisível e 
praticamente ignorou a minha presença: 
 

- Pedrinho, meu amor, como vai você? 
- Comigo tudo bem, Célia, e você? 



- Eu estou ótima... e o teu irmão? 
- Marcílio foi passar o fim de semana no interior. 
- Sei... diz pra ele me ligar quando ele voltar. 
- Tá legal. 

 
Nós 4 ficamos (in)discretamente observando Célia afastar-se da nossa mesa, e depois que 
ela estava fora do alcance das nossas ondas sonoras meu indiscreto amigo Fabrício arriscou 
um maroto comentário: 
 

- Essa menina é muito gata, gentem. 
- Tão misteriosa... – voz número 2 – não é chata, nem feia, nem burra... 
- Nem crente, nem indecisa, nem neurótica... – voz número 3 – nem patricinha... será 

que ela é ciumenta? 
- Só... – Marcão manteve o olhar bem focado no objeto da nossa admiração – eita, 

essa menina é aquela maneca, Célia Medeiros? 
- A pópria... teu irmão tá de rolo com Célia, Pedrinho? 
- Tá nada, aquilo é um aruá, eles tiveram um lancezinho no ano passado, saca? Mas o 

babaca tava enroscado com uma maria lá da cidade, boa toda. 
- Meu irmão, esse teu irmão tá com a bola toda, velho. 
- Com certeza, Fabrício... 

 
Depois de outras 2 rodadas nosso grande amigo Pedrinho teve que ir embora, e logo após 
Célia passou novamente perto da nossa mesa. Eu pensei que ela estava vindo falar comigo, 
mas ela apenas lançou-me um indefinido olhar e saiu pela tangente. Antes que ela pudesse 
sair do meu campo visual, no entanto, eu me levantei e pulei o murinho da creperia. Ela 
ainda estava caminhando na calçada quando eu chamei pelo seu nome – o dela, claro: 
 

- Célia...! 
 
Ela parou, virou o corpo 180º e encarou-me quase que friamente: 
 

- Oi, Celso. 
- Oi... Eu queria conversar com você. 
- Sobre...?!? 
- Sobre... aquele sonho que você disse que teve comigo...?! 
- Ah, sei... – ela continuou o tratamento semi-gélido – o que é que tem? 
- Você não vai me contar como foi? 
- Claro que sim. A gente estava fazendo “aquilo”. 

 
O tom levemente sarcástico da sua voz – a dela, claro – me fez perceber que ela estava 
desacadamente mentindo, mas eu resolvi entrar no jogo de qualquer jeito: 
 

- E foi legal? 
- Foi ótimo, eu acordei extasiada – suas palavras, as dela, claro, ficaram mais suaves, 

mas a sua desafetada expessão, a dela, claro, deu-me clara indicação de que o seu 
ânimo não havia mudado, o dela, claro. 

- Humm... e qual era o som que estava rolando? 



- Stone Roses... “One Love”. 
- Puta merda – voz número 1 – essa mulher é vidente, só pode. 
- Ou então tá comendo merda de cigano – voz número 3 – pra poder ficar 

adivinhando tudo que acontece com a gente! 
 
Eu tremi todinho quando ela falou aquilo. Ou ela estava me perseguindo ou havia tramado 
tudo com Maria Eduarda. Mas como é que ela poderia ter previsto que eu ia me encontrar 
com Duda? Impossível. Ela havia me seguido, ou pior, havia pedido para alguém me 
seguir. Será que ela havia contratado os prestimosos serviços de espionagem do irmão de 
Leila...?? 
 
Célia percebeu a minha surpresa, mas eu tentei manter o controle da situação: 
 

- Massa... e você estaria interessada em experimentar a versão real da coisa? 
- Eu não sei mais, Celso – ela me olhou com uma expressão (mais que) ligeiramente 

desapontada. 
- Sei... isso tem alguma coisa a ver com o nosso amigo Marcílio? 
- Celso, eu estou ficando cansada dessa estória toda... 
- Eu idem, vai rolar ou não vai rolar? – voz número 1. 
- Eu também estou, Célia, por que a gente não se entende de vez? 
- Você quer se entender comigo? 
- Claro que eu quero! 
- Eu também quero! – voz número 3 – Shruiu! 
- Então por que é que você fica fazendo essas coisas? 
- Que coisas, Célia? Foi você quem ficou me atiçando e depois foi se engraçar pro 

cara na minha frente. 
- Você sabe muito bem por que eu fiz aquilo. 
- Eu sei porque, mas eu não entendi por que você fez aquilo. 
- Pra você entender que eu não gostei de ver você beijando Catarina, nem se 

agarrando com aquela morena lá no Kekos. 
- A gente já conversou cobre Catarina, e aquela menina da festa é apenas uma amiga, 

a gente não estava se agarrando. 
- Não?! 
- Não! 
- E por que é que você ficou me esnobando com aquelas patricinhas, Celso? 
- Eu não fiz nada disso, você é que nem falou comigo. E aquelas meninas também 

são apenas amigas, não aconteceu nada. 
- E Duda, Celso? Você vai me dizer que não aconteceu nada com ela também? 
- E você vai me dizer como é que ela sabia do nosso potencial acordo? Vocês 

combinaram tudo, não foi? Você fez a mesma coisa com Gloria, naquela festa da 
sua casa. 

- Como é que é? Duda sabia da prosa que a gente levou naquela festa lá em casa?! 
- Sabia sim, pois você falou pra ela. 
- Eu não falei aquilo pra ninguém, Celso, ninguém! E, para o seu governo, Gloria e 

eu tiramos par ou ímpar pra ver quem é que ia ficar com você naquela festa lá em 
casa... e eu falei pra você ficar  com ela, não pra ir pro motel com ela. 

- Par ou ímpar? A que nível que eu cheguei...!!! 



Ela olhou para o lado e sorriu pra si mesma. Eu aproveitei que ela havia baixado as defesas 
anti-aéreas e cheguei um pouco mais perto. Ela percebeu a minha não tão discreta manobra, 
mas sua reação – a dela, claro – foi favorável: 
 

- Celso, por que é que a gente tá fazendo isso? 
- Eu não sei, talvez você ainda esteja achando que eu ainda tenho alguma coisa com 

Catarina. 
- E não tem? 
- Não tem mais aquilo que tinha antes... 
- Sei... 
- Eu liguei pra ela na semana passada, a gente conversou praca... está tudo bem. Eu 

acho que já passou aquela fase em que fica estranho ligar, você sabe como é. 
- E...?! 
- Eu quero que você acredite no que eu estou dizendo, Célia, eu quero ficar com você. 

E você sabe que isso não é coisa de agora, desde que você namorava com Leo que 
eu era a fim de você. Ainda sou, claro. 

- Sei... 
- Eu estou falando sério, Célia, vamos simplificar esta estória. 
- Por acaso foi Duda que falou que você precisa simplificar a sua vida? 
- Foi, ela me deu uns conselhos operacionais. Como é que você sabe disso? 
- E desde quando você presta atenção em conselhos de uma menina de 20 anos, 

Celso? 
- 21... – “a idade ideal, segundo a fórmula chinesa”. 
- E por acaso ela também falou que eu não quero nada com você, nada além de dar 1 

com o ex da amiga? 
- Como é que você sabe disso? 
- E por acaso você acreditou nisso? 
- Como é que você sabe disso, Célia? Vocês combinaram tudo, não foi? 
- Celso, me poupe. 
- Então como é que ela sabia que a gente estava considerando um possível acordo? 
- Eu não faço a mínima idéia. 
- E como é que você sabe o que ela falou, sabe até a música que tava tocando? 
- Eu sei o que ela falou porque eu falei estas mesmas coisas pra ela quando ela estava 

namorando com Carlos Augusto, no ano retrasado. 
- A troco de quê? 
- Ela começou a falar que não sabia mais de estava a fim dele, que tava saindo com 2 

ou 3 caras, eu resolvi dar uns conselhos pra ela... ela te contou isso? 
- Ela disse que foi 1 só, 1 vez só... 
- E você acreditou, né? Homem acredita em qualquer coisa que mulher fala, desde 

que esteja com a mão nas coxas dela. 
- Você tava lá, não foi? 
- Enfim, eu dei uns conselhos pra ela... que ela seguiu e, pelo visto, aprendeu, pois 

está até repassando agora, há-há. 
- Como é que ela sabia da gente, Célia? 
- Eu já te disse, eu não faço a mínima! 
- Você estava lá quando eu fiquei com ela? 
- ... 



- Tava, né? Por que você fez isso, Célia? 
- Eu não estou dizendo que eu estava lá... 
- Nem que não estava... responda a minha pergunta, por favor. 
- Eu não posso responder esta pergunta, Celso. 
- Por que não? 
- Você não iria entender. E mesmo se entendesse não iria acreditar. 
- E mesmo se acreditasse não iria aceitar... 
- Exato, e é por isso mesmo que eu não vou responder esta pergunta. Pelo menos 

agora. 
- Tá bom... 
- Bom, eu tenho que ir pra casa, minha mãe vai viajar amanhã de manhã. 

 
Sua contraditória imobilidade – a dela, claro – convenceu-me de que ela ainda estava 
querendo colher algo positivo do nosso incidental encontro. Eu resolvi arriscar: 
 

- Vamos fazer alguma coisa amanhã, Célia, um cineminha de leve? 
- Hum... – ela fez o esperado charminho e preparou a inesperada contra-proposta – a 

gente podia ver uns vídeos lá em casa, September Sessions, Endless Summer, 
Windows, Gravity Sucks... 

- Ótima idéia. Que horas? 
- Lá pelas 8. Tchau. 
- Shruiu! – voz número 3 – não passa de amanhã. 
- Parece que agora essa menina tá decidida mesmo – voz número 2. 
- Massa, vai rolar – voz número 1 – shruiu! 
- Shruiu! 

 
Eu voltei para a mesa mais que otimista e continuei minha animada conversa com os 
amigos... 
 

- Grande Celso... 
- A menina passou aqui nem falou contigo e tu foi correndo atrás, há-há. 
- Não foi a primeira, hein? 
- E nem será a última... 
- Vocês são foda... pois fiquem sabendo que amanhã, a esta hora, ela estará em meus 

braços, a-há! 
- Vai sair com a mulherzinha? 
- Melhor que isso, vamos cortir uma sessão de vídeos na casa dela. 
- Casa dela é feio pracas, Celso. 
- Foda-se. 
- Porra, depois de anos de formado vocês ainda vivem mandando eu me foder? 
- Foi mal, Marcão, maus hábitos adquiridos no H8... 
- Pode crer... Filme de sacanagem, há-há? 
- Que é isso, Fabrício? Filme de surf, é claro. 
- Isso é um fresco mesmo... 
- Coisa de surfista calhorda da Zona Sul... 
- Há-há-há-há... 
- Vai te lascar, baitola... 



- Sim, mas, tu estás apertando Célia Medeiros, Celsius? 
- Não, ainda não, mas faz tempo que eu tou a fim de segurar essa menina... 
- Esse fresco tava saindo com Catarina Nunes, Marcão, pode uma coisa dessa? 
- A maneca? Porra, Celsius, o que é que tu estás fazendo pra essa mulherada sequer 

considerar ficar contigo, tás passando mel na pitoca, é? 
- Há-há-há, isso é um fresco mesmo... 
- Catarina e Célia são pessoas bem simples, Marcão, sem frescura, que gostam de 

homens simples feito eu, só isso. 
- Tou ligado... 
- Eu apertei Maria Eduarda outro dia, Fabricius. 
- Quem é essa, outra maneca? 
- Não, ela canta numa banda que toca num barzinho lá da cidade, boa toda, Marcão. 
- Por isso que esse fresco vai dar um chute na bunda de Bia, eu também daria se 

tivesse um monte de mulher gostosa a fim de ficar comigo. 
- Não é por isso não, é porque ela quer colocar a carroça na frente dos bois, só isso. 
- Pode crer... 
- Se bem que eu estou negociando um acordo de paz com uma ex-namorada minha, 

se tudo der certo e ela decidir largar o namorado atual dela logo logo eu vou 
dispensar essas marias todas. 

- A pré-histórica Carolina? 
- Não, a ainda mais pré-histórica Regininha. 
- Putz, Celsius... 
- Pense num macho enrolado da bixiga, esse tal de Celsoleu... 

 
Meus hilariantes amigos ainda passaram um bom tempo divertindo-se às custas das minhas 
desaventuras amorosas e depois, como de costume, nós revisitamos algumas reminiscências 
dos tempos de estudante no ITA. 
 
No dia seguinte eu tive outro encontro com um outro conterrâneo amigo dos tempos do 
ITA, que também estava de passagem na terrinha, e que fôra me visitar. Eu estava 
colocando a prancha no carro e me preparando para zarpar pra pegar o pessoal quando ele 
chegou, portando boas e inesperadas novidades. 
 

- Lulu, meu camarada, o que lhe traz de volta às nossas humildes paragens? 
- Eu tenho uma surpresa pra você, Celsão – ele retirou um elegante envelope do carro 

e colocou-o em minhas mãos. 
 
Eu abri o dito cujo e tomei um susto com o bem desenhado convite que estava dentro. Eu 
confesso que tive uma certa dificuldade em acreditar no que estava acontecendo, mas era 
verdade. Lucio, nosso idolatrado companheiro de inúmeras aventuras nas terras paulistas, 
estava de data marcada para passar para o time dos homens sérios. Eu nem li o resto, 
cumprimentei-o de imediato: 
 

- O que foi que houve, cacete? Vai se aposentar da gréia? 
- Com certeza, lê o resto que tem mais surpresa. 

 
Eu atendi ao seu pedido e em poucos segundos eu tomei outro agradável susto: 



- Rosana?!? Aquela que fazia Odonto lá em São José? 
- Aquela gostosinha? – voz número 1 – Com todo o respeito, claro. 
- A própria. 
- Meu irmão, eu não acredito, velho – eu dei um grande abraço no felizardo amigo – 

como é que foi que aconteceu isso, Lucio? Não faz nem 6 meses que eu te vi 
solteiraço, solto na buraqueira paulistana. 

- Pois foi logo depois que a gente se encontrou no Sábado das Origens, Celsão. 
- Tu ligaste pra ela, ela te ligou? 
- Não, velho, a gente se encontrou nas “nights”, assim por acaso mesmo. Depois a 

gente começou a sair e deu nisso. 
- Sim, sim, mas por que a pressa, Lulu? Ela tá grávida? 
- Não, Celsão... isso é um fresco mesmo. 
- Porra, esse negócio não tá muito acelerado não, Lulu? 
- Esperar o que, velho? Eu gosto da menina, ela gosta de mim, a gente já namorou 

antes, já se conhece bem... – ele me sorriu feliz – é assim mesmo, velho, chegou a 
hora. 

- Pode crer. Eu estou feliz por vocês, diga pra Rosana que eu estarei lá, sem falta. 
- Beleza. Tem mais um detalhe, Celsão, nós gostaríamos que você fosse padrinho do 

casamento. Nós 2, ela faz questão, e eu também. 
- Com certeza, Lucio. Novembro, né? Vou marcar no meu calendário. 
- Beleza. 
- Tu ficas por aqui até quando? 
- Eu volto amanhã. 
- Eu tô indo pra Sampa na quarta-feira, de repente a gente faz alguma coisa por lá. 
- Claro. A gente vai pro Guarujá no fim de semana, os pais dela têm uma casa lá. 

Vamos com a gente. 
- Combinado. Eu te ligo quando chegar lá, pra gente combinar os detalhes. 
- Legal, então a gente se vê semana que vem. 
- Falou. 
- Ah, eu já ia esquecendo, Patrícia vai ser madrinha também, vai fazer par contigo. 
- Massa! Como é que ela está? 
- Continua uma gracinha. Perguntou por ti. 
- Foi mesmo...? – “e Camila, será que Camila também estará no casamento?” – e 

Camila, estará presente? 
- Foi convidada, se vai ou não é outra estória. 
- Camila, Camila... – voz número 2 – putz, eu nem lembro mais do rosto daquela 

menina, só lembro que ela era dona de um lindo sorriso. 
- E de um belo par de coxas – voz número 3 – e um belo par de seios. 
- Eu lembro que ela não era chata, nem feia, nem burra, nem crente, nem ciumenta, 

nem neurótica – voz número 1 – pena que ela mora longe que só. 
- Podzcrazy – voz número 2. 
- Beleza... 

 
Fazia uma data que eu não via Camila, nem no mundo real nem no virtual... desde o final 
do 5º ano do ITA... “putz, eu não quero nem imaginar como seria encontrar Camila 
novamente depois desses anos todos, quase 5 anos, praticamente 5 anos, que o casamento 
vai ser em novembro, e a formatura foi em dezembro”. 



Eu passei nas casas de Neno, Leninha e Drica e fomos surfar. O mar estava melhorando a 
cada semana, e em breve os dias “flat” do verão seriam coisa do pretérito mais que 
imperfeito. Nós voltamos cedo, pois eu tinha um compromisso inadiável com Regina às 
4:30. Ela havia me ligado logo de manhã cedo, dizendo que precisava falar comigo o mais 
breve possível. Mas eu desconfiava que ela não estava planejando um outro encontro 
amoroso, pois o tom da sua voz – a dela, claro – não denotou nenhuma sensualidade. Putz... 
 
Quando cheguei ao local combinado ela já estava lá, sentadinha, tomando um refrigerante. 
Eu sentei e me preparei psicologicamente para receber algumas inevitáveis más notícias: 
 

- Celso, eu pensei muito na gente, em tudo o que aconteceu nesta semana... – ela 
baixou o olhar por um instante – eu cheguei à conclusão de que será melhor deixar 
as coisas do jeito que elas estavam antes. 

- Sei... 
- Eu te disse, não te disse? – voz número 2, novamente (quase) feliz por ter 

antecipado o bizuleico desfecho daquela (anteriormente) promissora empreitada – 
Eu sabia que essa menina ia dar pra trás. 

- Por outro lado a nossa complicada vidinha acabou de ficar um pouquinho memos 
complicada – voz número 3, vendo o lado positivo da coisa. 

- Eu espero que você entenda a minha posição. 
- Claro que eu entendo, Regininha, você prefere continuar uma relação estável com 

uma pessoa que não lhe dá o devido valor a ficar comigo. É muito simples. 
- Ele me ama, Celso. Você me ama? 
- ... – eu respirei fundo – e você, ama o sujeito? 
- Eu gosto muito dele, Celso. 
- Eu gosto muito de você, Regininha. 
- Eu também gosto muito de você, Celso, mas a gente vai parar por aqui. 

 
O restante da nossa conversa foi algo quase constrangedor, mas pelo menos eu consegui 
obter algumas importantes informações não-aleatórias. 
 
De lá fui direto pro estúdio, tentar terminar de gravar uma música para o meu interminável 
disco. Minha inspiração não estava muito elevada, as partes que eu passei não ficaram boas, 
mesmo depois de várias tentativas e inúmeros ajustes. Eu peguei o violão e saí da sala de 
gravação, ligeiramente frustrado, decidido a encerrar a sessão. Sentei-me defronte ao 
monitor e fiquei olhando as desconcertantes ondas sonoras que eu havia acabado de gerar. 
Meu caro amigo Nando, dono do estúdio e exímio técnico de som, começou a ficar 
impaciente: 
 

- Ô Celso, quando é que Maria Eduarda vai chegar, velho? 
- Ela me disse que 6:30 estaria aqui, Nando, que horas são? 
- São quase 7:30, liga pra ela. 
- 7:30?! 
- Eu já tou ficando com fome, velho. 

 
Contactei Maria Eduarda, mas ela não estava disposta a comparecer ao estúdio. Inventou 
uma desculpa esfarrapada e desligou logo em seguida. 



- Ela não vem, farrapeira filha da truta... 
- E por que ela não ligou avisando, Celso? 
- Sei lá, aquela mulher é meio pirada das idéias, velho. 
- Bom, eu vou fechar a bodega, que a fome já está apertando. Quando é que tu 

apareces por aqui de novo? 
- Deixa eu ver, terça tá bom? 
- Tá, depois das 7 tá limpo. 
- Então tá. Queres uma carona? 

 
Deixei o amigo em casa e fui para a minha sessão de vídeos com Célia. Parei rapidamente 
no supermercado para umas comprinhas estratégicas e rumei para sua residência – a dela, 
claro – conversando comigo mesmo durante o trajeto: 
 

- Vamos fazer uma breve recapitulação do dia: Lucio, meu ídolo e herói, decidiu 
passar para o time dos homens sérios. Regina, minha ex-namorada e ex-futura re-
namorada, defecou na minha cabeça. Eu não consegui finalizar a música que eu 
queria, e Maria Eduarda melou a sessão musical. E provavelmente já está pensando 
em melar outras coisas também... – eu tentei lembrar de algo positivo – bom, pelo 
menos eu peguei umas ondinhas espertas. E pode ser que Célia esteja mais calma 
hoje. Talvez esteja... talvez sim, talvez não, talvez talvez... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Are You Gonna Be My Girl 
 
Estacionei o Celsomóvel defronte ao seu prédio – o dela, claro – e dirigi-me à portaria. 
Minha passagem foi autorizada, e depois de alguns poucos segundos de deslocamento 
vertical eu finalmente bati à sua porta – a dela, claro. Ela abriu, olhou-me de alto a baixo e 
fez uma expressão ligeiramente preocupada. Eu achei melhor não comentar nada sobre o 
fato de que estávamos novamente trajando roupas idênticas, ou melhor, camisetas idênticas, 
que afinal de contas ela estava com um shortinho jeans daqueles de ficar em casa mesmo, e 
eu estava com o meu “boardshort” predileto: 
 

- Oi, Célia, eu cheguei muito cedo? Cadê a moçada? 
- Que moçada...?! – ela finalmente aproximou-se para a troca de cumprimentos e 

formalizou o convite – Entra. 
- Dá licença... 
- Licença é na prefeitura – seu humor, o dela, claro, obviamente havia melhorado 

desde a noite anterior – o que é isto na tua mão? 
- Meu violão. 
- Na outra mão, Celso. 
- Eu trouxe uma garrafa de tinto pra você. 
- Muito obrigada, vou abrir agora mesmo. 
- De nada. E Coelho? 
- Saiu com a namorada, nem sei se ele volta hoje... senta aí e escolhe um filme que eu 

já estou terminando. 
- Terminando...?! – eu botei o Windows pra rolar e sentei defronte à televisão. 

 
E foi naquele peculiar momento que as minhas narinas detectaram um delicioso e 
característico aroma. Eu sorri comigo mesmo e comecei a pensar que aquele nada 
costumeiro sábado teria um final feliz. 
 

- Aumenta o som! – Célia gritou da cozinha. 
 
Eu procurei o controle remoto e executei o seu comando – o dela, claro. Ela trouxe a 
(devidamente aberta) garrafa e 2 taças, colocou tudo em cima da mesinha de centro e voltou 
para onde estava antes: 
 

- Só mais 1 minutinho, Celso. 
 
Eu enchi as taças e procurei organizar um pouco a área. Célia voltou logo em seguida, com 
2 pratos. Colocou-os sobre a mesinha e sentou-se ao meu lado. Pegou 1 taça e me deu a 
outra. 
 

- “A la nôtre” – eu levantei a minha e encostei-a à dela. 
- “A la nôtre” – ela replicou e sorveu um gole – aprovado. 
- Massa... – “shruiu!”. 

 
Célia colocou a taça na mesinha e pegou os pratos. Entregou 1 para mim e depois fechou os 
olhos por uns 5 s. Eu esperei que ela os abrisse novamente para iniciar a refeição. 



- “Bon appétit”. 
- “Bon appétit, mademoiselle”. 

 
Eu finalmente dei uma garfada e levei a macarronada à boca: 
 

- Está uma delícia. 
- Muito obrigada... – ela olhou para a televisão – eu me amarro nessa música. 

 
Ela havia deixado a bola quicando na grande área, eu tive que tentar o chute: 
 

- Eu também... – eu engoli rapidamente – então, Célia, “are you gonna be my girl”? 
- Há-há... – ela limpou os lábios – eu sabia que você ia falar isto, Celso. 
- Claro que sabia, você sabe tudo o que se passa na minha cabeça – eu tomei outro 

gole do vinho – sabe até a roupa que eu vou vestir... 
- Que coincidência, né? Já é a 2ª... 
- Não, Célia, 1 vez e coincidência, 2 vezes... eu não sei, eu tô começando a achar que 

isso é visão remota... 
- Hum... – ela me olhou surpresa – o que é que você sabe sobre este assunto, Celso? 
- O suficiente para saber que isso é possivel... e você? 
- Eu já li a respeito... – ela sorriu como quem não queria mais falar sobre aquilo – só 

isso. 
- Sei... 

 
Comi mais um pouco, olhei para ela umas 3 ou 4 vezes, meio de lado. Ela fez que não 
percebeu o meu olhar interrogador, então eu verbalizei o meu pensamento: 
 

- Você enrolou enrolou e não respondeu a minha pergunta, Célia. 
- Eu já disse que li a respeito... 
- Não, mulher, a 1ª pergunta, a que gerou essa discussão toda. 
- Ah, aquela pergunta – ela me olhou desconfiada – eu ainda estou pensando no seu 

caso, Celso, com muito carinho. Mas eu ainda não estou segura de que você já está 
pronto pra mim. 

- Sei... 
- Eu estou prontíssimo – voz número 1, visivelmente animada. 
- Eu idem – voz número 2, idem. 
- Eu idem idem – voz número 3, idem idem. 
- E eu cheguei à conclusão de que a minha avaliação inicial foi muito otimista... vai 

demorar bem mais que 6 meses pra tu ficar nos trinques... muito mais. 
- Sei... – “não vai ser hoje não” – só falta agora tu falar que eu estou com os meu 

chacras desalinhados, há-há. 
- E tá mesmo... e como. 
- Tem jeito? 
- Nessa vida só tem mesmo 1 coisa que não tem jeito, Celso. 
- Pode crer... como é mesmo que se mede os chacras, Célia? 
- Como é mesmo que se mede a consciência, Celso? 
- “Touché”... tu ainda vé essas coisas, ou ainda acha que vê? 
- Há-há, me fez lembrar daqueles papos que a gente levava... 



- É mesmo... 
- Daquelas tardes que a gente ficava tocando violão no meu quarto... 
- Pode crer... eu ficava tentando não olhar pras tuas pernas... e outras partes também. 
- Idem idem... ainda vejo sim. E como vai a nossa amiga Duda? 
- Ela deu a maior farrapada hoje... – “sutil mudança de assunto, hum”. 
- Vocês iam sair?! 
- Não, ela ficou de passar lá no estúdio de Nando, pra passar umas vozes, saca? 
- Pro teu disco? 
- É, mas ela não somente não deu as caras como também nem fez questão de avisar 

que não ia. 
- Hum... o que foi que você fez pra ela ficar desse jeito, Celso? 
- Nada, talvez ela esteja com receio de entrar em atrito contigo... eu descobri como 

foi que ela ficou sabendo do nosso potencial lance. 
- Como foi? 
- Sabe aquele dia que tu estavas no crepe, com Catarina? 
- Sei, como é que eu poderia esquecer daquela noite, daquela cena? 
- Então, lembra aquela menina com quem eu falei quando a gente tava saindo? 
- Vagamente... uma magrinha bem bonitinha, do narizinho arrebitado, cabelo preto, 

assim na altura dos ombros, que tava com um cara de cabelo preto, com cara de 
brabo, que ficou te olhando com um ar meio desconfiado? 

- Essa mesma – eu pensei exatamente nas palavras que eu ia dizer – a irmã daquela 
menina estuda com Duda. 

- Hum... – ela fez as necessárias conexões lógicas – mundinho pequeno, hein? 
- Minúsculo. 
- E quem era aquela menina, Celso? – ela me encarou firmemente. 
- Uma amiga – eu percebi que não adiantaria mentir e abri parcialmente o jogo – a 

gente namorou uns tempos, coisa de 10 anos atrás. 
- Sei... – ela fez um esforço muito grande para se conter, mas não conseguiu – então 

aquele jantarzinho romântico na terça foi só um “flashback”? 
- Como é que essa menina sabe dessas coisas? – voz número 1, levemente assustada. 
- Um mistério que decididamente merece ser investigado – voz númeo 3, levemente 

curiosa. 
- Eu acho que essa menina instalou uma câmara em Celso – voz número 2, levemente 

dedutiva – só pode. 
 
Eu botei o prato da mesinha, limpei a minha boca, tomei mais um pouco do tinto e tentei 
fazer uma expressão calculadamente séria: 
 

- Você vai ter que me contar como é que você sabe destas coisas, Célia. 
- O como não importa muito, Celso, o que importa mesmo é o porquê – ela levantou, 

pegou o meu prato – vai querer mais? 
- Não, obrigado, vou guardar espaço para a sobremesa. 
- Que sobremesa?! – ela levantou as sobrancelhas e ficou parada à minha frente. 

 
Eu olhei bem no fundo dos seus olhos cor de mel – os dela, claro – por uns 5 s, desci o meu 
olhar para a região situada ao nível do meu rosto e depois olhei para os seus olhos 
novamente – os dela, claro – por cima dos óculos. 



Célia balançou a cabeça negativamente e saiu sorrindo para a cozinha: 
 

- É muito pretensioso mesmo... 
 
Enchi nossas taças novamente e fiquei aguardando o seu retorno – o dela, claro. Ela sentou 
ao meu lado, tomou um gole, colocou suas belas pernas – as dela, claro – sobre a mesinha e 
sorriu satisfeita. Eu resolvi investigar: 
 

- Por quê? 
- Porque eu quero saber exatamente o tamanho da fria em que eu estou me metendo. 
- Não seria mais fácil me perguntar? 
- Seria, se você me contasse tudo... – ela encostou a sua ligeiramente preocupada 

cabeça no meu ombro, a dela, claro – mas as coisas não funcionam deste jeito, né? 
- Por que você está dizendo isto? Você nem tentou... – eu passei o meu braço por trás 

dela e fiquei acariciando os seus longos cabelos castanhos, os dela, claro – eita, eu 
nem pedi a tua permissão, foi mal, posso acariciar os teus cabelos? 

- Pode – ela sorriu satisfeita com a minha apropriada requisição. 
- Massa... – eu continuei a minha permitida manobra – então? 
- Tá bom, eu vou tentar agora – ela tomou mais um pouco do vinho – eu vou fazer 

uma pergunta bem simples, e vou querer uma resposta igualmente simples. 
- Tá bom. 
- O que é que você está me escondendo, Celso? 
- Nada que seja um empecilho para nós. Gostou da resposta? 
- Bem, foi simples, isso eu não posso negar, mas foi um tanto quanto vaga. 
- Ah, você quer detalhes... nomes, datas, locais, motivos... 
- Não, Celso, eu só quero saber se tem algo que você está escondendo. Por exemplo, 

Duda, Catarina, Gloria, eu nem me preocupo, pois eu sei exatamente como lidar 
com elas. Agora, a irmãzinha da amiguinha de Duda, que eu não sei nem o nome, só 
sei que a menina tem um namorado ciumento... e que mesmo assim ela não perdeu a 
chance de sair contigo... imagina se a gente sai e dá de cara com ela, como é que eu 
vou lidar com uma situação dessas? Você tá me entendendo, Celso? 

- Perfeitamente... – eu percebi que iria ter que fazer algumas dolorosas confissões – 
essa menina, que se chama Regina, e eu... nós nunca havíamos, tecnicamente, 
furunfado... 

- Tecnicamente... 
- Isso... Eu acho que ela estava curiosa pra saber como seria. 
- Outra curiosa... 
- Isso... outra?! 
- Gloria, já esqueceu? 
- Ah... – “claro que não” – bom, foi isso. 
- Ela gostou da experiência? 
- Mas é claro! Quem foi a mulher que furunfou comigo e não gostou?! 
- Eu conheço uma dúzia delas, há-há... 
- Não existe 1... 
- E ela por acaso cogitou largar o namorado pra ficar contigo? 
- Cogitou... mas ela me disse, hoje à tarde, que não vai fazer isto. 
- Você ficou chateado? 



- Fiquei. 
- Por quê? 
- Porque de todas as mulheres que eu conheci eu acho que ela seja uma das que mais 

combinam comigo. 
- Boa resposta... então isso quer dizer que você não estaria aqui agora, eu sou apenas 

uma 2ª opção. 
- Uma outra opção, dentre as infinitas possibilidades, não necessariamente 2ª, ou 1ª 

ou outra colocação qualquer. 
- Hum?? 
- Eu estaria aqui sim, pois afinal de contas eu teria que realizar contigo o mesmo 

experimento que eu realizei com ela, a fim de comparar os resultados e chegar a 
uma conclusão final a respeito dos relativos níveis de compatibilidade. 

- Nem vem com essa conversinha lesa de “experimento” pra cima de moi não, Celso, 
que hoje não vai rolar “experimento” nenhum. 

- Gostei do hoje... shruiu! 
- É muito besta mesmo... 
- Não passa de semana que vem, shruiu! 
- E como foi que tu conheceu essa menina, essa tal de Regina, que eu nunca ouvi 

falar antes? 
- Foi bem antes da gente se conhecer, eu e tu, na época que eu estudava na Federal, 

Regina morava no prédio de uma menina da minha sala, Vanessa. 
- Vanessa... outra que eu nunca ouvi falar. 
- Vanessa era amiga de Marlene, que estudava com a gente também, virou minha 

amiga por afinidade... Marlene casou com Bero, que também era da sala da gente, 
eles tão morando lá na rua. 

- Não conheço ninguém dessa tua sala, Celso. 
- Então, um dia a gente tava saindo da aula e Vanessa me chamou pra ir numa festa 

de São João que ia rolar no prédio dela, quer dizer, no seu prédio, o teu não, o dela. 
Quer dizer, ela chamou todo mundo, mas Bero e Barriguelo iam pra Maceió. 

- E desde quando tu gosta de São João, Celso? 
- Tu não sabia que eu fui bi-campeão estadual de forró não? 
- Há-há... e? 
- Então, obviamente que eu nem ia, que festa de São João não é bem a minha praia, 

mas no dia da festa Marlene me ligou e disse que ia mas não queria ir sozinha, então 
eu fui com ela. 

- Ela já namorava com esse tal de Bero? 
- Não, ainda não... 
- Vai ver que ela tava a fim de dar uns tratos em tu. 
- Marlene? Não, Marlene era a minha melhor amiga, a gente nunca teve nada não. 
- Mocréia CDF? 
- CDF sim, mocréia não, ela era bem aprumadinha, ainda é, diga-se de passagem, mas 

nunca rolou nada... se bem que teve um dia que eu cogitei esta possibilidade, mas 
era uma idéia tão inusitada que eu logo deixei de lado, tá ligada? 

- Sei... e a outra, Vanessa? 
- O que é que tem? 
- Vai ver que ela te chamou porque tava a fim de tu. 
- Vanessa? Não, nada a ver. 



- Por que, mocréia CDF? 
- CDF sim, mocréia não, ela era bem magrinha, quase nem tinnha peito, nem bunda, 

mas não era por causa disso não, que eu daria uns tratos nela sim, na boa, que eu 
achava ela atraente, era por causa de que Vanessa gostava de MPB, Bossa Nova, 
essas porras, e detestava rock, nada a ver comigo. 

- Há-há... então tu foi na festa de São João e conheceu Regina... 
- Foi, a gente se agarrou, começamos a namorar... que afinal de contas Regininha 

gostava de rock, me deu o Nº 4 de presente no meu aniversário... 
- Que mais que ela te deu no teu aniversário, Celso? 
- Um bolo, que ela mesma confeccionou, foi massa... 
- É muito leso mesmo... 
- Há-há-há, pense numa mulher maliciosa, essa tal da Célia... 
- E por que acabou? 
- Foi quando eu tava namorando com Regina que eu comecei a sair com Carolina, ela 

fazia umas matérias comigo, a gente começou a ficar e foi ficando e um belo dia a 
gente furunfou, e depois disso ela me disse que eu tinha que escolher entre elas 2. 

- E tu tás achando que vai fazer a mesma coisa comigo, né? Pois comigo o esquema é 
diferente, Celso, comigo tu vais ter que fazer a escolha antes da gente furunfar, tá 
ligado? 

- Putz... – “essa menina é ligeiramente controladora, gentem” – tem erro não, Célia, 
eu vou fazer uma exceção pra você e vou escolher ficar contigo antes de fazer o 
nosso experimento. 

- Sei... o que mais que eu não sei? 
- Beatriz... 
- A famosa Bia... alguma novidade? 
- A gente vai se encontrar no feriado, eu estou criando coragem pra dizer pra ela que 

isso não tem mesmo futuro nenhum. 
- Coitadinha dela... 
- Eu tenho certeza de que ela vai entender. 
- Eu tenho certeza de que não vai – voz número 1 – mas isso é pobrema dela. 
- Ela não combina contigo? 
- Combina, mas a gente está fora de fase, eu não estou preparado para o tipo de 

relacionamento que ela quer. Ela tem um prazo definido pra casar, ter filhos, essas 
porras que estragam qualquer relacionamento saudável... tou fora desse esquema. 
Tu não tem essas coisas não, né, esses prazos pré-determinados? 

- Não... eu gostaria de ter filhos, e ter um marido pra me ajudar a criar os filhos, 
claro, e mulher tem um limite natural pra ter filhos, mas eu acho que a gente não 
pode ser muito intransigente com essas coisas não. 

- Então tu basicamente está me prometendo que não vai me pentelhar com essas 
coisas nem tão cedo. 

- Estou sim. 
- Massa... – “shruiu, é essa!”. 
- É tão difícil encontrar alguém que combine com a gente e que esteja na mesma fase, 

né? 
- É mesmo... se a gente quer só ficar a pessoa quer namorar sério. 
- Se a gente quer apenas namorar a pessoa quer casar. 
- Pode crer... 



- E Cat, Celso, se ela quisesse voltar contigo? 
- Nós 3 sabemos que isto não vai acontecer, Célia. 
- Suponha que acontecesse. 
- Se acontecesse... – eu pensei um pouco no assunto – Catarina é uma ótima pessoa, 

mas é neurótica demais pro meu gosto... tu sabia que ela fica inspecionando cama 
de hotel com luz negra? 

- Há-há-há... é mesmo. 
- E o que você está me escondendo, Célia? Agora é a minha vez... 
- Deixa eu ver... não tem nada recente, a não ser Marcílio, que você já sabe que a 

gente teve uns rolinhos no ano passado, mas que não durou muito porque ele tava a 
fim de uma menina da cidade, com quem ele se entendeu, para minha infelicidade, 
diga-se de passagem... eu era a fim daquele menino, a fim mesmo, e ele foi a fim de 
mim, num distante passado, mas nem sempre a gente consegue sincronizar essas 
coisas, né? 

- É verdade... e o que mais? 
- Uns 3 ou 4 aruás que ficam olhando pra minha bunda quando eu vou lá na creperia. 
- Eu estou incluído nestes 3 ou 4? 
- Não, você é um caso à parte... – ela retirou as pernas da mesinha e repousou os 

despidos pés sobre o desenhado tapete – você é especial, Celso. 
- Shruiu! – voz número 1, decididamente animada. 
- Sei... – eu afaguei o seu rosto, o dela, claro – eita, eu nem pedi a tua permissão, foi 

mal, de novo, posso acariciar o teu rosto? 
- Pode – ela novamente sorriu satisfeita com a minha apropriada requisição. 
- Segundo a nossa amiga Duda eu sou apenas o ex da amiga, há-há. 
- Se eu quisesse apenas dar 1 com você eu já teria feito isto, Celso. 
- Não faltou oportunidade... 
- Exato... – ela fechou os olhos – mas eu quero mais que isto, Celso, muito mais... 
- Comigo? 
- Hum-hum... 
- Por que eu? 
- Por que não? 
- Vai, fala, mulher... 
- Porque de todos os homens que eu conheci eu acho que você é o que mais combina 

comigo. 
- Boa resposta... não foi muito original, mas foi boa assim mesmo. 
- Eu devo estar inspirada, hoje. 
- É agora, meu povo – voz número 3, otimista e animada – shruiu! 
- Shruiu-iu! – voz número 2, idem. 
- Shruiu-iu-iu! – voz número 1, mais que decididamente animada. 

 
Ela sorriu, ficou olhando no fundo dos meus belos olhos castanhos, provavelmente se 
perguntando por que eu estava demorando tanto para beijá-la. 
 
Eu sutilmente deslizei a mão pelos seus longos cabelos castanhos – os dela, claro – fixei 
meu olhar nos seus olhos cor de mel – os dela, claro – e colei meus ansiosos lábios aos seus 
– os dela, claro. E aquele, meus amigos, aquele sem dúvida alguma foi o beijo mais gostoso 
da minha vida. Com certeza, absoluta certeza. Mesmo! 



Ela passou os braços sobre os meus ombros, eu toquei levemente as suas costas – as dela, 
claro. Nossos corpos foram lentamente reduzindo o ângulo com o sofá, de 90 para 0 graus, 
e durante os 5 min seguintes nós esquecemos de que havia um universo ao nosso redor... 
mas tão logo o nosso quilométrico beijo acabou um (levemente) perturbador pensamento 
tomou conta da minha (até então) despreocupada cachola, e de pronto eu tentei cruzar os 
meus indicadores um através do outro – manobra esta que, diga-se de passagem, não passou 
despercebida: 
 

- Cheque de realidade? 
- Hum-hum... eu já sonhei tantas vezes com isso que eu acho que não custa nada 

verificar se está mesmo acontecendo. 
- Tantas? 
- Hum-hum... – eu levemente toquei o seu belo rosto, o dela, claro – eu nem lembro 

quantas vezes foram, mas foram muitas, algumas até incluíram cenas mais picantes. 
- Bom saber que isso aconteceu contigo também. 
- Idem idem... e Leo, Célia? 
- Leo é coisa do passado, Celso. 
- Você está falando isso por que ele não está por aqui? 
- Claro que não, você sabe que eu gostava dele... na verdade eu acho que gostava 

mais de namorar com ele do que dele mesmo... isso já aconteceu contigo? 
- Hum... acho que sim... algumas vezes. 
- Mas já passou, faz tempo que passou. Em verdade eu achava que a gente ia se 

entender depois que eu acabei com Leo. A gente eu e tu, claro. 
- E por que a gente não se entendeu? 
- Pelo que eu lembro tu ficou meio distante, Celso. 
- Pode crer... a bem da verdade ia ficar esquisito se a gente começasse a namorar logo 

depois que tu acabou com Leo, né? 
- Logo depois ia, mas algum tempo depois não ia não. 
- Pode crer... 
- Mas algum tempo depois você estava com a minha amiga Lina, então a coisa toda 

deu pra trás. 
- Pode crer... – “bons tempos, aqueles” – então você vai responder afirmativamente à 

minha questão anterior...?! 
- O que você acha, Celso? Eu lhe convidei para uma sessão de vídeos de surf, a 2, 

preparei comidinha pra você... 
- Pintou as unhas, das mãos e dos pés... 
- E tem mais. 
- Hum... raspou as pernas? 
- E outras partes também... 
- Humm... o suvaco? 
- E outras partes também... 
- Hummm... – “shruiu!” – então...?!? 
- Então o que, menino? Ainda está duvidando? 
- Claro que sim, que afinal de contas você já tirou o doce da minha boca 2 vezes. 
- 2 vezes? 
- A 1ª foi naquela festa, no teu quarto, lembra? Você colocou o bombom na minha 

boca e depois me mandou apertar Gloria... 



- Ai, esquece esta estória, Celso, aquilo foi uma erro que eu cometi. Terrível, por 
sinal. 

- Tá bom... – “erro terrível pra tu, claro, que pra mim foi massa ter apertado 
Glorinha” – e aquela estória do par ou ímpar foi verdade mesmo? 

- Foi sim, há-há... mas fui eu quem ganhei. 
- Então era reverso, ficava comigo quem perdia? 
- Não, era normal, mas eu falei pra Gloria que ela podia ficar contigo se ela quisesse. 
- Então tu não tava mesmo a fim de ficar comigo. 
- Tava sim, mas ela tava tão pra baixo com aquela estória de Armandinho com a 

namorada, e tu havia acabado de sair de um namoro com a minha melhor amiga 
Catarina... eu achei que o momento não era mesmo muito propício. 

- Quanto altruísmo, minha gente... 
- Obviamente que se eu tivesse imaginado que vocês iriam furunfar eu nem teria 

passado a bola pra ela... mas tudo bem, pelo menos agora ela já satisfez a 
curiosidade, já voltou com Armandinho de novo, 1 a menos pra atrapalhar o nosso 
futuro. 

- Pode crer... – “hum, nosso futuro” – E a 2ª foi pior ainda, me deixou armado no 
meio do Kekos e foi se engraçar pra cima de Marcílio, bem na minha cara... 

- Há, há, há, aquela foi ótima, eu devia ter tirado uma foto da tua cara de aruá. 
- Você está vendo que eu tenho todo o direito de ficar desconfiado, Célia. 
- Você está disposto a pagar o preço pra ficar comigo, Celso? 
- Claro... e qual é o preço? 
- Você sabe muito bem qual é. 
- Você vai se comportar também? Não vai ficar se agarrando com ninguém por aí? 
- Claro que não, Celso, você sabe que eu sou fiel. 
- Até onde eu sei, claro. 
- Seria muita hipocrisia minha se eu fosse exigir uma coisa que eu não pudesse dar 

também. 
- Sei... – “feito a rapariga da Rebeca” – na tua cachola fidelidade é uma coisa que a 

gente atinge com o tempo ou é uma condição inicial? 
- Há-há, tu és muito alesado mesmo, Celso, putz... 
- Sim, mas... 
- É claro que é uma condição inicial, menino, namoro já é uma coisa difícil de dar 

certo com trabalho, família, amigos e pranchas e ondas pra atrapalhar, imagina 
acrescentando outras pessoas com vínculos emocionais, outras distrações! 

- Sei... – “hum” – tu sabe que às vezes esses outros vínculos emocionais são 
condições pré-existentes, né? 

- Sei sim... e sei que é o caso, no caso... e é exatamente por este motivo que eu vou 
lhe dar um tempinho pra você se “desvincular” de todas essas raparigas antes de 
você se “vincular” comigo, Celso. 

- Falou... – “parece-me razoável” – gostei da cor do esmalte. 
- Combina com a tua camisa – ela deitou a cabeça sobre a minha coxa e esticou as 

pernas sobre o sofá. 
- E com a tua também. 

 
Eu aproveitei a deixa e delicadamente passei meus preocupados dedos sobre o detalhado 
desenho estampado na sua camisa – a dela, claro: 



- Como é que você sabia que eu ia colocar esta camiseta? 
- Eu não sabia. 
- E naquele dia da festa do Kekos? 
- Eu também não sabia. 
- E por que essas coisas acontecem com a gente? 
- Eu não faço a mínima... – ela repousou a sua delicada mão, a dela, claro, sobre a 

minha – que bela desculpa pra ficar alisando o meu peito, hein? 
- Eita, eu não tava nem pensando nisso, Célia, desculpa – eu rapidamente finalizei o 

meu insuspeito meu passeio pelo tal detalhado desenho – eu só estava pensando 
nestas coincidências todas, foi mal. 

- Sei... – ela me lançou um sorriso mezzo malicioso/mezzo preocupado com o que eu 
havia acabado de falar/mezzo faz mais o que tu estás fazendo. 

- Se bem que tecnicamente eu nem estava alisando o teu peito mesmo. 
- Tecnicamente peito não é somente o bico não, Celso, é toda uma área que... 
- Volume. 
- Isso, há-há, conversar com Engenheiro exige um certo cuidado nas escolha das 

palavras mais apropriadas. 
- Mas já que você tocou no assunto... – eu indiscretamente enfiei meus dedos por 

debaixo do tecido e lentamente aproximei-os do(s) alvo(s) – posso acariciar os teus 
seios, Célia? 

- Agora não, talvez mais tarde. 
- Talvez sim, talvez não ou talvez talvez? 
- Talvez talvez. 
- Pense numa mulher pra jogar duro, a tal da Célia...! 

 
Recolhi meus bobos dedos e voltei a acariciar o seu sereno rosto – o dela, claro – ela 
acompanhou meus singelos movimentos com o olhar e depois fechou os olhos. Eu encostei 
meus (ainda) ansiosos lábios aos seus – os dela, claro – e continuei a deliciosa massagem 
facial. Uns 10 min depois ela sutilmente interrompeu a festa. Sentou, ajeitou a camisa, os 
cabelos, segurou as minhas mãos: 
 

- Toca alguma coisa pra mim. 
- No meu ou no teu? 
- Você quer tocar no meu ou no teu? 
- No teu, é claro, que no meu eu toco todo dia. 
- Isso é verdade mesmo – voz número 1, lembrando de uns indiscretos detalhes – há-

há. 
- Eu vou me apaixonar por essa menina... – voz número 3, levemente contente. 
- Eu idem – voz número 2, idem. 

 
Ela sorriu daquele dúbio jogo de palavras e me deu um beijo: 
 

- A gente vai se dar tão bem, Celso... 
- Eu espero que sim... e então, posso tocar no teu? 
- No meu violão? – ela reiniciou o agradável jogo. 
- Isso, eu não vejo a hora de começar a tocar no teu violão. Desde que eu cheguei 

aqui que eu não penso em outra coisa. 



- Há-há-há, é muito metido mesmo. Eu tô falando do meu instrumento, menino. 
- E tu achas que eu estava falando do quê? É óbvio que eu estava me referindo ao teu 

instrumento, Célia. 
- Há-há-há, é muito malicioso mesmo – ela me deu outro beijo – eu estava falando 

daquela coisa preta, cheia de cordas, de 2 braços. 
- Era exatamente disso que eu estava falando... da coisa preta, cheia de cordas, a-há. 

De 2 braços. 
- Há-há-há... – ela me deu mais um outro beijo – pode, Celso, pode tocar no meu 

violão. 
- Tou começando a apreciar o senso de humor dessa menina – voz número 2. 

 
Eu sabia exatamente o que ela estava querendo dizer, então eu tentei uma abordagem um 
pouquinho mais sutil:  
 

- Posso pegar na tua perna? Faz anos que eu penso nisso... eu prometo que não vou 
tentar nada mais ousado. 

- Pode, Celso. 
 
Deslizei meus suaves dedos pelas suas firmes coxas – as dela, claro – e fui lentamente 
dedilhando em direção ao alvo. Ela sorriu e esperou calmamente até que eu chegasse à 
metade do doce caminho, e depois, conforme eu estava esperando, retirou minha mão da 
granda área e fingiu que estava me dando uma bronca: 
 

- Aquele alí, ó – ela apontou para o EA220 – esse violãozinho aqui só depois que 
você simplificar a sua vida. 

- Pense numa mulher regulona, essa tal de Célia, eu não tava nem perto, tecnicamente 
ainda era a tua perna... 

- Perto demais pro meu gosto. 
- Lá vem você com esta estória de que a gente vai ter o resto da vida pra fazer estas 

coisas. 
- Você não concorda? 
- O resto da vida começa agora, Célia, você está esperando o quê? 

 
Ela me deu outro beijinho e sorriu confiante: 
 

- O momento ideal. Você sabe que existe uma conexão especial entre a gente, você 
sente essa troca de energia que rola quando a gente está junto, né? 

- Às vezes nem precisa estar junto... 
- É mesmo... será que a gente se comunica telepaticamente, Celso? 
- Ou então as nossas consciências se expandem de tal forma que ocorre uma efetiva 

troca de informações entre os nosso cérebros. 
- Pode ser também... então, você vai tocar ou não? 
- Tá bom – eu levantei e peguei o violão dela – o que é que você quer ouvir? 
- O que você quer tocar pra mim? 
- “Tigresa”, em homenagem aos seus olhos cor de mel. 
- Hum, como isto tá romântico hoje... 
- Você ainda não viu nada... 



Eu fiz a introdução no braço de 12 cordas e, como gostei do som, continuei nele até o final 
da música. Célia bateu silenciosas palmas e me pediu outra canção, mas eu recusei: 
 

- Agora é a tua vez de tocar 1 para mim... 
- Há-há-há, gostou da brincadeira, hein? 
- Vou gostar muito mais quando ela virar verdade, a-há. 
- Posso tocar no teu? Afinal de contas você tocou no meu, há-há-há!! 
- Eu vou mesmo me apaixonar por essa menina... – voz número 3, visivelmente 

contente – shruiu! 
- Sim, mas, vai rolar um jaba-jaba ou não vai? – voz número 1, visivelmente ansiosa. 
- Porra, velho, tu só pensa em sacanagem – voz número 2, visivelmente regulante. 
- Claro que sim! Fique à vontade. 

 
Ela tirou o meu violão da capa e fez um D: 
 

- Tá bom, eu vou tocar “O Leãozinho” pra você, em homenagem ao seu signo. 
- Há-há-há, tu sabe que eu não acredito nessas leseiras, né? 
- E tu acha que eu acredito? 
- Eu realmente espero que não... 

 
Eu acompanhei-a a partir da 2ª parte, e quando acabamos a música ela sugeriu uma 
sequência de STP, a qual foi interrompida quando o filme acabou e eu levantei para colocar 
Endless Summer. 
 
Célia aproveitou a deixa e colocou os nossos instrumetos de lado. Encheu nossos cálices 
novamente e reiniciou a cativante prosa: 
 

- E Lina, Celso, tens falado com ela ultimamente? 
- A gente conversa de vez em quando... ela arrumou um namorado lá em Ouro Preto, 

um mané da faculdade. 
- Ela vai voltar pra cá depois que terminar o mestrado? 
- Eu acho que não, ela disse que tava pensando em fazer doutorado em Barça. 
- Que massa... eu ainda não conheço Barcelona. 
- Tu não foi quando morava em Paris? Tão pertinho... 
- Nunca fui... tu se amarrava nela, né? 
- A melhor namorada que eu tive... 
- Até agora, né? Pois depois que a gente começar a namorar tu vai ver quem é a 

melhor namorada que tu vai ter na vida. 
- Ssssss... 
- A gente vai se dar tão bem, Celso, tu nem imagina. 
- Eu realmente espero que sim, Célia... 
- Mas antes tu vai ter que se livrar dessas marias todas, tá bom? 
- Combinado. Eu promento que depois da Semana Santa eu estarei livre e 

desimpedido. 
- Massa... Celso, lembra que eu te disse que havia sonhado contigo? 
- Lembro, foi conversa tua, não foi? 
- Foi... quer dizer, eu sonhei mesmo, mas não foi nada daquilo que eu te disse ontem. 



- E o que foi então? 
 
Ela me olhou bem séria, sua expressão levemente tensa: 
 

- A gente tava casando... 
- Só em sonho mesmo, minha querida. 
- Nem em sonho, tou fora desse esquema – voz número 1, falando por todos. 

 
Eu sorri descontraidamente, mas ela permaneceu tensa: 
 

- Tu não sabes o que isto significa não? 
- Significa que você gosta muito de mim e quer ter uma relação duradoura e 

monogâmica? 
- Não, Celso. Quando a gente sonha que alguém está casando é porque este alguém 

vai morrer. 
 
Eu tomei um leve susto quando ela falou aquilo, mas depois lembrei duma outra crendice 
que Maria Luiza havia me dito: 
 

- Eu não sabia disso não... não é quando a gente sonha com dente caindo? 
- O dente é quando alguém vai morrer, mas a gente não sabe quem é. 
- Tu acreditas nestas coisas, Célia? 
- Eu não sei... tem tanta coisa que a gente nem faz idéia que existe, Celso. 
- É verdade... – “coisa lógica, claro, feito vida extraterrestre, mas não essas boréstias 

que o povo inventa”– e você ficou preocupada com isso? 
- Mais ou menos... 
- Hum... então você acha que a gente vai morrer junto? 
- Papinho esquisitinho, esse, principalmente pra cima de quem já estava com um 

monte de pulgas na cachola – voz número 2, ligeiramente preocupada. 
- Como se já não bastasse a paranóia do nosso amigo Celso, que continua achando 

que vai morrer em breve, agora vem essa outra com esse papo de morte – voz 
número 1, ligeiramente revoltada – chega de bizuleu! 

- Eu não quero morrer! – voz número 2, bastante preocupada. 
- Nem eu, mas eu acho que e inevitável, meus caros – voz número 3, cagando e 

andando praquela leseira toda – se bem que, aqui entre nós e a tchurminha da Zona 
Sul, vocês não vão ficar impressionados com essas crendices não, né? 

- Eu normalmente cago geral pra essas leseiras, mas essa menina já deu alguns sinais 
de que consegue acessar informações normalmente inacessáveis, gentem – voz 
número 1, lembrando de um importante detalhe – vai ver que ela sabe mesmo de 
coisas que e gente nem imagina que existem... 

- Bom, já que vamos todos morrer pelo menos vamos aproveitar a vida um pouco 
hoje, vamos dar uma conferida nessa menina, tá ligado? – voz número 3, propondo 
algo produtivo e interessante, shruiu! 

- Ficou preocupado, foi? 
 
Realmente, aquele papinho esquisitinho da minha adorável futura namorada não ajudou em 
nada, e ela percebeu o seu nefasto efeito – o dele, claro: 



- Eu não sei... 
- Tás com uma carinha tão esquisita, pensativa... 

 
Eu achei que deveria ser honesto com ela. Não a respeito do fato que eu ouvia 3 distintas 
vozes dentro da minha preocupada cabeça, que aquilo eu não ia contar mesmo pra ninguém, 
senão eu ia ficar com fama de doido, mas a respeito do fato que eu havia recentemente 
perdido um amigo num acidente fatal: 
 

- Sabe aquele amigo meu do ITA, Alex, que faleceu num acidente no ano passado? 
- Sei sim, e tu ficou todo paranóico por causa disso. 
- Fiquei sim, mas tem mais. 
- Mais o quê? 
- Desde que ele morreu eu tenho sonhado muito com ele, quase toda noite. 
- Eu sei, você me disse naquele dia da festa aqui em casa. 
- Eu sei, mas tem mais. 
- Mais o quê?? 
- ~2 anos antes do acidente do Alex um outro amigo meu do ITA, Múcio, faleceu 

num acidente, pegando onda em Ubatuba. 
- Eu fiquei toda arrepiada, não me diga que você sonhava com ele também? 
- Sonhei, mas que eu lembre foi somente 1 vez, logo depois que ele morreu. 
- E...? 
- Eu era muito amigo deles, dos 2... 
- E...? 
- Nós 3 namoramos com a mesma menina, na época do ITA, Valéria. Não ao mesmo 

tempo, claro, que seria um exagero. 
- Ai, Celso, não me diga que ela morreu também...? 
- Não, ela ainda está viva, só está meio paranóica, ou muito, achando que vai ser a 

próxima a morrer antes dos 30. 
- E você está paranóico também, achando que vai ser o próximo a morrer antes dos 

30... 
- Eu acho que sim... 
- Então é por isso que você está com este monte de confusão, né, esse monte de coisa 

mal resolvida, agarrando tudo que é rapariga que aparece pela frente? 
- ... 
- E esse papo do meu sonho só fez aumentar a tua paranóia, né? 
- Exatamente... 
- Ai, Celso, desculpa, se eu soubesse nem tinha falado nada. 
- Vai ver que é apenas outro sinal de que eu vou morr... 

 
Ela obviamente nem me deixou completar a bizuleica frase, e antes que eu pudesse esboçar 
qualquer reação os seus deliciosos lábios – os dela, claro – já estavam deliciosamente 
colados aos meus... aquele não foi o beijo mais gostoso da minha vida, mas com certeza foi 
o mais benéfico, pois conseguiu afastar todos aqueles nefastos pensamentos da minha 
atormentada cabecinha... e da sua também – a dela, claro. 
 

- Celso, eu posso te pedir uma coisa? 
- Claro, Célia, qualquer coisa – “que afinal de contas pedir ainda é de graça”. 



- Eu queria que você dormisse aqui hoje. 
- Hum... – “shruiu!... mas” – tu tens escova de dente sobressalente? 
- Não... você pode usar a minha. 
- Tá variando? Essas coisas a gente só faz depois que já rolou sexo pelo menos umas 

4 vezes. 
- É verdade. E hoje não vai rolar sexo, Celso, pode tirar o seu cavalinho da chuva. 
- Mas Célia, você se produziu toda pra quê? Até raspou as pernas... 
- E outras partes também, mas você ainda não está pronto pra isso. Pra falar a verdade 

nem eu estou, ainda. 
- Vai me deixar na mão de novo... tu adora fazer isso, não é? 
- Adoro, há-há... a gente podia ficar juntinho, dormir abraçadinho... 
- Com ou sem roupa? 
- Isso depende... 
- Depende do quê? 
- Se você se comportar direitinho, quem sabe, né? Quem sabe eu deixo você tocar no 

meu violãozinho? 
- Shruiu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



You Only Live Once 
 
Eu coloquei o violão no pedestal e retirei o fone de ouvido. Eu tinha certeza de que daquela 
vez havia ficado tudo nos trinques, mas ainda faltava verificar o resultado do teste final. 
Levantei os olhos para observar a expressão de Nando e em menos de 300 ms ficou claro 
para mim que o seu largo sorriso – o dele, claro – denotava algo mais que a satisfação 
provinda da realização profissional com a gravação que ele acabara de fazer. 
 
E o motivo daquele não disfarçado sorriso estava bem ali ao seu lado – o dele, claro – no 
console de gravação. Eu acenei uma casual saudação, saí da sala de gravação e entrei na 
sala de controle de som. 
 

- Que música bonita, Celso, como é o nome? 
- Ainda não tem nome não, Duda... ficou bom, Nando? 
- Ficou massa, velho, saca só. 
- Bota pra rolar. 

 
Puxei uma cadeira e sentei-me ao lado de Maria Eduarda. Ficamos em silêncio enquanto a 
música tocava, quando ela acabou Nando deu sua aprovação final – a dele, claro: 
 

- Eu acho que está boa, Celso, melhor do que isso não fica não, tá ligado? 
- Eu também acho. Já salvaste? 
- Já, essa tá pronta, vamos partir pra próxima. Maria Eduarda já viu a letra? 
- Ainda não, aonde está? 
- Deixa eu ver se está aqui – eu abri a minha digital pasta musical – está sim, vamos 

imprimir. 
- Beleza, eu vou fazer uma ligação enquanto vocês passam os detalhes. 
- Tá legal. Duda, eu vou botar a música pra rolar umas 3 ou 4 vezes, vou te mostrar 

como eu acho que vai ficar cada parte. 
- Tá bom. 
- Se você achar que não tá bom a gente tenta algumas variações, e depois a gente 

grava tudo e vê, ou melhor, ouve o que fica melhor. 
- Ótimo! 

 
Depois de uns 20 min nós achamos que já estava na hora de começar a registrar as vozes, 
então Maria Eduarda foi para a sala de gravação e preparou-se para a grande tarefa. Nando 
assumiu os controles operacionais e eu prossegui a minha produção. Pedi que Duda 
cantasse apenas a 1ª estrofe, a fim de não sobrecarregar as suas preciosas cordas vocais – as 
dela, claro. Ela não demonstrou muita segurança, mas quando Nando repassou o trecho nós 
3 ficamos bastante satisfeitos com o resultado. O resto do processo fluiu naturalmente, e só 
foi necessário refazer 1 frase do refrão. 
 
Maria Eduarda voltou para a sala de controle para que eu lhe mostrasse como queria a 2ª 
voz, todavia não gostou muito da minha idéia, e sugeriu uma ligeira variação. Nando 
propôs que gravássemos as 2 versões, e assim fizemos. Enquanto Duda descansava suas 
exigidas cordas vocais – as dela, claro – nós 2 debatemos a necessidade de repassar alguma 
coisa: 



- Eu acho que a tua versão ficou melhor, Celso. 
- Ela tá escutando o que a gente tá falando? 
- Não, eu cortei a saída pra ela. 
- Eu também achei melhor a minha versão, mas a dela ficou mais tchuns, saca? 
- Eu também achei – voz número 1 – essa menina está cantando direitinho, gentem. 
- Não é assim nenhuma Lídia Hashiba – voz número 2 – mas dá pro gasto. 
- E também não é de se jogar fora não, gentem – voz número 3 – não é mesmo. 
- Tô ligado... – ele sorriu discretamente, pois ela estava olhando para nós – também, 

com aquele vestidinho até eu ficaria mais tchuns, há-há. 
- É verdade... vamos pedir pra ela fazer de novo a versão dela, mas não apaga nada, tá 

bom? Depois a gente acerta tudo na mixagem. 
- Tá legal. 

 
Nando fez sinal para ela recomeçar e botou a música para rolar de novo. Naquela altura dos 
acontecimentos Maria Eduarda ja não mais precisava consultar a letra da música, e ela 
simplesmente dobrou a folha de papel e colocou-a de lado. Ela cantava como se estivesse 
realmente vivendo a situação retratada nas palavras tão intensamente expressadas, não 
somente pela sua voz – a dela, claro – mas também pela sua serena fisionomia – a dela, 
claro. Para mim estava claro que ela havia atingido a região de máximo desempenho. 
 
Quando ela finalizou o trecho eu fiz sinal para que ela viesse so nosso encontro. Nando 
passou as 3 versões para que pudéssemos fazer a necessária análise dos resultados. A tarefa 
não foi nada fácil, e depois de uns 15 min de calorosa discussão a única conclusão a que 
chegamos foi que não iríamos precisar regravar mais nada. Nando foi para a sala de 
gravação guardar os microfones e cabos e eu aproveitei a oportunidade para agradecer a 
Maria Eduarda pela prestimosa colaboração: 
 

- Que bom que você apareceu por aqui hoje, Duda, valeu mesmo. 
- Celso, foi mal aquela farrapada do sábado, é que apareceu um compromisso de 

última hora... 
- Tem erro não, o importante é que hoje ficou tudo beleza pura. Agora só falta fazer a 

mixagem final, que eu vou deixar para outro dia, quando eu estiver em casa, 
tranquilo, com a cabeça fresca. 

- Eu adorei esta música, Celso, parece até que ela foi feita pra mim. 
- É mesmo...? – eu olhei para os seus lindos olhos cor de mel, os dela, claro, e pensei 

se iria ou não contar a verdade para ela. 
- É... – ela ficou analisando a minha reação por um momento – vamos escutá-la 

novamente? 
- Vamos. 

 
Nando acabou a tarefa e preparou-se para zarpar: 
 

- Celso, eu tenho que ir agora. Desliga tudo, fecha todas as portas, esconde a chave na 
loca e bate o portão do estúdio, tá ligado? 

- Pode deixar, velho. 
- Tchau, Duda. 
- Tchau, Nando. 



Maria Eduarda.e eu ficamos calados até o final da canção. Ela não conseguiu controlar a 
sua curiosidade – a dela, claro – e voltou a tocar no assunto anterior: 
 

- Celso, quem foi a inspiração desta música? 
- Você quer saber mesmo? 
- Claro! 
- Foi uma amiga minha, que namorava com um amigo meu... 
- Hum, alguém que eu conheço? 
- Conhece muito bem, eu diria. 
- Como e que ela é? 

 
Eu olhei para ela de cima a baixo e iniciei minha detalhada descrição: 
 

- Cabelos castanhos, claros, longos... olhos cor de mel... tem uma voz maravilhosa, 
canta bem... 

 
Ela não deixou que eu terminasse o meu relato, aproximou seu belo rosto – o dela, claro – 
ao meu e me deu um beijo na boca. Curtinho, mas gostoso, e depois ela agradeceu: 
 

- Obrigada, a música é linda. Melancólica, mas linda. 
- Que nem você. 
- Você acha? 
- O quê? 
- Que eu seja as 2 coisas? 
- Acho. 
- E você acha que eu estou cansada de andar por aí sem ninguém? 
- Eu acho que sim. 
- Celso, você lembra do eu eu falei naquele dia que a gente ficou lá no bar? 
- Você falou muita coisa naquele dia, Duda. 
- É verdade... 
- Uma coisa eu lembro perfeitamente, um certo conselho que você me deu, o qual já 

estou colocando em prática. 
- Hum, você está simplificando a sua vida? 
- Estou. No feriado eu vou falar pra Bia que esse lancezinho já deu o que tinha que 

dar... 
- E Regina já cortou a tua onda... 
- Tu sabias de Regina e não me falaste nada, né? 
- Outra vidente... – voz número 1. 
- Eu lhe disse que você estava me escondendo algo, não disse? 
- É verdade... 
- Tudo isso que você me falou é ótimo, Celso, mas não era disso que eu estava 

falando não. 
- O que era, então? 
- Lembra que eu lhe disse que eu quero tudo o que você quiser? 
- Ah, lembro sim. 
- Pois era verdade, e ainda é. 
- Sei... e o que você estava querendo dizer quando você disse aquilo, Duda? 



- O que eu estava, e ainda estou, querendo dizer, meu lindo... eu adoro quando você 
da uma de desentendido, sabia? 

- Eu não estou... 
 
Novamente ela não me deixou completar a frase, aproximou seu insinuante rosto – o dela, 
claro – ao meu e me deu um longo e delicioso beijo. 
 

- O que eu estou querendo dizer é que eu sempre achei que um dia você e eu faríamos 
um belo par, Celso. É isso, pronto! 

- Sei... – eu sabia muito bem o que ela estava insinuando, mas na hora a idéia me 
causou um certo desconforto – e você acha que esse dia chegou? 

- Eu acho que sim. 
 
Ela me deu outro beijo e depois se levantou: 
 

- Com licença... 
 
Maria Eduarda foi ao toalete e eu fiquei conversando comigo mesmo, ou melhor, com as 3 
vozes na minha cabeça: 
 

- Só falta agora esta mulher falar que vai regular. 
- Só falta agora você dar uma de babaca novamente e não encarar esta maria – voz 

número 1. 
- Como assim? 
- Devia ter dado um trato nela, naquele dia no bar – voz número 1. 
- Só falta agora você dar ouvidos a uma opinião descabida como esta – voz número 2. 
- Pensemos no seguinte, no dia em que estivermos morrendo, o que vai causar mais 

arrependimento, ter dado um trato nela ou não ter dado? – voz número 1. 
- Putz, que apelada, gentem... – voz número 2. 
- Eu discordo, eu acho que é um ponto válido sim – voz número 3 – principalmente 

pra quem tá achando que vai morrer logo. 
- Quanta sensibilidade, falar uma coisa dessa na frente de Celso – voz número 2. 
- E eu posso dizer alguma coisa que não seja na frente de Celso, por acaso? – voz 

número 3, apontando o óbvio. 
- Bom, eu duvido muito que ela esteja realmente a fim, tá só é querendo me sacanear, 

que essa menina tem cara de indecisa. 
- Porra nenhuma, vai rolar! – voz número 1. 
- Vai nada, essa menina está com cara de quem está escondendo algo, algo meio 

esquisito, tá ligado? – voz número 2. 
- Gente, vamos concentrar nesta oportunidade, que eu acho que ainda vai requerer 

uma certa dedicação da nossa parte – voz número 3. 
- Vocês são foda... 

 
Maria Eduarda voltou, fechou a porta, sentou-se no meu colo e colocou os cabelos para 
trás: 
 

- Você estava falando sozinho? 



- Tava... 
- Tá variando? 
- De vez em quando eu tenho essas coisas – eu sorri e acariciei o seu insinuante rosto, 

o dela, claro – você está tão tchuns hoje, Duda. 
- Você ainda não viu da missa um terço, meu filho. 
- Hum, e quando é que eu vou ver o resto? 
- Hoje mesmo – ela sussurrou ao meu ouvido direito. 
- Aqui? 
- E agora – ela sussurrou ao meu ouvido esquerdo. 
- Putz! Acabei de ter uma idéia massa – eu parei a música e ajustei os controles de 

som – eu vou colocar cada versão de cada lado, a tua e a minha. 
 
Botei pra tocar novamente com o novo arranjo e aguardei a sua reação  – a dela, claro: 
 

- Ficou massa! 
- Novamente, a sua inspiração movimentou a minha criatividade. 
- Hum, que bom... 
- Aonde é que a gente estava mesmo? – eu voltei a acariciar o seu insinuante rosto, o 

dela, claro. 
- No mesmo lugar em que a gente está agora, Celso. 
- Claro... você estava falando sério? 
- Por que não estaria? 
- Sei lá... – eu desci os dedos pelo seu cheirosinho pescoço, o dela, claro. 
- A gente só vive 1 vez, Celso, pra que perder tempo? 
- Bom, do ponto de vista da lógica, a afirmação mais correta seria “a gente vive pelo 

menos 1 vez”, mas tudo bem – voz número 3 – que isso não é hora de ficar 
evidenciando a falta de lógica da menina. 

- É verdade, perder tempo pra que, né? – eu continuei o meu passeio digital pelo seu 
excitante relevo, o dela, claro. 

- A gente vai se dar tão bem, Celso... 
 
Eu estremeci todinho quando ela falou aquelas mesmas palavras que Célia havia me falado, 
mas na hora eu tive certeza de que Maria Eduarda havia interpretado aquela vibração como 
sendo uma consequência natural do intenso movimento que a sua língua – a dela, claro – 
havia acabado de fazer no meu ouvido esquerdo. 
 

- Duda, só tem um detalhezinho um tanto quanto importante. 
- O que é? 
- Tu tens mesmo certeza de que o teu lance com Carlos Augusto... 
- Absoluta, Celso, coisa do passado, não tem mais volta não, de jeito nem maneira. 
- Tá bom... – “será mesmo?”. 
- Ficasse traumatizado com aquele lance com Gloria, né, que depois de ficar contigo 

voltou pra Armandinho, há-há-há... 
- Só um pouquinho... 

 
 
 



You Only Live Twice 
 

- Eu nem sabia que Tiago conhecia Amaral, gente. 
- Agora Tiago na certa tá sabendo que a gente está vendendo pro Rômulo, Rafa. 
- Bom, problema dele, Nelma, cês lembram daquela última vez que a gente teve lá no 

Tiago, né? Eu falei pra ele que se ele quisesse exclusividade ele ia ter que comprar 
só da gente, mas ele disse que tinha que ter 2 fornecedores... 

- Fernando vai ficar muito p da vida com isso, meu. 
- E como. 

 
E não deu outra, tão logo o nosso querido chefe-mor tomou conhecimento dos recentes 
acontecimentos nós 3 sofremos uma enxurrada de pertinentes e impertinentes perguntas: 
 

- E por que o Amaral tava lá hoje, Rafael? 
- Foi o cliente do Tiago que convidou ele pra assistir o teste, Fernando, eu nem sabia 

que o Tiago conhecia esse Amaral. 
- Vocês conheciam esse cara? 
- O Celso conheceu ele quando ele fez aquele teste com o Rômulo, no ano passado. 
- Então ele trabalha com o Rômulo. 
- Não, ele trabalhava com Rômulo, coisa de mais de 10 anos atrás, hoje ele trabalha 

em outra empresa, com alumínio, mas nem ele nem a empresa dele estão 
diretamente envolvidos com esse projeto não, eles apenas fornecem o alumínio. 

- E porque ele tava no teste do ano passado com o Rômulo, Celso? 
- Ele tava lá fazendo outro teste, que nada tinha a ver com o nosso teste, Fernando, e 

como ele manja de alumínio Rômulo pediu que ele presenciasse o nosso teste pra 
dar o parecer técnico dele. 

- Ele que forneceu o alumínio pro nosso teste, Fernando, de graça. 
- De graça? A gente não havia combinado com o Rômulo de pagar todo o alumínio 

que fosse consumido no teste e mais as perdas? 
- Isso, mas como sobrou material do teste que Amaral tava fazendo antes do nosso 

teste ele disse que a gente podia usar o resto dele sem pagar nada. Na verdade 
Rômulo pediu pra Amaral presenciasse o nosso teste porque Amaral tinha feito um 
teste parecido, na mesma linha, coisa de mais de 10 anos atrás, que não funcionou. 

- Quem era o fornecedor do material que não funcionou, algum concorrente nosso? 
- Isso a gente não sabe, Fernando, eu perguntei mas ele não quis dizer, disse que era 

confidencial, mas ele disse que não funcionou, que a adesão com o alumínio não foi 
suficientemente alta, e que ele dava dando o alumínio de graça mas não tinha a 
mínima expectativa de que fosse funcionar. 

- Ele te disse isso, Celso? 
- Disse, veio com uma estória que ele havia feito de tudo pro treco funcionar mas que 

“esse tipo de plástico não tem boa adesão com alumínio”. 
- E o que foi que tu falaste pra ele? 
- Eu disse que muita coisa havia mudado no mundo dos plásticos nos últimos 5-10 

anos e que o nosso plástico ia funcionar sim. 
- Que afinal de contas foi você que desenvolveu e fabricou o material, né, Celsão? 
- Isso, Rafa, há-há, mas eu nem mencionei esses detalhes, foi Rômulo quem disse pra 

ele quando apresentou a gente. 



- O Tiago falou que o Amaral é o cara que mais entende de alumínio no Brasil, 
Fernando. 

- Rômulo falou a mesma coisa quando eu tive lá no ano passado. 
- Bom, ele pode até entender de alumínio, mas de plástico quem entende mesmo 

somos nós, gente. 
- Pode crer, Rafa. 
- E como foi o teste com o Rômulo, Celso? 
- Isso a gente já discutiu na reunião de produtos novos no ano passado, Fernando. 
- Eu não lembro mais, conta de novo. 
- Bom, a gente começou usando as mesmas condições que Rômulo usa com o PVC, 

fizemos algumas amostras, paramos e fomos analisá-las. 
- Ficaram boas? 
- Melhores do que eu estava esperando, dado que as condições de processamente não 

haviam sido mudadas, que Rômulo é daqueles clientes que têm os controles de 
ajuste mas não gosta de mudar a posição deles. 

- Sei... 
- A bem da verdade o equipamento dele é limitado pracas, a linha é mais velha do 

que eu, ele tem alguns controles de temperatura que nunca mudaram de posição 
desde que a linha foi instalada. 

- Sim, mas, e as peças? 
- Dava pra ver que a adesão no centro tava melhor que nas extremidades, assim, 

visualmente mesmo, a primeira coisa que eu falei pra Rômulo foi que a gente ia 
precisar de mais calor nas pontas. 

- E o Amaral, o que disse? 
- Ele fez os testes dele, no laboratório, voltou todo sorridente e disse que se a gente 

conseguisse aumentar a temperatura na área das pontas a coisa ia funcionar. 
- Então o cara se converteu depois do 1º teste, sem mudar nada nas condições, Celso? 
- No ato, Fernando, no 2º teste a gente elevou a temperatura e ficou tudo beleza, 

Amaral ficou rindo à toa, pediu minha permissão pra levar umas amostras prum 
cliente dele pra fazer outros testes... 

- O Rômulo não achou ruim não? 
- Não, é um cara que Rômulo conhece, ele disse que ia ficar mais fácil dele vender 

pra esse cara se o próprio Amaral levasse as peças. 
- Então é outro “end-user” que a gente nem tava pensando? 
- Isso, Fernando. 
- E qual é o interesse do Amaral nesse negócio, o que é que ele vai ganhar com isso? 
- Amaral é um “nerd”, Fernando, uma pessoa que não tem receio de mudar de opinião 

em face das evidências, o interesse dele é progresso tecnológico, é ver um produto 
novo no mercado que seja melhor do que o produto existente. 

- Por isso que ele se entendeu bem com o Celso, há-há, 2 “nerds” sempre se 
entendem bem. 

- Há-há, pode crer, Rafa. 
- Então no final das contas a coisa toda foi bem melhor do que a gente esperava, 

pessoal. 
- Isso, Fernando, o único problema nessa estória toda é que hoje o Tiago descobriu 

que a gente também está vendendo pro Rômulo. 
- Como foi que ele ficou sabendo? 



- Ele sabe que o Amaral trabalhava com o Rômulo, e eu acho que o Amaral falou pro 
cliente do Tiago que havia testado o nosso material com o Rômulo. 

- E o Amaral ficou todo feliz quando encontrou o Celso hoje, o Tiago deve ter 
deduzido que ele já conhecia o Celso de algum teste no Rômulo. 

- Se bem que a gente já havia falado pra ele que se ele quer exclusividade vai ter que 
comprar só da gente, mas ele falou que tem que ter 2 fornecedores e vai continuar 
comprando PVC, 50/50. 

- O acordo com o Tiago não implicava em ele usar somente o nosso produto, Rafael? 
- O acordo inicial sim, Fernando, e o projeto foi concebido de modo a suprir 100% da 

produção pro Tiago, ou seja, era exclusivadade das 2 partes, um casamento perfeito, 
principalmente porque ele tava motivado pra se livrar do PVC. 

- Mas isso foi antes da empresa ser vendida, Fernando, ele agora não quer mais dar 
100% do volume pra gente. 

- Vocês tão vendo como isso tá parecendo uma novela? O Tiago falou que ia largar a 
esposa dele, o PVC, pra casar com a gente, com o nosso produto, e depois que a 
gente construiu a linha e começou a produzir ele diz que não vai mais largar a 
esposa, que só vai ficar 50% com a gente... o que foi que aconteceu, pessoal? 

- Bom, seguindo essa analogia da novela, Fernando, antes da venda a nossa empresa 
fazia parte de uma família tradicional, de ótima reputação no mercado, agora a 
empresa faz parte de um grupo financeiro desconhecido, o Tiago não tem mais  
certeza de que daqui a 5 anos a gente ainda vai fornecer o produto pra ele, se ele 
compromete 100% do volume dele com a gente e a gente parar de produzir esse 
material ele se ferra no mercado, meu. 

- Mas se a gente não vende mais produto pra ele a gente é que se ferra, Nelma! A 
nossa produção mensal dá pra cobriu todo o consumo dele, e o preço que a gente tá 
vendendo pra ele tá melhor que o do Rômulo, se a gente pegar somente 50% do 
volume do Tiago a gente vai perder $, gente, não pode uma coisa dessa! 

- Pois a situação agora é essa, Fernando, e se a gente deixar de vender pro Rômulo o 
Celso vai ter que passar a maior parte do tempo com a linha parada. 

- Quando foi mesmo que a gente começou a vender pro Rômulo, e por que que o 
preço dele tá mais baixo, Rafael? 

- Isso é “culpa” do Celso e da equipe dele, Fernando, que aumentaram demais a 
produtividade da linha e o Saulo mandou a gente procurar novos clientes, senão a 
linha ia ficar parada 10 dias por mês. 

- Aliás foi o próprio Saulo Silvério que falou pra gente ligar pro Rômulo pra ver se 
ele queria testar o nosso produto. 

- Sei... e por que o preço dele é mais baixo que o preço do Tiago? 
- O Rômulo não tem muita motivação pra sair do PVC, Fernando, os clientes dele tão 

satisfeitos. 
- E elém disso o volume dele é enorme, é 3 vezes que o volume do Tiago, enquanto a 

gente não tiver mais capacidade a gente não tem poder de barganha com ele. 
- E esse era justamente o escopo inicial do projeto, Fernando, montar essa linha 

frankensteiniana que o Celso literalmente costurou a partir de peças sobressalentes, 
trabalhar com o Tiago pra pôr o produto no mercado e depois que o produto tivesse 
suficiente demanda no mercado construir uma linha nova de maior volume. 

- Sei, sei... gente, eu entendo que o escopo era esse, e não tou reclamando do trabalho 
que o Celso e equipe fizeram até agora, tanto na execução do projeto como no 



aumento da produtividade, mas a gente tem que focar nos resultados, pessoal. Esse 
projeto está alocando uma quantidade enorme de recursos e não está dando o 
resultado financeiro que poderia, e deveria, estar dando. 

- Hum, quantidade enorme de recursos? 
- Sim, Rafael, qual é o percentual do teu tempo que tu estás alocando neste projeto? 
- Não mais que 20% 
- 20%, e vocês 2? 
- 30%. 
- 30% também. 
- 20% do teu tempo, 30% da Nelma e 30% do Celso num produto que não está nos 5 

mais rentáveis... não está nem nos 10 mais rentáveis da empresa. Vocês não acham 
que essa situação precisa ser corrigida, que se vocês estivessem usando esse tempo 
todo em outros produtos mais rentáveis os nossos resultados estariam melhores, que 
a nossa margem/h estaria melhor, que o bônus de vocês estaria melhor? 

- Hum... 
- Vamos fazer um intervalo, pensem a respeito disso que eu acabei de falar. 

 
Nosso querido líder saiu da sala de reuniões e nós 3 começamos a formular algumas 
preocupantes considerações: 
 

- Eu acho que ele vai cancelar esse projeto, gente. 
- Será, Rafa, depois de tudo que a gente fez por esse projeto, por esse produto, que 

tantas vantagens oferece em relação ao PVC, ecológicas, inclusive? 
- Fernando só se preocupa com $, gente, e $ de curto prazo, Celso. Nós fazemos parte 

de um grupo financeiro de merda que não tá nem aí pro que vai acontecer com a 
empresa, os funcionários ou o mercado daqui a 5 anos. 

- A mais pura verdade, Nelma. 
- Putz... – “putz”. 
- Eu mesma já decidi sair fora, se tudo der certo antes do feriadão eu largo essa bosta 

dessa empresa, meu. 
- Eles fizeram a proposta que cê tava esperando, Nelma? 
- Fizeram, Rafa, eu mandei a contra-proposta pra eles, só tou aguardando o resultado. 
- Beleza... 

 
Nossa (realmente) querida colega saiu da sala de reuniões e nós 2 começamos a formular 
algumas preocupantes considerações: 
 

- E se ela sair mesmo, Rafa? 
- Vai sobrar pra nós 2, Celso, o puto do Fernando vai ficar ainda mais puto pois sem a 

Nelma a gente vai alocar ainda mais so nosso tempo nesse projeto, meu. 
- Putz... – “putz” – primeiro foi Mike, agora Nelma. 
- Mike saiu fora? 
- Tu não ficou sabendo não? 
- Não, aqui ninguém comentou nada, meu, foi por isso que o Rodolfo foi pra lá? 
- Foi, pra ajudar o pessoal enquanto eles não contratam um substituto. 
- É, Celso, essa nossa empresa tá mudando mesmo, rapidamente, e pra pior. 
- Putz... – “putz”. 



Meu (realmente) querido colega saiu da sala de reuniões e eu aproveitei a deixa e peguei o 
meu fiel bobofone, a fim de trocar umas poucas idéias com a minha conterrânea predileta: 
 

- Oi, Celso. 
- Fala, mulher, tudo bem aí em São José? 
- Tudo na mesma, e tu? 
- Idem. 
- Tás em Sampa? 
- Tou sim, no intervalo duma reunião pentelha com o nosso prez. Tu pode conversar 

agora? 
- Posso um pouquinho. 
- Massa. Novidades, Gibas? 
- Tudo na mesma. 
- Ele ainda trabalha na mesma sala que tu, e ainda não arrumou outra namorada. 
- Isso. 
- E tu? 
- Também não. 
- Tu vem pra cá dessa vez, pra gente se ver? 
- Hoje não vai dar não, nem amanhã, essa semana eu tou rodando umas sinulações 

longas, vai até o meio da noite... tu podia vir pra cá na sexta, passar o final de 
semana comigo. 

- Dessa vez não vai dar não, Gis, eu vou pro Guarujá com Lucio, a gente vai passar o 
final de semana na casa da namorada dele. 

- Eita nós fora de fase novamente... 
- Pode crer... noiva, aliás, que ele vai casar no final do ano. 
- Putz, outro gato que vai sair de circulação, há-há. 
- Pode crer... tu lembra daquela namorada que ele tinha na Odonto? 
- Aquela galega bonitona? Eles não tinham acabado? 
- Tinham, mas se encontraram nas baladas, rolou um clima, começaram a namorar de 

novo e vão casar. 
- Hum... e então, Celso, o nosso universo é determinístico ou probabilístico? 
- Eu sabia que tu ia dizer isso, há-há. 
- E? 
- Existe uma probabilidade finita de que 2 pessoas que se conhecem se encontrem 

numa noite na cidade de São Paulo, Gis, principalmente no caso de que essas 2 
pessoas moram nesta cidade. 

- Tá bom, eu continuo achando que o nosso universo pode se comportar das 2 
maneiras. 

- Feito a luz, que se comporta como partícula e onda? 
- Isso, há-há. 
- Falou. Eu dormi com Célia, literalmente. 
- Nossa, como foi? 
- Foi legal, a gente fez uns experimentos... 
- Esses detalhes tu me conta depois, Celso. 
- Não, mulher, experimentos oníricos, a gente tava tentando entrar no sonho um do 

outro, combinamos de memorizar números e tudo mais. 
- E os resultados? 



- Inconclusivos, vamos ter que fazer mais experimentos. 
- Massa. Entrasse num acordo com ela? 
- Sim, depois do feriado a gente vai iniciar um relacionamento monogâmico. 
- Depois do feriado... 
- E a gente vai dormir junto de verdade, no sentido não literal da expressão, quando 

ela estiver pronta para tal evento, claro, e eu idem. Quer dizer, eu acho que eu 
mesmo já estou pronto, mas tudo bem. 

- Então o lance com a tua proto-namorada que eu não vou falar o nome agora vai 
acabar mesmo. 

- Vai sim, tu sabe que eu gosto muito de Bia, mas nós estamos fora de fase, assim, a 
nível de expectativas de curto e médio prazo. 

- Eu sei... 
- E no feriado eu vou dar um chute na sua bunda. A tua não, a dela, claro. 
- Coitada... e aquela outra ex-namorada do outro amigo teu, como é mesmo o nome 

dela? 
- Duda? 
- Isso, no que foi que deu? 
- A gente dormiu junto... não literalmente. 
- Menino! E agora? 
- Eu acho que até o feriado eu tou solto na buraqueira mesmo, então eu acho que não 

vai pegar nada mesmo. 
- Vamos ver... e aquela tua ex-namorada, no que deu? 
- Regina? 
- Isso. 
- A gente dormiu junto, 2 noites consecutivas, mas ela decidiu ficar com o namorado 

mesmo. 
- Literalmente ou não? 
- Ambos. 
- Eu te disse que essa menina não queria nada contigo, não foi, Celso, nada além 

duma despedida de solteira? 
- Estavas certa, Gis, ela só queria mesmo executar algumas manobras que o 

namorado dela acha nojentas. 
- Eu não vou nem perguntar nada sobre a natureza dessas tais manobras, há-há. 
- No que faz muito bem, que são coisas impróprias para o horário. 
- Bom, eu espero que o teu acordo com Célia dê certo. 
- Eu também, que afinal de contas ela é 1 das 3 ou 4 mulheres da nossa querida 

cidade que realmente combinam comigo. 
- 1 ou 2, né, ou tu já esqueceu que as outras 2, eu inclusive, não moram mais lá? 
- Bem lembrado... 
- E o trabalho, como vai? 
- Cada dia pior. 
- Quando que tu vai sair dessa roubada, Celso? 
- Depois que eu voltar da California eu penso nisso. 
- Tu ainda vens pra cá antes da viajem? 
- Eu acho que não, mas pode ser. 
- Vamos ver se a gente se encontra, Celso, que eu tou com muitas saudades de tu. 
- Eu idem, Giselle. 



- Há-há, eu sabia que tu ia fazer isso, foi de propósito, né? 
- Foi sim, mas eu tou com saudades de tu mesmo, Gis. 
- Eu idem, Celso, beijo. 
- Outro. 

 
Dei uma passadinha no mike, fiz um xixizinho, tomei uma aguazinha, voltei pra sala de 
reuniões... “puta merda, intervalo de reunião aqui em São Paulo demora praca, é coisa de 
mais de 30 min, minha gente”. 
 
Chequei minhas mensagens, chequei a previsão marítima para o litoral do Guarujá no final 
de semana, chequei a previsão do tempo para o mesmo local e período... depois de uns 15 
min meus colegas de trabalho retornaram, junto com o nosso querido presidente, e nós 
continuamos nossa pentelhante reuniãozinha. Haja saco... 
 
Lá pelas tantas eu pedi arrego e levantei e saí da sala de reuniões. Aquele ambiente estava 
ficando carregado demais para o meu refinado gosto, eu tinha que achar uma maneira de 
evitar um longo e desconfortável jantar com aquelas carregadas pessoas. Fui ao banheiro, 
peguei meu fiel bobofone e liguei apenas para uma ouvir uma voz amiga: 
 

- Celso? Estás aqui? 
- Estou, tudo bem? 
- Tudo, tás fazendo o quê? 
- Escapando de uma reunião chata, e você? 
- Estou terminando uma análise. Vamos fazer algo mais tarde? 
- Vamos... eu estava pensando naquela coisa que você gosta de fazer na 1ª quarta-

feira do mês... 
- Nossa, é hoje! Eu nem tava ligada... 
- E então? 
- Claro, vai ser ótimo fazer aquilo de novo, com você. Quer que eu passe aí? 
- Se não for muito incômodo... 
- Claro que não. O nosso amigo vai ficar muito feliz com a sua presença. 
- Venha cedo, por favor, eu não aguento mais ficar aqui. 

 
Voltei para a intensa reunião e aturei mais 1 h de discussões emocionais e improdutivas. 
Fernando convidou todo mundo pra jantar, como sempre, mas eu disse que ia visitar minha 
(fictícia) tia na Vila Mariana e saí de fininho. 
 
Minha prestimosa amiga já estava me aguardando na frente do prédio. Eu entrei no seu 
veículo – o dela, claro – dei-lhe 1 beijinho no rosto e coloquei meu “laptop” no banco de 
trás. 
 

- E então, está preparado? 
- Estou, vamos. 

 
Ela sorriu satisfeita e colocou o veículo em movimento: 
 

- Vai ser muito legal... 



O lugar estava quase vazio, a fila estava pequena. Entramos em silêncio, eu sentei, ela 
ajoelhou-se ao meu lado e iniciou o tradicional processo. Depois de uns 10 min chegou a 
sua vez – a dela, claro – ela levantou e caminhou lentamente em direção ao local 
apropriado. Eu continuei sentado, em paz com os meus pensamentos. Ela demorou mais do 
que eu esperava, sua carga devia estar elevada – a dela, claro – mas eu não estava com 
pressa. Fechei meus olhos por um instante e quando me dei conta ela já estava novamente 
ao meu lado, de joelhos. 
 
Quando levantei minha vista percebi que a minha presença havia sido notada pelo nosso 
querido amigo. Eu fui ao seu encontro – o dele, claro – e estendi-lhe a destra. Ele puxou-a 
delicadamente e abriu seus braços, convidando-me para o fraternal abraço: 
 

- Mas que surpresa mais agradável, Celso! Que prazer enorme a sua visita me traz!  
- O prazer é todo meu, Pe. Gabriel. 

 
Depois de nossa calorosa saudação o alegre amigo conduziu-me para uma agradável 
conversa numa sala situada por trás do altar. Fez sinal para que eu sentasse, retirou alguns 
dos adornos rituais que trajava, guardou-os apropriadamente e depois abriu um pequeno 
armário, do qual retirou 1 garrafa de vinho tinto e 2 cálices. Dosou uma moderada 
quantidade do precioso líquido em cada recipiente, colocou-os sobre a mesa e cerrou os 
olhos por um momento. Depois fez o sinal da cruz e sentou-se à minha frente: 
 

- Quanto tempo, meu amigo, como vai a vida? 
- Muito trabalho, saúde em dia – eu provei o vinho – não tenho do que reclamar, se 

melhorar estraga. 
- Isso é muito bom, meu filho... – ele sorriu e sorveu um gole do tinto. 

 
Eu também sorri, afinal não deixava de ser engraçado ser chamado de meu filho por um 
sujeito que usava saia, e que nem tinha idade suficiente para ser meu genitor. 
 

- E que bons ventos o trazem aqui? 
- Eu estava na cidade, lembrei das nossas instrutivas conversas... 
- Vocês estão namorando novamente? 
- Não, não... – eu sorri meio desconsertado – nós passamos um período meio 

turbulento, mas um indesejável evento nos re-aproximou... um colega nosso, dos 
tempos do ITA, faleceu no final do ano passado. 

- Eu estou lembrado, o nome dele era Alex, não é mesmo? 
- Exato... 
- Nós rezamos uma missa para ele. 
- Eu tenho refletido bastante sobre ele, todas as noites, desejando-lhe boas coisas. 
- Isso é muito bom, Celso... – ele sorriu e sorveu um outro gole do tinto – eu fico feliz 

em saber que você está pensando positivamente no seu amigo. 
- Pe. Gabriel, é possivel que a alma, adimitindo que ela realmente exista, ainda fique 

junto aos entes queridos, depois da morte? 
- A alma existe, Celso – ele sorriu novamente, como quem queria me tranquilizar o 

pensamento – e às vezes ela não está preparada para seguir o seu caminho, quer 
permanecer na Terra, conosco. Você acha que o seu amigo...? 



- Eu não sei... 
- É muito difícil aceitar a morte der uma pessoa querida, um amigo, quando esta 

pessoa ainda é muito jovem... 
- Sei... 

 
Pe. Gabriel franziu a testa, seu olhar – o dele, claro – domonstrou a conotação de quem 
falava com conhecimento de causa. Mas logo retomou o assunto: 
 

- Quanto mais você pensar nele, mais ajuda ele terá para superar esta transição. 
- Às vezes eu fico pensando se eu também vou morrer jovem... 
- Eu entendo o motivo da sua inquietação, meu filho, mas não deixe que estes nocivos 

pensamentos o atormentem. 
 
Tarde demais, fazia meses que aqueles nocivos pensamentos me atormentavam, mas ainda 
estava em tempo para tentar controlá-los, antes que o dano fosse irreversível. 
 

- É possivel que a gente tenha outras vidas? 
- Celso – ele fez uma ligeira pausa – isto é assunto de apaixonados debates, há muitas 

religiões e correntes filosóficas que adotam este ponto de vista, em diferentes partes 
do mundo, e com incontáveis variações... 

- Sim, mas, é possível? 
- Tudo é possível para Deus, meu filho. Mas não nos cabe a nós questionar os 

desígnios Dele, e sim fazer o máximo para que a nossa vida siga o rumo 
estabelecido pelo Cristo, através do exemplo que nos foi dado por Ele. 

- Sei... – eu sorvi o restante do conteúdo do cálice. 
- Você tem procurado seguir os Mandamentos, Celso? 

 
Pe. Gabriel ofereceu-me mais um pouco de vinho: 
 

- Você não está dirigindo, está? 
- Claro que não, eu nunca dirijo nesta cidade... – eu tomei outro gole – obrigado. 

Estou sim, pelo menos a grande maioria deles... 
- Está tendo problema com o 10º? 
- Cobiçar a namorada do próximo não é tão grave assim, é? Não é tão grave quanto 

cobiçar a esposa do próximo, eu espero. 
- Celso, Celso... – ele balançou a cabeça em reprovação – o namoro é um período de 

conhecimento mútuo, de reflexão, não é correto se colocar entre 2 pessoas que estão 
se preparando para o matrimônio. 

- Mas pessoas trocam de namoradas/os todos os dias, se a gente não estiver disposto a 
investigar se a namorada do próximo é a pessoa que realmente é a pessoa certa pra 
gente a gente pode acabar cometendo um grande erro, não é mesmo? 

- E essa namorada do próximo acha que você é a pessoa certa para ela? Ela está 
disposta a encerrar o namoro dela para começar um outro namoro com você? 

- Não, ela só estava interessada em... – eu parei para escolher bem as palavras – em 
me conhecer melhor. 

- Eu sei que as tentações da carne são fortes, Celso, principalmente entre os jovens, 
mas a luxúria tem que ser encarada com muita cautela. 



- Como assim, Pe. Gabriel? 
- A luxúria é uma das forças mais poderosas em nossa vida terrena, meu filho. 
- Sei... 
- Quando bem controlada pode construir belas obras, grandes impérios, mas quando 

ela nos controla... desastre! 
- Eu entendo – eu resolvi mudar um pouco o rumo da prosa – como é que a gente 

sabe quando realmente ama uma mulher? 
- Quando a gente pensa no futuro e se vê ao lado desta mulher, criando, juntos, os 

filhos que Deus nos deu, que nada mais são que os frutos deste amor. 
- A idéia de colocar alguém neste mundo me causa um certo desconforto, Pe. Gabriel. 
- “Crescei e multiplicai-vos”, Celso. 
- Eu acho que ainda não cresci o suficiente para isso... 
- Eu entendo, e respeito o seu auto-conhecimento. 
- Obrigado. Então, como é que uma pessoa no meu baixo nível de maturidade sabe 

que realmente ama uma mulher, Pe. Gabriel? 
- Deixa eu ver se eu consigo atigir o seu nível... – ele realmente fez um esforço para 

achar as palavras mais adequadas – quando você olha para esta mulher e deseja para 
ela a mais completa felicidade, mesmo que seja ao lado de outro homem. 

- Mas isto não seria o mesmo que amor fraternal? Por exemplo, é isto que eu desejo 
para a minha amiga que está ali rezando. 

- A menina deve estar cheia de pecado, tá ligado? – voz número 1. 
- Só pode, pra passar tanto tempo rezando assim – voz número 3. 
- É verdade... – ele tomou outro gole do tinto e pensou mais um pouco – quando você 

olha para esta mulher e imagina que ela esteja ao lado de outro homem, sendo 
amada por ele, você me entende? 

- Perfeitamente... 
- Então, se você sentir um enorme aperto no coração quando você estiver imaginando 

esta cena, Celso – ele lançou-me um intenso olhar – você ama esta mulher. 
- Sei... – “hum”. 

 
Eu levantei e fui espiar a minha amiga pela porta. Ela ainda estava de joelhos, concentrada. 
Sentei-me novamente, tomei mais um gole do abençoado vinho: 
 

- Parece que a minha querida amiga está cheia de pecado... 
 
Pe. Gabriel discretamente sorriu do meu inocente comentário, depois esvaziou o conteúdo 
do seu copo – o dele, claro – e me fez uma derradeira pergunta: 
 

- Vocês se perdoaram mutuamente? 
- Completamente. Eu acho que a dura percepção da fragilidade da vida terrena nos 

ajudou um pouco. 
- A morte às vezes é um duro golpe, para quem vai e para quem fica, mas é 

justamente nestas horas mais dolorosas que o amor fraterno se faz pronunciar mais 
fortemente, Celso. 

- Eu também acho, Pe. Gabriel. 
 
Despedimo-nos cordialmente e eu fui ao encontro da minha devota amiga: 



- Levanta-te, ó pecadora. 
 
Ela abriu os olhos e ternamente sorriu. Eu estendi-lhe a destra e ajudei-a a levantar-se: 
 

- Vamos comer alguma coisa? 
- Boa idéia. Que tal um restaurante japonês? 

 
O lugar era bastante simpático, e ainda era cedo quando chegamos, de modo que nem 
tivemos que esperar por uma mesa. Sentamos e pedimos uma rodada de sake. Quente, 
claro. 
 

- Se bem que você já deve estar calibradinho, né? Depois da conversa com o nosso 
amigo. 

- Não deu pra tanto... 
- Certas coisas nunca mudam, não é mesmo? Você ficou tomando vinho enquanto a 

coitada aqui passou um tempão de joelhos. 
- Não vem com esta estória de que pra mim tudo é mais fácil. 
- E não é? 
- Você sabe que tecnicamente eu não posso ter o privilégio do processo formal, Tina. 
- Eu sei... 
- Tava cheia de pecado, hein, mulher? 
- Você conhece os meus pecados, Celso, são sempre os mesmos. 
- Inveja da irmã mais velha, ciúme da mais nova... desonra os pais... – eu mirei os 

seus negros olhos, os dela, claro – pensamentos libidinosos, luxúria... 
- Acertou tudo, meus parabéns. 
- Eu te conheço, menina... o teu sangue corre nas minhas veias. 

 
Ela ficou levemente séria por uns instantes, depois relaxou a fisionomia novamente: 
 

- E vice-versa... 
- E aí, o teu namorado ginecologista já criou coragem pra fazer um exame mais 

detalhado contigo? 
- Veterinário, Celso! 
- Dá no mesmo, tudo mexe com perereca, a-há! 
- Há-há-há... o que é que você acha? 
- Pela sua cara de mulher satisfeita e pelo tempo que você ficou rezando eu diria que 

sim. 
- Acertou novamente. 
- Meus parabéns, você agora é uma Ace, vamos brindar ao evento! 
- Não precisa, afinal de contas não foi nada extraordinário. 
- Mas você está satisfeita, isto é o que importa. 
- É verdade. Eu descobri por que ele estava tão receoso pra dormir comigo, Celso. 
- Ele estava esperando a relação amadurecer ou estava querendo elevar a tensão entre 

as placas? 
- Nem uma coisa nem outra, meu querido, o problema é que ele estava inseguro. 
- Hum, isto está me cheirando ao mal de Flamb. 
- Desta vez você errou. 



- Ele tem outra? 
- Errou de novo... é uma questão dimensional, se é que você está me entendendo. 
- Ah, tô ligado... mas isso é besteira, não é, Tina? O que importa não é o tamanho da 

varinha de condão, mas sim o poder da sua mágica. A da varinha, claro. 
- Quem foi que te disse esta besteira, Celso? É claro que o tamanho da varinha é 

importante!! 
- Não me entenda mal, eu nunca recebi reclamações quanto a este requisito, mas 

segundo as pesquisas... 
- Porque ninguém quis magoar o teu amor próprio, não foi mesmo? 
- Que papo é este, Tina? – eu achei que ela estava passando dos limites do razoável – 

Você por acaso acha que...? 
- Há-há-há, homem é tudo a mesma coisa, fica tudo preocupado quando alguém faz a 

mínima referência a este assunto. 
- Bom, eu não tenho este problema... não que eu ache que seja um problema, mas... 
- Há-há... – ela decidiu mudar de assunto – você já falou com a nossa amiga Lídia? 
- Como é? 
- Eu tenho certeza que vocês estão de rolo, Celso, absoluta. 
- Queria eu, tar de rolo com aquela menina – voz número 1 – shruiu! 
- E por falar nisso, por que mesmo não tá rolando nada com Lídia? – voz número 3. 
- Porque Celso é devagar quase parando, claro – voz número 1. 
- Você tem a imaginação muito fértil, minha cara, se eu estivesse de rolo com ela 

você acha que eu estaria aqui conversando potoca com você? 
- Na certa ela falou que não vai poder sair hoje, que tá trabalhando, mas amanhã 

vocês vão fazer alguma coisa, não é mesmo? 
- Eu não tô sabendo de nada disto, Cristina – eu soltei um inocente sorriso. 
- Eu te conheço, Celso, eu tenho certeza de que tem algo rolando. E é coisa antiga, 

desde aquele dia do churrasco do SDO. 
- Há-há-há... 
- Fala que é mentira, Celso, fala! 
- Eu não tenho nada a declarar sobre este assunto, Tina. 
- Eu sabia, eu sou foda mesmo. 
- Tu sabes de porra nenhuma, mulher, há-há. 
- Eu sabia... me conta como foi, eu prometo que nunca vou usar isto contra você. 
- Eu ja caí nesta conversa antes, minha cara. 
- Eu juro por... 
- Olha que tu vais cometer mais outro pecado grave. 
- Essa foi por pouco... vai, Celso, libera. 
- Não tá acontecendo nada, Cristina, eu estou gravando um disco, ela e Beto estão 

colocando umas vozes, a gente vai num estúdio e grava as vozes, é só isso. Foi isso 
que a gente fez naquele final de semana que eu fiquei aqui e tu pensou besteira, 
como sempre. 

- Nossa, que legal, Celso! Me manda uma cópia quando ficar pronto. 
- Mande-me. 
- Se foda. 
- Há-há-há...  
- Vocês vão sair amanhã? 
- A gente vai dar um rolé com Betus e Bicus... 



- Legal... e a nossa amiga Bia? 
- Tecnicamente ainda estamos dando um tempo. Ela tá com umas certas expectativas, 

um tanto quanto irrealistas, diga-se de passagem... 
- Expectativas, Celso? 
- Morar junto, essas coisas. 
- E você? 
- Eu estou precisando simplificar a minha vida, tá ligada? 
- Isso tá me cheirando a mulher nova no pedaço. 
- Também... eu quero fazer a coisa certa desta vez. 
- Hum, e quem é esta mulher que vai conseguir este fato inédito? 
- Bom, isso eu não sei ainda, mas... 
- Meu voto é pra Célia – voz número 1 – aquela menina tem um saudável senso de 

humor, e um belo par de seios. 
- Eu não sei... eu acho que Duda combina melhor comigo, saca? – voz número 3. 
- Eu decididamente prefiro Beatriz Cecília – voz número 2 – o foda é que ela tem 

esses prazos pra morar junto, casar, ter filhos... essas porras que estragam qualquer 
relacionamento saudável. 

- Mas...? 
- Deixa pra lá. Tina, me diz uma coisa, tu ainda acredita em céu e inferno? 
- Hum-hum... por quê? 
- Eu acho que eu vou sentir a tua falta, depois que a gente morrer. 
- Não se preocupe, Celso, você é uma boa pessoa, está até defendendo a possibilidade 

da alma existir, eu tenho certeza de que você vai pro céu. 
- Eu também tenho, se o céu existir, claro, eu estou preocupado é contigo. 
- Celso!?! 
- Você cometeu vários pecados mortais, Tina... e ainda continua cometendo, pelos 

menos alguns deles. 
- Mas pelo menos eu confesso os meus pecados... 
- Se eu acreditasse em pecados eu até que confessaria os meus... 

 
Nossa agradável conversa foi temporariamente interrompida pela chegada da refeição, mas 
depois continuou até o final do jantar. Cristina fez questão de me deixar de volta ao hotel, e 
naturalmente que eu não recusei a sua generosa oferta – a dela, claro. 
 
Mas quando ela parou o carro eu notei algo de estranho em seu olhar – o dela, claro – e 
achei por bem investigar o que estaria acontecendo: 
 

- O que foi, Tina? Estás com uma cara esquisita... 
- É que eu estou com vontade de fazer xixi... 
- Por que não fez no restaurante? 
- Porque eu não estava com vontade, ora. 
- Vem comigo, deve ter um banheiro aqui perto da recepção. 
- Tomara que tenha mesmo...! 

 
Não conseguimos achá-lo, então antes que ela começasse a ficar roxa eu fiz o que qualquer 
pessoa civilizada teria feito no meu lugar: convidei-a para subir ao meu quarto a fim de 
satisfazer a sua imperativa necessidade fisiológica – a dela, claro. 



Naturalmente que aquela inocente idéia provocou um unânime protesto das 3 vozes na 
minha cabeça, mas na hora eu achei que não seria justo deixar de ajudar uma amiga num 
momento (literalmente) apertado daqueles e nem prestei muita atenção ao que elas 3 
tentavam me dizer. Cristina tentou desviar a atenção da pressão interna da sua bexiga – a 
dela, claro – e puxou um assunto não tão aleatório qualquer: 
 

- Se este elevador falasse, hein, Celso? 
- Hum?! 
- Você não está lembrado daquela vez que a gente... 
- Ah, tô ligado... foi neste ou foi no outro? 
- Foi neste aqui. 
- Sei... a gente já fez muita doideira junto, não é mesmo? 
- Só... – ela sorriu, quase descontraída. 

 
Mas a sua despreocupada fisionomia – a dela, claro – mudou completamente quando 
chegamos ao quarto. Sua testa franziu – a dela, claro – sua face enrubesceu – a dela, claro. 
Eu achei melhor verificar o motivo daquela brusca mudança: 
 

- O que foi, Tina, tarde demais para ir ao banheiro? 
- Foi neste quarto, Celso, você não lembra? 
- Não, do que é que você está falando? 
- Foi aqui que a gente teve aquela briga horrível... – ela fixou o tenso olhar nos 

dígitos gravados na porta – a nossa última briga. 
 
Eu tremi todinho só em lembrar da cena, mas tentei não me abalar com aquela terrível 
recordação: 
 

- Bom, aquilo pertence ao passado, Cristina – eu coloquei o cartão no receptáculo e 
abri a porta – o banheiro fica deste lado... 

- Eu ainda lembro onde é... 
 
Enquanto ela foi expelir o incomodante fluido do seu saturado sistema – o dela, claro – eu 
sentei na cama e liguei a televisão. Cristina logo abriu a porta do banheiro, visivelmente 
aliviada, e sentou-se ao meu lado: 
 

- Deixa eu ver uma foto da menina, Celso. 
- Que menina? 
- Essa em quem você tá interessado. 
- Qual delas? – voz número 2, insinuando alguns escusos detalhes. 
- Ah – eu abri o “laptop” – vamos ver se tem alguma aqui... achei, esta eu tirei na 

semana passada. 
 
Ela analisou a foto atentamente e depois olhou pra mim, completamente surpresa: 
 

- Celso!!! Eu não acredito!!! 
- Eu sei, eu sei, ela lembra vagamente a Lú... os olhos, os cabelos, a boca, mas não 

tem nada... 



- Que Lú que nada, essa menina é a tua cara, Celso!! 
- O quê?!? 
- Olha direitinho pra foto e depois se olha no espelho. 
- Deixa de tua onda, menina...! 
- Sério! 

 
Segui suas preocupadas instruções – as dela, claro – e depois de uns 30 s eu comecei a 
notar algumas preocupantes semelhanças: 
 

- Lembra um pouco – eu tentei me acochambrar. 
- Um pouco?! Você tem certeza que essa menina não é sua irmã, Celso? 
- Como é que eu vou ter certeza de uma coisa dessas, Tina? 
- A única diferença é que os olhos dela são mais claros que os teus, só isso. 
- Você está exagerando. 
- Não estou não – ela me olhou bem séria – sei não, Celso, eu aconselho um exame 

de DNA antes que aconteça algo mais complicado. 
- DNA? Esse exame não prova nada, Tina, todo mundo sabe disso. 
- Esta estória esta muito esquisita, Celso. Você nunca notou as semelhanças entre 

vocês? 
- Não... a não ser o fato de que ela é bonitona, e que toca violão, a-há. 
- No mínimo isso é um problema psicológico teu. 
- E desde quando tu entendes destas coisas, Tina? 
- Eu não sei... 

 
Eu achei melhor desligar o computador e mudar de assunto, mas depois daquela conversa 
esquisita nós permanecemos calados por um tempo que me pareceu demasiado longo. 
Nossos olhos permaneceram fixados na televisão, mas eu sabia muito bem que nós não 
estávamos prestando a mínima atenção no que estava acontecendo do outro lado da telinha. 
 
Eu subitamente comecei a me perguntar por que cargas d’água ela havia retocado o batom 
depois de urinar, por que ela estava ali parada ao meu lado, por que eu estava pensando 
naquilo tudo. E em pouco tempo eu comecei a ter alguns pensamentos que com certeza 
demandavam uma boa dose de água e sabão. 
 
Aqueles pensamentos me incomodaram um pouco. Saber que ela sabia que eu estava tendo 
tais pensamentos me incomodou um pouco mais. Saber que ela sabia que eu sabia que ela 
sabia o que eu estava pensando me incomodou mais ainda. E saber que ela sabia que eu não 
sabia o que ela estava pensando me incomodou muito mais ainda. 
 
Cristina não demonstrava o menor sinal de inquietação com aquela peculiar situação, 
olhava para a televisão com controlada naturalidade. So me restava 1 coisa a fazer, e antes 
que as minha queridas vozes internas pudessem esboçar qualquer reação contrária eu virei o 
meu rosto e beijei-lhe a convidativa boca. Coisa que, diga-se de passagem, eu havia 
prometido a mim mesmo que nunca mais faria... outra promessa quebrada. 
 
Naturalmente que ela já havia previsto que aquilo iria acontecer, e estava preparada para 
tal, mas durante a fração de segundo que nossos olhares se cruzaram antes de ficarem 



completamente eclipsados pelas nossas pálpebras eu percebi a leve ansiedade que ela estava 
se esforçando para esconder. O pior – ou melhor, dependendo do gosto do freguês – é que a 
coisa naturalmente fluiu para um estado de energia mais elevada, e antes que eu pudesse 
pensar nas consequências provavelmente bizuleicas que poderiam resultar daquele meu 
impensado ato minhas impensantes mãos já estavam deslizando por sobre lugares que eu 
havia pensado que elas jamais tocariam novamente. 
 
Mas de repente eu me lembrei das sábias palavras que um certo amigo meu havia me falado 
naquela mesma (potenciamente) fatidica noite, e logo me dei conta de que elas de fato 
serviam para aquela inesperada situação. De pronto interrompi tudo que eu estava 
(prazeirosamente) fazendo e me esforcei para colocar um ponto final naquela estória mal 
acabada: 
 

- Desculpa, Cristina, eu não sei porque eu fiz isto... 
- Não precisa se desculpar, Celso, eu também estava fazendo. 
- Eu sei, mas fui eu quem começou... eu realmente não deveria ter feito isto, eu não 

quero que você pense que eu estou... 
- Celso, eu não estou pensando que você está... – ela soltou um sorrisso 

exageradamente confiante – eu sei que isso não é nada mais que uma tensão 
residual. 

- Exato, mas você tem namorado, e não é legal ficar se intrometendo entre 2 
pessoas... 

- E desde quando você liga pra isso? 
 
O seu olhar foi extremamente convidativo – o dela, claro – mas eu estava disposto a resistir 
bravamente. 
 

- A gente só vive 1 vez, Celso, e se a gente não passa pela vida ela passa pela gente. 
 
Interessante como às vezes a gente ouve as mesmas coisas de pessoas completamente 
diferentes, em situações não tão difetentes assim... 
 

- Bom, do ponto de vista da lógica, a afirmação mais correta seria “a gente vive pelo 
menos 1 vez”... – voz número 3 – eita porra, isso já aconteceu. 

- Pode crer, que onda da porra! – voz número 1, aparentemente surpresa. 
- Puta merda, Celso, essa menina de novo!? – voz número 2, idem. 
- Pode crer, tá na hora de segurar essa nostálgica onda – voz número 3. 
- Já passou da hora... – voz número 1. 

 
Eu novamente lembrei das esclarecedoras palavras do Pe. Gabriel e fiquei imaginando 
Cristina furunfando com o namorado. Não senti nehum enorme aperto no coração, o que 
para mim foi um ótimo sinal. Eu sorri confiante e voltei a demonstrar minha costumeira 
casualidade: 
 

- A gente já passou por isso, Tina, e o resultado não foi muito agradável. Você por 
acaso não lembra mais do que aconteceu aqui neste mesmo quarto? 

- Lembro sim... foi terrível... 



Vamos 
 

- Com licença... Celso, a Engenheira que faz o tratamento d’água acabou a inspeção e 
quer trocar uma palavrinha contigo. 

 
Engenheira que faz o tratamento d’água? Eu nem sabia que tínhamos uma... 
 

- Deixa eu ver do que se trata, Raquel. 
- Tá legal, enquanto isso eu vou revisar estas planilhas. 

 
Virgínia me apresentou à simpática jovem de cabelos negros, curtos, e firme aperto de mão, 
e logo ela estava me relatando coisas sobre as quais eu não fazia a mínima idéia que faziam 
parte das minhas novas responsabilidades: 
 

- Márcio me disse que você agora é o meu contato aqui, Celso. 
- Pelo menos pra 1 de nós 2 ele comunicou isso. 
- Eita, você não tava sabendo que eu viria aqui hoje? 
- Não, pra falar a verdade eu nem sabia que você existia, mas tudo bem. Então, como 

é que isso funciona? 
- Eu venho aqui 1 vez por mês, checo o estado da água dos circuitos de resfriamento, 

mando um relatório e faço o necessário pra manter tudo nos conformes. 
- Beleza, e como estão as coisas hoje? 
- Tudo bem, o pH tá normal, sem odores característicos, eu coletei amostras para 

fazer testes de rotina, quando sair os resultados eu mando o relatório pra você, e se 
for preciso eu volto na semana que vem para modificar a dosagem do aditivo anti-
bacterial. 

- Muito bem, mais alguma coisa? 
- Eu preciso do seu e-mail e telefone. 
- Claro... 

 
Passei as requisitadas informações para a simpática jovem e apertei a sua firme mão 
novamente – a dela, claro: 
 

- Prazer te conhecer, Alessandra. 
- Igualmente. 

 
Voltei para a minha querida salinha e continuei a fazer o que estava fazendo antes... 
 

- Celso, quantos campos serão necessários para identificar 1 unidade do produto? 
- Hum, deixa eu pensar... 1 para a linha de origem, 6 para a correspondente data de 

produção, dd/mm/aa, 3 para identificação cronológica do produto num determinado 
dia, 10 no total. 

- Não precisa pelo menos 1 campo pra identificar a posição na máquina, para fins de 
rastreabilidade? 

- Não, desde que a posição de cada unidade seja armazenada no relatório de produção 
diária não precisa adicionar um campo na identificação do produto. 

- Tá bom, então eu acho que essa parte já está bem definida. 



- Beleza. 
- Agora vamos definir os relatórios. 
- Agora é que a coisa vai ficar interessante, Raquel. 
- Por quê? 
- Porque a gente vai precisar de relatórios gerais por turno, por máquina, por dia, mês, 

ano, basicamente qualquer intervalo de tempo, e tudo isso também por produto. 
- Por cada produto?? 
- Isso. 
- Putz, por cada produto vai ser complidado, Celso. 
- E é exatamente por isso que você está aqui, Raquelzinha, se fosse simples eu 

mesmo fazia, ora! 
- Tá bom, hoje não vai dar tempo de definir tudo, que daqui a pouco eu tenho que ir 

pro aeroporto, mas vamos pelo menos começar. 
- E nos relatórios de qualidade nós precisamos do número e tipo de defeitos, por 

linha, por tempo e por posição, geral e por produto. 
- Nossa! 
- E tudo com saída gráfica. 
- Pareto tá bom? 
- Tá. 
- Tá legal, eu vou bolar tudo. Vocé vai mesmo pra Sampa na semana que vem? 
- Vou sim, chego lá na quarta-feira. 
- Então a gente termina na semana que vem, daqui pra quarta eu consigo adiantar um 

bocado no resto que a gente já tem definido. 
- Beleza. 
- Vais pegar onda amanhã? 
- Vou sim, a previsão tá boa. 
- Legal, e o que mais vai rolar no final de semana? 
- Domingo é o aniversário de Patrícia, a tchurminha dela tá organizando uma festinha 

surpresa amanhã de noite, eu acho que vai ser meio bizuleica mas tudo bem. 
- E a tua proto-namorada não tá te regulando com essa menina não? 
- Claro que não, Cristina sabe que não tá rolando mais nada com Patrícia, só amizade 

mesmo. 
- Sei... 

 
A “sesh” da manhã do sabadão foi pra lá de beleza pura, eu me diverti pracas, tanto que 
nem me estressei muito com a minha prometida presença na festinha surpresa de Patrícia... 
“só espero que essa josta acabe cedo, pra eu poder dormir cedo e não perder a “sesh” de 
amanhã”. A turminha dela até que não era muito cabulosa, mas aqui entre nós e o fundão 
do B era uma tuia de mauricinho e patricinha, e todo mundo sabe que essa qualidade de ser 
humano não sabe dar o devido valor ao bom rock’n’roll... “exceto Maria Lúcia, que ela 
gosta de som que é bom, e anda nua pela casa, shruiu!”. 
 
A tal festinha, no entanto, não foi na casa de Maria Lúcia e Adelaide, foi num daqueles 
barzinhos da moda que só tocava música peba... eu passei no shopping às 10:10, peguei 
Patrícia e juntos zarpamos para a zona norte, o reduto da moçadinha da hora. 
 

- Pra onde a gente tá indo, Celso? 



- Hoje a gente não vai pra creperia, Patrícia. 
- Por que não, fechou? 
- Não, mas eu ouvi falar muito bem dum barzinho lá da cidade, Danilo foi outro dia, 

disse que era massa, vamos conferir? 
- Vamos... e como vai a nossa amiga Fernanda? 
- Vai bem, perguntou por tu outro dia. 
- Perguntou o quê? 
- Nada especial, só disse que fazia tempo que não te via, essas coisas. 
- Tou sabendo... 
- Sério! 
- E o teu projeto com a tua amiga de São Paulo, Raquel? 
- Tá caminhando dentro do esperado, ontem a gente começou a definir os relatórios, 

tá ficando belezinha. 
- Ela está aqui esse final de semana? 
- Não, ela voltou pra São Paulo ontem, semana que vem eu vou pra lá e a gente 

termina todas as definições. 
- Tu deve estar adorando trabalhar com ela, né? 
- Tou mesmo, Raquel manja pracas desses trecos... 

 
Patrícia estava de bom humor, como sempre, mas nem comentou nada a respeito de que 
estaria numericamente mais velha no dia seguinte, que afinal de contas mais velho mesmo a 
gente fica a cada instante, não é mesmo? 
 
Mesmo porque ela sabia que eu não havia esquecido do seu aniversário – o dela, claro – 
pois afinal de contas nós havíamos conversado sobre o assunto durante toda a semana. Ou 
melhor, discutido: eu insistindo que ela me dissesse o que gostaria de ganhar de presente, e 
ela insistindo que não gostaria de ganhar nada. 
 
Enfim, ela não estava mesmo esperando uma festinha surpresa, mas ficou bastante satisfeita 
ao perceber que havia um justificável motivo para a minha inesperada mudança de 
programação saturnina. Exceto pelos tantos momentos em que Patrícia fez absoluta questão 
de compartilharmos o mesmo orbital eu passei a noite inteira conversando com Maria 
Lúcia, que afinal de contas era a única pessoa naquele barzinho inteiro com a qual eu 
conseguiria mesmo manter uma conversação estável por mais de 120 s... em verdade nós 2 
cogitamos a decentíssima proposta de discretamente zarparmos para o bar de Marcelo e 
deixarmos os mauricinhos e patricinhas no lerdo recinto, proposta essa que foi 
imediadamente abandonada quando lembramos que ao final da comemoração a feliz 
aniversariante precisaria de uma carona de volta à Zona Sul, e se eu não estivesse mais 
presente ela fatalmente perceberia que havia sido abandonada em sua própria festa – a dela, 
claro. 
 
A coisa demorou literalmente a noite inteira, quando finalmente saímos do tal barzinho 
conseguimos detectar os primeiros sinais de que a pontual aurora se aprochegava. 
 

- Será que o bar de Marcelo ainda está aberto, Celso? 
- Tá não, Patrícia, Maria Lúcia ligou pra lá e eles já estavam fechando. 
- Mas eu ainda não quero ir pra casa. 



- Bora ver o nascer do sol na praia? 
- Boa idéia! 

 
Patrícia passou o trajeto inteiro ressaltando os pontos altos, e baixos, da suspeita noitada: 
 

- Ganhei uma tuia de presente, tomei uma tuia de martini, ri que só das leseiras de 
Tito... 

- Aquilo é uma figura muito pernóstica mesmo, o tal do Tito... 
- Pense num macho enrolado, eu não sei como Adelaide tem paciência pra lidar com 

aquele menino... 
- Pode crer... que legal que você gostou da festa, Patrícia. 
- Adorei... brigada, Celso, principalmente por ter passado a noite inteira num lugar 

que só rolou música que não é do teu gosto. 
- Os sacrifícios que eu faço pela minha melhor amiga... 
- Eu pensava que Fernanda era a tua melhor amiga... 
- Fernanda não conta, né, que afinal de contas ela é minha amiga de infância? 
- Claro que conta, Celso. 
- Ciúmes da menina? 
- Claro, além de ser namorada de Danilo a mulher é tua melhor amiga, ou seja, ela 

tem enormes poderes sobre os 2 homens que eu mais admiro na vida. Exceto meu 
pai, claro. 

- Muito obrigado pela parte que me tocas. 
- Há-há, deixa de ser alesado, menino. 
- Tu vem com essas conversas moles pra cima de mim, ora... 
- Não é conversa não, Celso, é a verdade... eu te admiro que só... tu sabe que toda 

noite eu rezo pra tu, né? 
- Sei, tu já me disse isso umas trocentas vezes, Patrícia. 
- Então deixa eu te dizer uma coisa que tu não sabe. 
- Diga. 
- Sabe aquela minha amiga Nilde, aquela do cabelo preto, que tava com uma blusa 

branca na festa, mostrando os enormes peitos dela? 
- Nilde é nome de rapariga, tás ligada? 
- Também acho. Então, ela veio me perguntar se a gente tava namorando, Celso. 
- Sei... e tu? 
- Eu disse que sim, claro. 
- Desse uma de beque pra cima de moi, mulher, teu melhor amigo? 
- Claro, tu acha que eu ia querer ver tu se agarrar com ela na minha frente, na festa do 

meu aniversário? 
- Pense numa mulher ciumenta da muléstia, a tal da Patrícia... 
- E ela nem faz o teu tipo, Celso, muito patricinha pro teu gosto. 
- Concordo, mas pra dar um apertinho de leve... 
- Não na minha frente, não na minha festa de aniversário. 
- Falou. 

 
Chegamos à beira mar ainda a tempo de presenciar o espetáculo em toda a sua magnitude, e 
depois de observar os andadores e corredores de plantão resolvemos voltar para o 
aconchego da fiel Marilena. Patrícia dobrou os joelhos, deitou sobre a minha perna direita e 



repousou as mãos sobre a sua desnuda barriguinha – a dela, claro. Eu fiquei fazendo 
cachinhos nos desarrumados cabelos que repousavam por sobre a minha perna esquerda... 
 

- Celso, me diz 1 coisa. 
- Até 2... 
- Tu acha meu peito muito pequeno? 
- Não... eu acho que é do tamanho que harmoniza contigo... acho que não satisfaz 

perfeitamente a teoria da compatibilidade, mas tudo bem. 
- Que teoria é essa? 
- Segundo esta teoria o peito tem que encaixar perfeitamente na mão, não pode sobrar 

nem faltar. 
- Hum, deixa eu ver – ela fez um breve deslocamento das mãos e apalpou os seios – 

eu acho que encaixou direitinho. 
- Na tua não, aruá, na minha... 
- Ah... e tu acha que eu vou cair nesse truque, menino? 
- Há-há-há... 
- E nem precisa... ou tu não lembra mais? 
- Não, faz muito tempo. 
- E tu acha que eu vou cair nesse outro truque? 
- Não, mas eu vou te ensinar um truque que evita justamente esse pormenor. 
- Como é? 
- Tu verifica com a tua mão, que nem tu fez agora, e depois tu compara o tamanho da 

tua mão com a minha, tá ligada? 
- Beleza – Patrícia encostou a sua sinistra, a dela, claro, na minha destra – tua mão é 

maior que a minha, Celso, isto significa que nós não somos compatíveis? 
- Vai ver que tu ainda estás crescendo... 
- Eu acho que não... eu acho que o meu peito agora só cresce se eu engravidar, o peito 

da minha irmã deu uma estufada quando ela engravidou, vixe! 
- Então quando tu engravidar a gente repete o teste. 
- Beleza. 

 
Patrícia retornou as mãos para a posição anterior, carregou a minha destra junto, ficou 
olhando para o teto do carro... 
 

- Eu acho que hoje essa menina libera essa mixaria, gente – voz número 3 – shruiu! 
- Pode crer... – voz número 1 – se bem que demorou tanto que eu nem quero mais, tá 

ligado? 
- Cristina vai ficar muito irada quando ela tomar conhecimento dessa parada, minha 

gente – voz número 2, lembrando de um perigoso detalhe. 
- Pode crer, mas a gente tem que considerar que nessa mesma hora ela pode estar 

dando praquele ex-namorado babaca dela – voz número 3, lembrando de outro 
perigoso detalhe. 

- O que é que tu estás pensando agora, Celso? 
- Perdesse a capacidade de ler meus pensamentos? 
- Eu acho que sim... 
- Eu tava lembrando daquele dia que a gente tava conversando potoca aqui no 

calçadão... 



- Quando tu tava pensando em ir morar em São Paulo? 
- Isso... naquelas coisas todas que tu me disse naquele dia... 
- Tou sabendo... – Patrícia sutilmente desviou o seu intenso olhar, o dela, claro, na 

direção dos meus atentos olhos. 
- Eu te disse que foi naquela noite que eu decidi não ir morar lá? 
- Não... 
- Pois foi. 
- Tou sabendo... 
- Tu estás com uma carinha, Patrícia... 
- Que carinha, Celso? 

 
Eu baixei a minha decidida cabeça em direção à sua – a dela, claro – e encostei meus 
decididos lábios aos seus – os dela, claro. Aquele sem dúvida foi o melhor beijo da sua vida 
– a dela, claro. 
 

- Feliz aniversário, Patrícia. 
- Agora está começando a ficar feliz mesmo, Celso. 
- E agora tu sabe exatamente do que eu estou falando. 
- Pior que sei mesmo... eu sabia que tu ia notar, tu lembra que eu te disse que quando 

este momento mágico acontecesse eu não ia precisar falar nada, que tu ia sentir o 
peso do meu olhar? 

- Lembro sim... – “shruiu!”. 
- Pois o momento mágico aconteceu, Celso... ou melhor, está acontecendo. 
- Tou sabendo... Vamos? 
- Vamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Where Have All The Good Times Gone! 
 
Eu peguei o meu saboroso rango e sentei defronte à minha nobre comparsa da hora: 
 

- Eu acho que as definições estão boas, Raquel, depois do almoço a gente manda tudo 
pra Márcio e João pra ver se eles têm alguma sugestão, ou algo a acrescentar e/ou 
modificar. 

- Tá bom. Eu acho que se estiver tudo pronto nesta sexta-feira na semana seguinte dá 
pra começar a programar. 

- É tu que faz os programas? 
- Não, pra isso temos os programadores, eu faço toda a coordenação, e gerenciamento 

do projeto, claro. 
- Massa... 
- Você nem me contou como foi a festa de aniversário da Patrícia, Celso. 
- Foi bem acima das minhas expectativas, Raquel, apesar da pebíssima trilha sonora 

que rolou no bar. 
- Isso tá me cheirando a jaba-jaba... 
- Há-há-há... quanto a isso eu não tenho nada a declarar, minha cara. 
- Pra mim, né? Porque pra tua proto-namorada você vai ter que declarar tudo, que 

afinal de contas vocês fizeram um “pacto”. 
- Bom, o pacto já foi quebrado algumas vezes, eu menti pra ela, ela mentiu pra mim, 

então eu acho que não pega nada se eu mentir outra vez. Quer dizer, se eu esconder 
a verdade. 

- Eu não sei não, Celso, mas eu acho que esse experimento social de vocês está com 
os dias contados... ou você ainda tem alguma expectativa de que esse negócio 
funcione? 

- Foi exatamente isso que Patrícia me perguntou... depois da festa. 
- E então, quais são as tuas expectativas? Vocês mentem um pro outro, tem a 

distância no meio, sem falar da constante presença de terceiros e terceiras... 
- Isso tudo faz parte do experimento, né, ver como o sistema vai reagir dado que as cc 

foram modificadas? 
- Como é que você acha que o sistema vai reagir, Celso? 
- Pode rolar uma certa instabilidade por uns tempos, alguns desagradáveis transientes, 

mas depois se ajusta de novo. 
- Isso nós descobriremos em breve... quer dizer, vocês descobrirão, que eu mesma 

estou fora desse sistema. 
- Há-há... 
- Quero mais é distância desse desastroso sistema... 

 
Terminamos nossa rápida refeição e voltamos para a nossa dedicada labuta, ao final da qual 
eu fui me preparar física e psicologicamente para um despretensioso jantarzinho com a 
minha proto-namorada. 
 
A comida estava excelente, pois se tem algo que paulistano sabe fazer direito é comida 
gostosa, mas a companhia não estava ao mesmo nível, algo no afetado semblante da minha 
futura ex-proto-namorada me dizia que o tempo iria fechar em breve, pelo menos na minha 
atmosfera pessoal... 



Voltamos pro hotel, subimos, queimamos boa parte das recentemente adquiridas calorias 
com alguns intensos exercícios de alto impacto e depois trocamos algumas muitas idéias, 
destrutivas em sua grande maioria – a delas, claro: 
 

- Ligasse pra Lú? 
- Liguei sim, ela chamou a gente pra fazer algo amanhã de noite, tás a fim? 
- Pode ser. E como vai o projeto de gestão? 
- Tudo caminhando nos conformes, hoje Raquel e eu finalizamos todas as definições, 

inclusive as dos relatórios de produção e qualidade, que foram as mais complicadas. 
- Engraçado, né, a gente conhecer uma pessoa no H8 e anos depois trabalhar num 

mesmo projeto com ela? 
- É mesmo... Raquel tá fazendo um ótimo trabalho, Cristina, ela é fera nesse lance de 

sistemas de gestão mesmo. 
- Que bom, Celso, sem falar que ela me arrumou esse meu emprego novo. 
- Tás satisfeita com o emprego novo? 
- E como, bem melhor do que o outro que eu tava antes. 
- Massa... tem 2 ou 3 horas de almoço? Sim, porque aqui em Sampameu niguém tem 

somente 1 h de almoço não. 
- Olha... 
- É a mais pura verdade, Tina. 
- Engraçado como a gente pensa que está feliz com uma coisa e depois que essa coisa 

sai da vida da gente a gente encontra outra coisa melhor... 
- É mesmo... 
- Eita, perainda, essa menina tá falando do emprego ou de Celso? – voz número 1, 

ligeiramente desconfiada. 
- Boa pergunta, minha gente – voz número 2, idem. 
- E como vai a nossa amiga Patrícia? 
- Vai bem, domingo foi o aniversário dela, no sábado rolou uma festinha surpresa pra 

ela, ela gostou que só. 
- Quantos anos ela fez? 
- 19, tá se achando a maior coroa... 
- 19, Celso?? Você tá me trocando por uma menina de 19 anos?? 
- Eu não estou te trocando por ninguém, Cristina, Patrícia e eu somos apenas bons 

amigos, eu já te disse que não tava rolando mais nada. 
- Pode crer, não tava rolando mais nada – voz número 3, ressaltando um importante 

detalhe. 
- Até depois da festa, claro – voz número 1, idem. 
- Não rolou nem 1 beijinho de feliz aniversário, Celso? 
- Bom, a bem da verdade eu dei 1 beijinho nela quando deixei ela em casa, desses 

sem maldade nenhuma, claro. 
- Celso, pode parar de mentir pra menina – voz número 2, preocupada com o 

duvidoso rumo que aquela duvidasa prosa estava tomando. 
- Tecnicamente Celso não disse nenhuma mentira até o momento – voz número 3, 

ressaltando outro importante detalhe – ele escondeu a verdade, ou parte dela, mas 
isso é outra coisa. 

- Deixa eu ver uma foto dessa menina. 
- Eu não tenho foto dela não, Tina. 



- Não tem no teu computador? 
- Não, no meu computador só tem foto tua. 
- Sei... 
- Ótima jogada, Celso – voz número 1 – além de ser verdade, claro. 
- E o teu ex-namorado predileto, como vai, ainda separado da esposa? 
- Outra boa jogada – voz número 3 – eu acho que agora não tem mais bronca pro 

nosso lado não. 
- Ainda... ele me disse que vai entrar com a papelada do divórcio na semana que vem. 
- Sei... e isso foi antes ou depois de vocês furunfarem? 
- Você pensa que eu seria capaz de fazer sexo com um cara casado, Celso? Porque 

tecnicamente ele ainda está casado mesmo. 
- Tu beijou o cara, daí pra sexo é um pulinho, né? 
- Claro que não é... existe uma distáncia muito grande entre beijar alguém e fazer 

sexo com este alguém, você acabou de dizer que beijou a Patrícia, isso quer dizer 
que você que você fez sexo com ela? 

- Claro que não! 
- E por que comigo seria diferente? 
- Tu já falou pra esse aruá que tu tens um proto-namorado? 
- Não, não vi necessidade... 
- Essa então é uma das diferenças, né? Pois afinal de contas Patrícia sabe que tu 

existe. 
- Fato que a define como uma cachorra vagabunda, né, que fica cobiçando o meu 

proto-namorado? 
- Então tu também és uma cachorra vagabunda, né, que fica cobiçando o marido de 

outra mulher? 
- Celso, você por acaso está me chamando de cachorra vagabunda?!? 
- Eu não, foi você mesma que se chamou... 
- É muito hipócrita mesmo, fica comendo essa vagabunda pelas minhas costas e ainda 

me chama de cachorra! 
- Eu não estou comendo ninguém pelas tuas costas, Cristina! 
- Agora ele disse 1 mentira – voz número 3, ressaltando mais outro importante 

detalhe – entenderam a diferença? 
- Tá sim que eu sei, Celso, não pense que você me engana, o teu sangue corre nas 

minhas veias, você pensa que eu não sei que você está mentindo, você pensa que eu 
não sei que você comeu a Joana naquele dia lá em casa?? 

- Agora fudeu a tabaca de chola... eu não comi a tua irmã, Cristina! Mesmo porque 
nem teria dado tempo entre você ter começado e terminado o banho, você bem sabe 
que comigo não tem esse lance de rapidinha não! 

- E agora ele falou a verdade novamente, que foi somente 1 bolagato – voz número 1, 
ressaltando mais um outro importante detalhe – entenderam a diferença? 

- Eu sei que vocês transaram, Celso, eu sei! 
- Isso não aconteceu, você tá querendo usar isso como justificativa pra ter dado pro 

cara, sua hipócrita. 
- Eu não dei pro André, Celso, nós fizemos amor, existe uma grande diferença! E pro 

seu governo foi muito melhor do que com você, mas muito melhor mesmo! 
- Puta merda, Cristina cometeu adultério! – voz número 2, caindo na real. 
- Cachorra adúltera fdp... – voz número 1, idem. 



- Eu bem que desconfiava que tava rolando sacanagem nesse lance... 
- Agora você sabe mesmo. 
- Adúltera hipócrita... 
- E você é o que, Celso?? 
- Eu não fiz sexo com gente casada, Cristina, Patrícia é solteiríssima. 
- Outra verdade – voz número 3, levemente consolada – eu acho que agora esse 

desastroso experimento social chegou mesmo ao final, gentem. 
- Eu idem – voz número 2, idem. 
- Eu idem idem... – voz número 1, idem idem – cachorra adúltera fdp... 
- Então você fez mesmo sexo com ela, eu sabia, eu sou foda mesmo...! 
- ... 
- E também comeu a minha irmã, não foi, seu hipócrita, praticamente na minha 

frente, na frente dos meus pais?! 
- Não, Cristina, eu não comi Joana, foi apenas 1 bolagato... e pro teu governo foi 

muito melhor do que com você, mas muito melhor mesmo! 
- E agora ele disse outra mentira – voz número 3, ressaltando um desimportante 

detalhe. 
 
Cristina não disse mais nada. Levandou da cama, vestiu as roupas e saiu do quarto. E, 
aparentemente, da minha vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Love, Hate, Love 
 
Eu sentei na cama, respirei fundo, cocei a cabeça. Cristina atacou os botões da blusa e 
sentou-se ao meu lado: 
 

- Como é o nome dela? 
- Célia. 
- Célia Medeiros? 
- A pópria. 
- Então é por isso que eu tava achando o rosto dela familiar, achando parecida 

contigo... 
- Só pode ter sido. 
- Vocês já fizeram sexo? 
- Deixa eu ver... ela me convidou para uma sessão de videos de surf, a 2, preparou 

comidinha pra mim, pintou as unhas, das mãos e dos pés, raspou as pernas, e outras 
partes também... 

- Humm... o sovaco? 
- E outras partes também... nós dormimos na mesma cama, abraçadinhos... o que 

você acha, Tina? 
- Sei lá, lembra que a gente fez tudo isto em Paris e não rolou sexo, quer dizer, sexo 

mesmo. 
- É, mas você não havia raspado as pernas... 
- Nem as outras partes também... 
- Exato. E você também não pintou as unhas de roxo. 
- Roxo?! E o que é que isto tem a ver? 
- Você não sabe que quando a mulher pinta as unhas de roxo é porque ela está a fim 

de furunfar? 
- Que estória é essa, Celso? Eu nunca ouvi essa conversa! 
- Pois é verdade, se eu não me engano é uma convenção internacional. 
- Tá bom... então rolou sexo mesmo? 
- Não, ela disse que eu ainda não estava pronto... e também disse que nem ela estava. 
- Hum... aonde foi mesmo que eu vi esta mesma cena? 
- Há-há-há... 
- Às vezes eu me pergunto o que teria sido diferente se a gente tivesse transado 

naquela noite, em Paris. 
- Eu também... 
- Provavelmente a gente teria namorado durante o 5º ano. 
- E acabado depois da formatura. 
- E não teria ficado nada mal resolvido, nada daquele bizuleu teria acontecido. 
- Você não ter-me-ia traído com um cara casado... 
- Você não teria feito sexo com a minha irmã... e nem com aquela patricinha 

vagabunda. 
- Eu não fiz sexo com a tua irmã, Tina. 
- É verdade, foi só 1 chupetinha, né? 
- Tecnicamente bolagato não é nem sexo, não é mesmo? É mais um tipo de beijo. 
- É claro que é, e é claro que é traição! 
- Bom, tudo isto poderia ter sido evitado... 



- ... se a gente tivesse transado em Paris. 
- Moral da estória: 
- Se você estiver a sós com o seu melhor amigo, nua, na cama... 
- Numa noite de Natal, em Paris... 
- Tomando champagne francesa, e ouvindo Patrícia Kaas... 
- Não perca a chance de evitar um doloroso trauma. 
- Eu ia falar “dê pra ele”, mas dá no mesmo. 
- Exato. 
- Puta merda, depois deste tempo todo a gente ainda não resolveu esta coisa. 
- É verdade... 

 
Ela sorriu e pegou o controle remoto. Depois de dar um giro completo na nas mais de 2 
centenas de canais disponíveis ela selecionou uma opção musical. Eu quebrei o silêncio: 
 

- Como vai tia Fernanda? 
- Vai bem, me perguntou quando é que você vai aparecer lá em casa novamente. 
- E você, o que disse? 
- Eu disse que ia perguntar pra você... que tal amanhã? 
- Amanhã eu tenho um compromisso com uns amigos. 
- É mesmo, vai sair com a Lídia. 
- E Beto, e Bico. 
- Claro... eu acho que vocês fariam um belo casal, vocês gostam de tocar juntos... 
- Eu também acho, se eu vier morar aqui eu vou pensar seriamente nesta 

possibilidade. 
- Morar aqui!? 
- É, já está na hora de começar a pensar neste assunto novamente, já são mais de 4 

anos dentro da fábrica, sabe como é... 
- Ia ser muito legal se você viesse pra cá, Celso. Quem sabe a gente se engrenava de 

novo, hein? 
- Mas nem fudendo 10 vezes por dia – voz número 1, ligeiramente apreensiva. 
- Tu estás brincando, né? 
- Claro que não, agora que nós estamos mais maduros, mais experientes... eu tenho 

certeza de que não cometeríamos mais os mesmos erros do passado. 
- Capaz... 
- Você nunca pensa nisto?! 
- Se você está se referindo àquele beijo aquilo foi coisa de momento, Tina. 
- Eu sei, eu estou me referindo a pensar a respeito, Celso. 
- Não, eu nunca penso nisso não. Você pensa, é? 
- Às vezes... 
- A gente já passou por tanta coisa, Tina, tu não achas que é melhor assim? 
- Eu não sei, eu acho que no fundo mesmo é o que você falou, é tudo coisa mal 

resolvida dos velhos tempos. 
- É no que dá, procrastinar tudo que aparece pela frente... 
- Você tá colocando a culpa toda em mim, Celso. 
- Tá bom, vamos deixar este assunto de lado. 
- Não, vamos resolver logo esta coisa. 
- Como assim? Você quer começar tudo de novo, entrou em “loop”?! 



- Não, vamos pra cama. 
- A gente já está na cama, Tina. 
- Você entendeu o que eu quis dizer... 
- E você acha que isto ia resolver alguma coisa?!? 
- Eu acho que sim, pelo menos a parte física da coisa. 
- Eu não sei... eu não acho que ia mudar nada. 
- Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que passar por isto, Celso. 
- Não, minha cara – voz número 3 – nunca mais a gente vai ter que passar por isso. 
- Eu já ouvi este papo antes, no 4º ano, e olha no que deu... 
- E eu estava certa... – ela fez uma expressão de espanto quando reconheceu o clip 

que acabava de começar – nossa! A nossa música! 
- Agora fudeu a tabaca de xola... só falta você dizer que é o nosso destino... 
- É claro que eu não vou dizer uma bobagem dessas! 
- Ainda bem. 
- É apenas uma coincidência... se é que você acredita em coincidências. 
- Você sabe que não... 
- Eu acho que no fundo mesmo sou eu que estou com receio de que o meu namorado 

não seja mesmo tão alto nível quanto eu penso. 
- Tão alto nível quanto eu, ou tu, né? 
- É... por que que a gente sempre quer alguém alto nível feito a gente, Celso? 
- E por que que a gente sempre acha que se namorar com alguém alto nível feito a 

gente o namoro em si também será alto nível, Tina? 
- No nosso caso o nosso proto-namoro não foi mesmo alto nível... eu acabei 

transando com um cara casado, meu Deus...! 
- E eu fiquei com a tua própria irmã na tua própria casa... e furunfei com uma menina 

decididamente não alto nível, putz...! 
- Deve ser excesso de idealismo nosso... 
- Talvez nós não sejamos mesmo tão alto nível quanto pensamos... 
- Talvez não... e já que a gente finalmente está conversando sobre esse delicado 

assunto, por que mesmo você apertou a minha irmã, Celso? 
- Hum, boa pergunta... 
- E a boa resposta? 
- Joana é uma pessoa muito atraente, Tina. 
- Natália também é, mas nem por isso... 
- Sim, mas Natália tem aquela aura angelical, quando eu olho pra ela eu não fico 

pensando besteira. Joana, no entanto, tem aquela aura sensual, sabe, que a gente 
olha pra ela e já fica com a cabeça cheia de sacanagem? 

- Sei... mas como foi que aconteceu? 
- Tina, vamos deixar o passado no pretérito. É melhor assim. Eu errei, você errou... e 

eu menti pra você quando disse que foi melhor com ela. 
- Eu também menti pra você quando disse que foi melhor com o André... e a gente 

havia feito um pacto de nunca mentir um pro outro, né? 
- É verdade... não adiantou nada... E no entanto nós ainda nutrimos nobres 

sentimentos um pelo outro, né? 
- É verdade... – Cristina suspirou, aparentemente aliviada – e com isso chegamos ao 

final de outro ciclo de relacionamento complicado. 
- Isso... – “ainda bem”. 



- E como está o teu trabalho coceba? 
- O viado do nosso presidente está começando a cair na real, finalmente. Parou de 

falar aquelas merdas todas de “think outside the box”, “vocês têm receio de 
mudanças”, “Celso sempre acha que é o único certo”...  

- Hum, isto está me cheirando a bizuleu. 
- Vai feder muito mais quando ele se der conta que os números que ele 

despoticamente colocou no “budget” estão completamente fora da realidade, mas 
deixa pra lá. Deixa aquele corno se fuder... 

- E a tua estagiária gostosa? 
- Puta merda, eu nem te falo, a irmã dela me disse que ela tem uma quedinha por 

mim, Tina. 
- Há-há-há, eu estou prevendo que você vai infrigir a última regra que ainda estava de 

pé, Celso. 
- Mas nem fudendo... 
- Já falou com a Lú? 
- Eu liguei pra ela, eu vou passar por lá na sexta, pra almoçar com ela. 

 
Nós esperamos a música terminar, levantamos e despedimo-nos com um amigável abraço. 
Eu liguei para ela na tarde seguinte, só para verificar se estava tudo bem. Comigo, claro. 
De noite Beto e Bico passaram no hotel para jantarmos juntos. Lídia ainda estava 
trabalhando, e encontrou-se conosco depois das 9:00. Ela sugeriu uma casual tempestade 
cerebral, tal qual fazíamos nos velhos tempos do H8, e que logo foi aceita pelo grupo: 
 

- Sentido horário ou anti-horário? – Beto perguntou. 
- Horário, eu começo – ela olhou para Bico – melhor vocalista: Robert Plant. 
- Humm... Rob Halford. Beto? 
- Perry Farrell. Celso? 
- Chris Cornell. Melhor vocalista, fêmea: Margo Timmins. Lídia? 
- Ann Wilson. Bico? 
- PJ Harvey. Beto? 
- Dolores O’Riordan. Melhor guitarrista: Joe Satriani. Celso? 
- John Frusciante. Lídia? 
- Jimmy Page. Bico? 
- Eddie Van Halen. Melhor baixista: Flea. Beto? 
- John Paul Jones. Celso? 
- Robert DeLeo. Lídia? 
- John Entwistle. Melhor música dos Rolling Stones: “The Spider And The Fly”. 
- “Child Of The Moon”. 
- “Citadel”. 
- “Jigsaw Puzzle”. Melhor música do Led: “What Is And What Should Never Be”. 
- “Since I’ve Been Loving You”. 
- “Achilles Last Stand”. 
- “Ramble On”. Melhor música do Green Day: “Welcome To Paradise”. 
- “Longview”. 
- “Boulevard Of Broken Dreams”. 
- “Nice Guys Finish Last”. Melhor música do Pearl Jam: “Breath”. 
- “Black”. 



- “Alive”. 
- “Even Flow”. Não, “Jeremy”. Melhor música dos Chilli Peppers: “Sir Psycho 

Sexy”. 
- “Blood, Sugar, Sex, Magik”. 
- “Soul To Squezze”. 
- “Breaking The Girl”. Melhor música do STP: “Big Empty”. 
- “Big Bang Baby”. 
- “Wicked Garden”. 
- “Interstate Love Song”. Melhor música dos Beatles: “Something”. 
- “While My Guitar Gently Weeps”. 
- “I’m Only Sleeping”. 
- “A Day In The Life”. Melhor baterista: Ray Luzier. 
- Neil Peart. 
- Keith Moon. 
- John Bonham. Melhor música do Judas Priest: “Sinner”. 
- “You’ve Got Another Thing Coming”. 
- “Electric Eye”. 
- “Last Rose Of Summer”. Melhor invenção do século XX: a guitarra elétrica. 
- O computador. 
- O avião. 
- A pílula. Melhor música do Nirvana: “Lithium”. 
- “Come As You Are”. 
- “All Apologies”. 
- “Heart Shaped Box”. Melhor música do Alice: “Over Now”. 
- “Rooster”. 
- “Them Bones”. 
- “No Excuses”. Não, “Man In The Box”. Melhor música do Pretenders: “Private 

Life”. 
- “Precious”. 
- “Bad Boys Get Spanked”. 
- “Up The Neck”. Melhor música do Aerosmith: “Same Old Song And Dance”. 
- “Last Child”. 
- “One Way Street”. 
- “Sweet Emotion”. Melhor música do AC/DC: “Hell’s Bells”. 
- “Highway To Hell”. 
- “Ride On”. 
- “Walk All Over You”. Melhor música do Heart: 
- Heart, Lídia? Olha o nível... 
- Não vale criticar, Celso. “Magic Man”. 
- “Barracuda”. 
- “Heartless”. 
- “Devil Delight”. Melhor música do Deep Purple: “Strange Kind Of Woman”. 
- “Soldier Of Fortune”. Não, “Highway Star”. 
- “Hush”. 
- “Sail Away”. Melhor grupo australiano: The Vines. 
- AC/DC. 
- Jet. Não, Wolfmother. 



- Silverchair. Melhor música do Vines: “F.T.W.”. 
- “Candy Daze”. 
- “Autumm Shade II”. 
- “1969”. Melhor música do UFO: “Lights Out”. 
- “You Don’t Fool Me”. 
- “On With The Action”. 
- “Out In The Street”. Melhor música do Audioslave: “Exploder”. 
- “Drown Me Slowly”. 
- “Your Time Has Come”. 
- “Revelations”. Melhor música do Smashing Pumpkins: “Rhinoceros”. 
- “Disarm”. 
- “Bullet With Butterfly Wings”. 
- “Zero”. Melhor música dos Libs: “The Good Old Days”. 
- “The Man Who Would Be King”. 
- “Tell The King”. 
- “What Katie Did”. Melhor música do Soundgarden: “Fell On Black Days”. 
- “Birth Ritual”. 
- “The Day I Tried To Live”. 
- “Blow Up The Outside World”. Melhor música do Helium: “Walk Away”. 
- “XXX”. 
- “Skeleton”. 
- “Leon’s Space Song”. Melhor música da Sheryl Crow: 
- Olha o nivel, Beto. 
- Bom, depois que Lídia colocou Heart na roda eu acho que vale tudo, Bico. 
- Eu também acho, Beto. E venhamos e convenhamos, se não fosse pela nossa 

querida Sheryl eu não teria comi..., quer dizer, conhecido metade das mulheres que 
eu conheci. 

- A pior metade, né, Celso? 
- O que é que você esta querendo dizer com isto, minha cara? 
- Nada não. Vai, Beto. 
- “Run, Baby, Run”. 
- “The Difficult Kind”. 
- “Home”. 
- “Steve McQueen”. Melhor música do Cake: ”Frank Sinatra”. 
- “Comfort Eagle”. 
- “Nugget”. 
- “Friend Is A Four Letter Word”. Melhor música do Tom Petty: “Breakdown”. 
- “Climb That Hill”. 
- “Free Falling”. 
- “Mary Jane’s Last Dance”. Melhor música do Cult: “A Flower In The Desert”. 
- “Rain”. 
- “Go West”. 
- “Hollow Man”. Melhor música do Cure: “10:15 Saturday Night”. 
- “Charlotte Sometimes”. 
- “A Forest”. 
- “A Night Like This”. Melhor música do David Bowie: “Ziggy Stardust”. 
- “Five Years”. 



- “Rebel, Rebel”. 
- “Suffragette City”. Melhor música do T-Rex: “Cadillac”. 
- “Get It On”. 
- “Telegram Sam”. 
- “City Port”. Melhor música do Kiss: “Calling Dr. Love”. 
- “C’mon And Love Me”. 
- “Detroit Rock City”. 
- “Got To Choose”. Melhor música do Van Halen: “Drop Dead Legs”. 
- “Little Dreamer”. 
- “Hear About It Later”. 
- “Ain’t Talkin’ ‘Bout Love”. Melhor música do Sonic Youth: “Kool Thing”. 
- “Sunday”. 
- “100%”. 
- “Bull In The Heather”. Melhor música do Weezer: “Hash Pipe”. 
- “We Are All On Drugs”. 
- “Dope Nose”. 
- “Say It Ain’t So”. Melhor música do Pink Floyd: “Have A Cigar”. 
- “Sheep”. 
- “Childhood’s End”. 
- “Pigs”. Melhor música do The Who: “The Seeker”. 
- “The Real Me”. 
- “Love Ain’t For Keeping”. 
- “Tattoo”. Melhor música do Yes: “Roundabout”. 
- “Starship Trooper”. 
- “Close To The Edge”. 
- “Siberian Khatru”. Melhor música dos Smithreens: “In A Lonely Place”. 
- “Can’t Go Home Anymore”. 
- “Flowers In The Blood”. 
- “Only A Memory”. Melhor música do R.E.M.: “Orange Crush”. 
- “The One I Love”. 
- “Crush With Eyeliner”. 
- “Radio Song”. Melhor música do Jane’s Addiction: “Stop!”. 
- “Ocean Size”. 
- “Been Caught Stealing”. 
- “Mountain Song”. Melhor música dos Dandy Warhols: “Bohemian Like You”. 
- “Not If You Were The Last Junkie On Earth”. 
- “We Used To Be Friends”. 
- “We still are, Celso”. 
- “I know, my dear”. 
- Eu acho que aí tem coisa, Beto. 
- Eu também acho, Bico. 
- Vai, mulher! 
- Deixa eu ver... “Godless”. Melhor música do Concrete Blonde: “Mexican Moon”. 
- “God Is A Bullet”. 
- “Take Me Home”. 
- “Still In Holywood”. Melhor música do Cowboy Junkies: “Miles From Our Home”. 
- “I Don’t Get It”. 



- “Lay It Down”. 
- “Oregon Hill”. Melhor música do Arctic Monkeys: “Riot Van”. 
- “A Certain Romance”. 
- “Still Take You Home”. 
- “From The Ritz To The Rubble”. Melhor música do Black Crowes: “Soul Singing”. 
- “Twice as hard”. 
- “Remedy”. 
- “Jealous”. Melhor música do The Doors: “Love Me Two Times”. 
- “Riders On The Storm”. 
- “Five To One”. 
- “People Are Strange”. Melhor música do Black Sabbath: “Iron Man”. 
- “Paranoid”. 
- “Sabbath Bloody Sabbath ”. 
- “Am I Going Insane?”. Melhor música do Rush: “Limelight”. 
- “Lakeside Park”. 
- “A Farewell To Kings”. Não, “Anthem”. 
- “Before And After”. Melhor música do BJM: “Wisdom”. 
- “Nevertheless”. 
- “Vacuum Boots”. 
- “Telegram”. Melhor música do Queen: “Somebody To Love”. 
- “Father To Son”. 
- “I’m In Love With My Car”. 
- “Tie Your Mother Down”. Melhor música de Caetano: “Tigresa”. 
- “Sampa”. 
- “Alegria, Alegria”. 
- “Tropicália”. Melhor música do Alceu: ”Anunciação”. 
- “Espelho De Prata”. 
- “Na Primeira Manhã”. 
- “Pelas Ruas Que Andei”. Melhor música do Camisa: ”Beth Morreu”. 
- “Bota Pra Fuder”. 
- “Só O Fim”. 
- “Silvia”. Melhor curso do ITA: COMP. 
- AER. 
- INFRA. 
- MEC. 
- Porra, meu, não tem nem um eletraca pra defender a ELE. 
- Devem estar todos no lab, fazendo o relatório. 
- Pode crer, há-há. E aí, Lídia, como vai a vida de empresária? 
- Continua difícil, para quem é honesta. 
- Há-há-há... 

 
O bostejo continuou até as 10:30, quando Beto e Bico resolveram zarpar. Lídia esticou as 
pernas sobre uma das cadeiras vazias, deu uma olhainha no ambiente... eu aproveitei para 
dar uma investigadazinha no motivo do seu misterioso olhar – o dela, claro: 
 

- Você está com uma cara diferente... cortou o cabelo? 
- Não, eu pintei. 



- Sei... – “porra, eu nunca acerto” – ficou massa, essa cor combina contigo. 
- Obrigada... sabia que eu tou gostando desse nosso romance platônico? Há-há. 
- Pode crer, ainda não rolou nada, né? 
- Eu já perdi completamente minhas esperanças quanto a isso. 
- Eu idem... melhor assim, né? Assim a gente não entra no ciclo do relacionamento 

complicado. 
- Que treco é esse? 
- E quando a gente tem algo com amiga, depois deixa de ter, fica esquisito por uns 

tempos... 
- Feito você e a Cristina? 
- Isso, e você e Tango. 
- A gente não ficou esquisito depois que acabou. 
- Vai ver que você tem mais jeito com essas coisas... tás saindo com alguém? 
- Ainda não, mas eu conheci uma pessoa potencialmente interessante, vamos ver se 

vai dar em algo. 
- Massa... eu também conheci alguém, quer dizer, conhecer eu já conhecia, mas a 

coisa evoluiu para outro nível de conhecimento. 
- E quem é essa menina? 
- É uma estória interessante: ela namorava com um amigo meu, eu namorei com uma 

amiga dela... amiga dela é feio, né? 
- Praca. 
- Eu namorei com sua amiga... sua amiga também soa mal, né? 
- Praca. 
- Bom, a gente sempre teve uma atraçãozinha recolhida, e agora a coisa está 

evoluindo. Eu acho. 
- Há-há-há... eita, Celso, e o que a gente faz com todas esses bons momentos que a 

gente viveu, principalmente nos últimos meses? 
- Feito aquela vez que você tocou “Dream On” no piano, pra mim? 
- E aquela vez que você tocou “Dream On” no violão, pra mim. 
- E aquela vez que você tocou “Black” no piano. 
- E aquela vez que você tocou “Black” no violão.  
- E aquela vez que você tocou “Menino Bonito” no piano. 
- E aquela vez que nós tocamos “Plush” juntos... e depois vimos o Unledded juntos. 
- E depois o Alive In Seattle... que é que a gente vai fazer com todos esses dados? 
- Eu não sei, mas estão todos gravados nas nossas memórias, quem sabe a gente não 

desenvolve um aplicativo para eles, no futuro? 
- É, quem sabe... – “essa menina é muito fodona mesmo” – e Macedo, saiu com a 

namorada? 
- Não, eles acabaram. Quer dizer, ele acabou, disse que estava tendo algumas 

dificuldades com ela. 
- Flambagem? 
- Não, há-há, ela tava ficando meio sem paciência pra aturar as conversas dela. 
- Ela era ciumenta, e/ou chata? 
- Não, mas falava muita bobrinha, sabe? 
- Sei... – “outro que está sempre em busca de alguém mais alto nível e nunca 

encontra” – fraquinha? 
- Quérrima... 



Na sexta de tarde Lucio passou no escritório e fomos para o Guarujá. Eu estava levemente 
ansioso para o reencontro com Rosana, pois já fazia mais de 4 anos que a gente não se via, 
mas o conterrâneo amigo me garantiu que ela continuava a mesma: simpática, prestativa e 
maravilhosa. 
 
O tempo estava levemente nublado, mas a recepção que ela me deu foi irradiante. Foi como 
se estivéssemos de volta aos velhos tempos em São José. Enquanto Lulu tirava as coisas do 
carro nós tivemos uma breve conversação: 
 

- E aí, Celsão? – Rosana me indagou após o amigável abraço – você não mudou nada, 
nossa! 

- Você também não. Eu fiquei surpreso quando Lucio me falou que vocês vão casar. 
- Pois é, quem diria, né, depois de tudo que a gente passou? 
- Bom, ele nunca me contou o que se passou, e eu também nunca perguntei, pois não 

é da minha conta. Mas agora está tudo em paz, né? 
- É, está tudo bem, depois eu te conto o que foi que aconteceu. 
- Não precisa, Rosana, e nem é bom ficar remoendo bizuleu, tá ligada? Tem certas 

coisas que são que nem merda: quando mais a gente mexe mais fede. 
- Há-há-há, essa foi boa, Celso. Você vai adorar a minha mãe, ela está louca pra te 

conhecer. 
- Com certeza. E Patrícia, como vai? 
- Continua a mesma, nós montamos um consultório juntas. 
- Massa. 
- Ela vinha passar o fim de semana aqui, mas a mãe dela passou mal ontem e ela 

achou melhor ficar em São Paulo. 
- Que pena. 
- Mas a gente faz algo na próxima vez que você vier por estes lados. 
- Legal... 
- E o Alex, Celso, que coisa...! 
- Pois é, às vezes eu nem consigo acreditar que ele morreu mesmo. 
- Me deu um aperto tão grande no coração quando o Lucio me contou, eu fiquei com 

uma saudade daquela época de São José que a gente saía toda quinta com vocês... 
- Pode crer... – “e por falar nisso” – e Camila, Rô, ela vai pro teu casamento? 
- Claro que vai! Sabe que ela me perguntou a mesma coisa, Celsan, se você ia? 
- Foi mesmo?! 
- Foi, depois eu te conto tudinho. Vamos entrar? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Wanna Be Adored 
 
Ela abriu a porta e nós entramos. A sua expressão mudou um pouco – a dela, claro – passou 
de casual para levemente preocupada. Eu achei que uma direta indagação seria apropriada: 
 

- O que foi que aconteceu, Marinalva? 
- Eu não sei nem explicar direito, Celso. 
- Por que você não começa pelo começo? 
- Tá bom. Sabe aquele Engenheiro da Manutenção? 
- Sei... não vai me dizer que Paulo André soltou alguma gracinha pra você? Eu pedi, 

implorei pra ele, milhões de vezes, para ele não fazer uma desfeita dessas! Pode 
deixar que eu vou na sala de Márcio agora mesmo e pedir uma repreensão por 
escrito pra ele. 

- Não, não foi nada disso, eu não estou falando de Paulo André não. Foi aquele outro, 
aquele que é pastor. 

- Joaquim Tavares? Ele soltou gracinha pra você?! 
- Não, não foi isso, mas ele veio com uma conversa de quem estava querendo me 

catequizar, sabe, meio desagradável? 
- Foi enquanto vocês estavam trabalhando ou foi durante algum intervalo? 
- Foi na hora do almoço. 
- Marinalva, infelizmente nós não temos nenhuma política em relação à assédio 

religioso, a não ser que ele tenha falado algo que tenha ofendido você, ou que ele 
esteja usando hora de trabalho nessas conversas tudo que o a gente pode fazer é 
pedir para ele não te importunar novamente. 

- Eu entendo, Celso, e eu não quero causar problema pra ninguém, mas é que ele 
falou uma coisa que me deixou um pouco constrangida. 

- O que foi? 
- Foi o seguinte... 

 
Eu ouvi atentamente a narrativa de Marinalva e depois fui questionar a versão de Joaquim. 
Em menos de 10 min eu estava na sala do meu querido chefe, formalizando a minha 
queixa: 
 

- Márcio, desta vez você vai ter que dar uma ação corretiva em Joaquim. 
- O que foi que ele fez, Celso? 
- Aquela mesma merda que ele disse pras operadoras no ano passado, lembra? Que 

mulher não deve trabalhar fora de casa, que é contra a lei não sei de quem. 
- Proselitismo é uma bosta mesmo – voz número 3, ligeiramente indignada. 
- Quem foi a vítima desta vez? 
- Marinalva, a nossa melhor operadora, que já foi até premiada pelo nosso presidente. 
- Vixe! Foi durante o expediente? 
- Foi na hora do almoço, no refeitório, dentro da fábrica, o que, segundo nossa 

política, caracteriza assédio sexual. 
- Você já conferiu tudo com ele? 
- Já. Obviamente que ele não negou nada, ele nem acha que estava fazendo nada de 

errado. Eu gostaria de requisitar uma repreensão por escrito para ele, Márcio. 
- Eu gostaria de requisitar a demissão desse arrogante metido a besta – voz número 1. 



- Repreensão por escrito, Celso? Você já não conversou com ele, não pediu pra ele 
não fazer mais estas besteiras? 

- Já, mas ele já teve uma repreensão oral no ano passado, e agora repetiu a cagada. 
- Eu não sei, Celso... 
- Esse teu chefe é muito bundão mesmo, puta merda – voz número 1 – se fosse eu 

esse babaca já tava na rua. 
- Márcio, o sujeito está claramente promovendo descriminação no ambiente de 

trabalho. Como se já não bastasse o fato dele passar a maior parte do tempo dele 
enrolando, sem produzir porra nenhuma... se fosse meu subordinado eu já teria dado 
a corretiva nele, mas como é teu... 

- Tá bom, mas eu ainda não sei se isto é motivo pra repreensão por escrito, Celso. 
- Bom, eu já fiz a minha requisição formal, o problema agora é teu. Eu só espero que 

esta desagradável situação não se propague até os ouvidos de Fernando. Té mais. 
 
Meu chefe ficou preocupado, e com razão. Ele já havia mais que preenchido a cota de 
problemas com o chefe dele, não precisava de mais nenhum. Aquilo me deu a certeza de 
que o meu incisivo pedido seria atendido, e que eu cumprira o meu papel de guardião da 
manutenção de um saudável e amigável ambiente de trabalho, livre de quaisquer 
improdutivas discriminações. 
 
Mas por via das dúvidas eu fui ter uma conversinha com Rita, nossa dedicada representante 
de RH, representante esta que, para minha surpresa, tentou desconversar: 
 

- Celso, eu concordo que este tipo de conversa não é apropriada, mas não é uma coisa 
tão grave assim. O que foi que Márcio falou? 

- Banalidades, e não fez nem vai fazer nada a respeito – voz número 2 – e é 
exatamente por este motivo que estamos aqui. 

- O meu preocupadíssimo chefe demonstrou uma certa flacidez nadegal perante a 
gravidade deste assunto, Rita, coisa que eu realmente esperto que não aconteça 
contigo! Boa tarde! 

 
O resto da minha jornada naquela segunda-feira foi razoavelmente tranquilo, mas a noite 
me aguardava com outra desagradável conversação no calçadão da beira-mar: 
 

- Como foi a viagem? 
- Tudo bem. 
- E o final de semana? 
- Foi ótimo, apesar do tempo nublado. Conheci os pais e tios de Rosana, todos 

estavam animados com o casamento dela. 
- Quando vai ser? 
- Em novembro. Queres ir comigo? 
- Pode ser. 
- Massa. E você, o que fez? 
- Creperia, creperia, creperia. 
- Foi à praia? – eu encarei seus lindos olhos cor de mel, os dela, claro, para melhor 

analisar sua reação, a dela, claro. 
- Não... – ela nem precisou fazer força para manter a neutralidade. 



- E os 3 ou 4 aruás que ficam olhando pra tua bunda estavam lá no crepe? 
- Claro que sim. Sabe quem estava por lá também? – ela encarou meus lindos olhos 

castanhos para melhor analisar minha reação – A nossa amiga Duda. 
- Foi mesmo? – eu precisei fazer imensurável força para manter a neutralidade. 
- Foi, e de altos papos com Carlos Augusto. 
- Foi mesmo?! 
- Eita porra, fudeu – voz númeo 1. 
- Foi, de mãozinha dada e tudo mais. 
- Então eles se entenderam? Massa... – “eu sabia que isso ia acontecer”. 
- É, pra quem estava dizendo que queria tudo o que você quisesse há menos de 1 

semana até que ela mudou de idéia rapidinho. 
- Agora você vai ter que me falar como é que você sabia disso, Célia. 
- O como não importa, meu querido – ela ficou extremamente séria – mas isto não 

importa mais. 
- Sei... – eu fiquei aguardando o inevitável resto da bronca. 
- Essa menina deve ser fera em desdobramento, tá ligado? – voz número 3. 
- Celso, eu preciso saber se você vai querer me levar a sério ou vai ficar nesta 

raparigagem pra sempre. 
- É claro que eu quero te levar a sério, Célia, mas a gente havia combinado que... 
- O que a gente combinou foi apenas para que você resolvesse tudo com a sua 

amiga/proto-namorada/espero-que-ex-em-breve e chutasse as bundas dessas 
quengas todas, e não pra ficar comendo tudo que é cachorra que aparece pela frente. 

- Eu sei, Célia, mas é que... 
- Mas porra nenhuma, Celso – ela tentou se controlar – eu não quero este tipo de 

relacionamento, você está me entendendo? Eu não tenho mais paciência pra estas 
merdas, se você quiser ficar comigo vai ter que ser assim, se não quiser pra mim 
está tudo bem! 

- Eu quero ficar com você, Célia, eu prometo que não vou mais vacilar. 
 
Ela olhou para o outro lado por uns instantes e depois encarou-me novamente: 
 

- Tá bom, mas esta é a sua última chance, você está me entendendo? 
- Claro... – eu respirei aliviado. 

 
Ela terminou o côco, levantou e jogou a quenga no lixo: 
 

- Eu tenho que ir pra casa. Tchau. 
 
Eu permaneci sentado, saboreando a minha deliciosa água de côco: 
 

- E o meu beijo...? 
 
Ela ignorou completamente o meu apelativo comentário e saiu sem olhar para trás. Eu 
fiquei sozinho com os meus botões, e com as minha vozes interiores: 
 

- Celso, seu babaca, nós já vimos este filme – voz número 1. 
- Como assim? 



- É verdade, eu também estou lembrando – voz número 2 – nos velhos tempos. 
- Isso, são os mesmos personagens, só mudam alguns atores – voz número 3. 
- Eu não faço a mínima idéia do que vocês estão falando. 
- Deixe-nos refrescar a sua debilitada memória – voz número 1 – Célia está fazendo o 

papel de Carolina, e Bia, o de Regina. 
- Tu és tu mesmo – voz número 3. 
- Puta merda, é mesmo, minha vida entrou em “loop”!! 

 
Eu levantei e dirigi-me ao Celsomóvel: 
 

- É melhor eu ir pra casa dormir... eu nem de longe pensava que essa menina fosse 
tão geniosa, mas como já dizia o sábio Lepe-Lepe, “se queres conhecer a tua amiga 
namora com ela, se quiseres conhecer a tua namorada casa com ela, se quiseres 
conhecer a tua esposa divorcia dela”. 

 
Eu cheguei em casa e rapidamente me preparei para ir para a minha cama. Mas eu ainda iria 
ter um outra surpresinha naquela curiosa noite, que chegou aos meus ouvidos através das 
ondas eletromagnéticas captadas pelo meu bobofone: 
 

- Fala, Maria Eduarda. 
- Celso, tu já estavas dormindo? Eu estava querendo falar contigo. 
- Pode falar, Duda, eu estou deitando agora. 
- É o seguinte: eu encontrei com Carlos Augusto na semana passada, a gente 

conversou um pouco... 
- Sei... 
- Nós saímos na sexta-feira, conversamos bastante... ele falou que ainda pensa muito 

em mim, que estaria disposto a começar de novo. 
- E você? 
- Eu ainda gosto dele, Celso, eu acho que nunca deixei de gostar. 
- Tô ligado... – “bem que eu desconfiava que isso ia dar em merda... mesmo porque 

eu tenho essa propriedade de reatar casal separado”. 
- Você tá irado comigo? 
- Não, Duda, claro que não. 
- Legal... 
- Você por acaso contou pra ele que a gente ficou? 
- Não, eu achei melhor nem comentar nada. 
- Boa idéia... – “menos ruim desse jeito”. 
- Celso, você gosta de mim? 
- Claro que sim! Você é uma ótima pessoa, Duda. 
- Não, Celso, gosta gosta. 
- Ah... gosto... – “pero no mucho... eu acho... como é que a gente sabe quando gosta 

mesmo de outro alguém?”. 
- Não senti firmeza nenhuma, Celso. 
- Você sabe que desde que a gente se conheceu que eu... 
- Eu não estou falando de atração, eu estou falando de gostar de verdade. 
- Eu não sei, Duda, faz pouco tempo desde que a gente ficou, ainda não deu tempo 

pra coisa evoluir desse jeito... por que você está me perguntando isso agora? 



- Porque eu queria ter certeza de que estou tomando a decisão certa. 
- E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? 
- A gente gosta de quem gosta da gente, Celso... eu te ligo depois. Ou melhor, vamos 

continuar este papo na quarta de noite? A gente podia ir tomar uma água de côco 
no calçadão. 

 
Eu aceitei a sua decente proposta – a dela, claro – achei que poderia colher algo de positivo 
daquele casual encontro. Mas fui direto ao assunto: 
 

- Eu acho que você está tomando a decisão certa, Duda. 
- Mesmo? 
- Claro! Carlos Augusto é uma ótima pessoa, ele é ligadão em você... 
- É mesmo. 
- Vocês têm muita coisa em comum... eu sabia que isso ia acontecer, que se a gente 

ficasse tu ia se entender com ele de novo. 
- Sabia como?! 
- Eu tenho essa propriedade de reatar casal separado, assim, depois que eu fico com a 

mulher em questão. 
- Tás brincando, né? 
- Não, sério, desde a época de estudande que esse fenômeno se repete, um amigo meu 

do ITA acha que é porque depois de ficar comigo a mulherada percebe o quanto ara 
feliz com o outro cara. 

- Há-há-há, interessante essa teoria... 
- Muito... – “hipótese” – tu já és o 3º caso somente esse ano, teve Gloria e Regina 

também. 
- Hum... se isso é verdade mesmo eu vou mandar as minhas amigas que brigaram 

com os namorados se agarrarem contigo. Tem que rolar sexo pra funcionar? 
- Não necessariamente, às vezes só um agarrinho de leve já resolve o problema. 
- Vou falar pras meninas, há-há-há, te prepara. 
- Tá bom. 
- Agora sério, Carlos Augusto gosta de mim, Celso, e você não gosta, não é? 
- Não é isso, eu já te expliquei, a coisa ainda não atingiu esse estado, essa intensidade 

toda. 
- Tá bom. 
- E mesmo se fosse, qual ia ser a diferença? 
- Eu iria ficar na maior dúvida. 
- Ia coisa nenhuma... 
- Sério! Eu sempre achei que a gente ia se dar muito bem, Celso. 
- Papo!! 
- Não, é sério! Desde que a gente se conheceu naquela festa, eu sempre achei que a 

gente ia ser um casal massa. 
- Tá bom... eu também achava que a gente ia se dar muito bem, Duda, desde que a 

gente se conheceu naquela festa, mas não vai ser dessa vez não, né? 
- Não... mesmo porque tudo o que você queria mesmo era que eu fosse a reserva de 

Célia, pensa que eu não sei? 
- Que estória é essa, menina? 
- Fala a verdade, Celso. 



- Eu nunca pensei numa coisa dessa, jamais. Na verdade eu tava pensando muito a 
respeito de ficar com você em vez de ficar com ela, ou com qualquer outra pessoa. 

- Há-há-há, é muito leso mesmo... 
- Sério! Você sabe que eu acho você uma pessoa sensacional, super sexy, eu adoro 

quando você canta, especialmente pra mim... 
- Tá bom, eu acredito, mas você está entendendo o meu ponto de vista, né? 
- Claro que estou, Duda, pode ter certeza de que a nossa amizade vai continuar do 

mesmo jeito, quer dizer, dum jeito ainda melhor, agora que a gente se conhece um 
pouquinho melhor. 

- Com certeza, Celso... Célia ficou sabendo que a gente furunfou, não foi? 
- Tu falaste pra ela? 
- Claro que não, mas Célia tem o dom de pegar estas coisas no ar. 
- É verdade... 
- Rolou confusão? 
- Bom, ela ficou irada, eu nem sei mais se a gente vai ficar junto ou não, e pra falar a 

verdade eu estou começando a pensar que não ia mesmo dar certo, ela é meio 
regulona, tá ligada? 

- É mesmo... 
- Duda, me diz uma coisa. 
- Digo. 
- Por que Célia nunca vai à praia? 
- Humm... eu não sei, Celso, vai ver que ela tem alguma cicatriz feia... 
- Ela não tem nenhuma cicatriz, Duda, vai por mim. Libera. 
- Celso, tu já viste Célia de dia em algum lugar ao ar livre? 
- Eu nunca vi, por quê? 
- E tu não achas esquisito uma menina que mora a menos de 100 m da praia estar 

sempre pálida? 
- É exatamente isto que eu estou te perguntando, Duda. Qual é o problema dela? 
- Eu não sei, mas o que me disseram é o seguinte: quando ela estava morando em 

Paris... 
 
Maria Eduarda devia estar variando mesmo se pensou que eu ia acreditar no papo 
furadérrimo que ela largou pra cima de mim, mas na hora eu apenas escutei atentamente o 
seu bostejo – o dela, claro. 
 

- E tu acreditas nestas boréstias, Duda? – eu indaguei apos o término do seu 
inacreditável relato, o dela, claro. 

- Eu?! Claro que não, mas é a única teoria que faz algum sentido. 
- Sei... – “hipótese” – bom, eu não vou nem tocar nesse assunto com Célia. 
- Faz bem, vai que é verdade mesmo... 
- Vamos nessa? 
- Pra onde, Celso?! 
- Bom, eu estava pensando em te deixar em casa e depois ir dormir, mas de repente 

eu posso alterar a ordem dos fatores, a-há! 
- De jeito nem maneira! Vai que ela tá de olho na gente, Celso. 
- É mesmo, é melhor não vacilar, né? 
- Com certeza. 



Naquela noite eu não dormi direito. Eu não sei se foi por causa daquela conversa esquisita 
de Maria Eduarda, mas o fato e que eu tive um monte de pesadelo. Acordei cansado, 
indisposto, e cheguei no trabalho com uma leve dor de cabeça. E para piorar ainda mais a 
minha já bastante perturbada manhã de quinta-feira o meu querido chefe me chamou para 
uma conversinha na sala dele... 
 

- Fernando acabou de me ligar, Celso, tava querendo saber se você havia comentado 
algo comigo. 

- Sobre!? 
- Sobre a reunião da semana passada. 
- Sei... 
- Ele veio com uma conversa de que você estava distante... 
- Que papo de viado da porra, Márcio. 
- Sério! Bom, eu falei que você não tinha comentado nada de anormal, é claro. 
- Ótimo. 
- Ótimo nada, pois mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir que eu estava mentindo, 

quer dizer, escondendo a verdade. 
- Bom, eu espero que seja mais tarde, mas esse cara tá passando dos limites. Primeiro 

ele me aparece com uma estagiária vinda do nada, agora vem com esses consultores 
de merda, que não entendem porra nenhuma do que a gente faz... tu sabias que eles 
são colegas da esposa de Fernando? 

- É nada!?! 
- Ensinam na mesma escola, professores universitários, ou seja, nunca passaram 1 dia 

sequer dentro de uma fábrica... se duvidar são parentes do chefão, também. Lá em 
São Paulo já tem gente dizendo que ele tá levando por fora neste esquema. 

- Mas isso deve ser fofoca do pessoal, Celso, imagina se o presidente da empresa ia 
fazer um negócio desses. 

- Como já dizia a minha saudosa amiga Michelle, eu não me espanto mais com nada. 
- Puta merda, se a peãozada fica sabendo dessas coisas vai ser um bá-fá-fá arretado. 
- É por isso mesmo que eu não falei nada com ninguém, chega de caca pro meu lado. 
- Bom, eu também não vou nem tocar neste assunto. 
- Nem eu, mas esses boatos não vão demorar muito pra chegar por estas bandas não. 
- E o pior é que Fernando vai trazer os caras aqui pra “observar o nosso jeito de 

trabalhar”, Celso. 
- Puta merda, será que vai rolar mais demissão, Márcio? 
- Eu acho que não, pelo contrário, Fernando tava falando que a gente ia precisar 

contratar mais gente. 
- Gente que realmente produz algo de útil ou gente pra contabilidade? 
- Isso eu ainda não sei. 
- Falaste com Joaquim? 
- Falei sim, dei a repreensão nele, por escrito, conforme teu pedido. Ele nem ligou. 
- Por essa eu já esperava... 
- Eu também. Bom, até mais tarde. 
- Té. 

 
Eu fui dar a minha volta matinal na área produtiva. Meus assessores estavam bastante 
atarefados, então eu resolvi deixá-los em paz e voltei para a minha pacata salinha. Depois 



do almoço Reinaldo e Carlos Eduardo deram as caras, e nós finalmente pudemos colocar 
alguns assuntos em dia: 
 

- Celso, Ana Paula já terminou o programa da visão geral do processo. O que é que a 
gente faz com ela agora? 

- Já?! Eu pensei que ela ia passar pelo menos 1 mês pra completar tudo. 
- Já faz 1 mês que ela está estagiando aqui, Celso, tá variando, homem? 
- Putz, é mesmo... esse ano está voando... vamos ver se ela demora mais umas 2 

semanas pra fazer o relatório, então, depois a gente pensa em algo. 
- 2 semanas? Ela me disse que amanhã está pronto. 
- Cacilda! Essa menina é aplicada demais... Rei, tu já finalizaste a implementação 

daquela melhoria na dosagem de material? 
- O equipamento já está todo modificado, mas ainda falta dar os retoques nos 

procedimentos e finalizar o treinamento, coisa de mais 2 ou 3 semanas. 
- Eu tava aqui pensando se ela poderia te ajudar com os procedimentos... mas, por 

outro lado, aquela área tem muita coisa que e crítica pra gente, eu não gostaria que 
ela se envolvesse com coisa que desse muito acesso à nossa tecnologia. 

- Então é melhor que ela nem passe por ali, Celso. 
- É verdade... já sei! Carlos Eduardo, tu nunca terminaste aquele estudo de 

degradação térmica, não é mesmo? 
- É verdade, apareceram outras prioriades mais prioritárias, hé-hé-hé. 
- Claro, claro... vamos fazer o seguinte? Passa a bola pra ela. Pede pra ela fazer uma 

análise completa da bibliografia, estudar as reações, aquelas equações todas... ela 
deve se amarrar em equação, não é mesmo? 

- Boa idéia, ela vai demorar pelo menos uns 6 meses pra desenrolar tudo, tá ligado? 
- Beleza! Vocês vão viajar no feriadão ou vão ficar por aqui mesmo? 
- Eu vou pro interior, e tu, Rei? 
- Eu vou ficar na área. Tu vais viajar, Celso? 
- Eu vou pra Maceió, visitar uns amigos. 
- Maceió é muito massa, velho, altas praias. 

 
E foi naquele exato instante que eu lembrei que tinha que ligar para Beatriz pra verificar se 
estava tudo em cima para o nosso (supostamente) decisivo encontro. Resolvi encerrar nossa 
breve reunião de trabalho: 
 

- Eu vou ter que dar uma ligada pra eles, pessoal, depois a gente conversa mais. 
- Vai pra feijoada amanhã, Celso? 
- Mas é claro, Rei, amanhã vai todo mundo. 

 
Tão logo eles saíram eu executei a importante conexão telefônica: 
 

- Celso!? 
- Como vai a minha queridinha? 
- Morrendo de saudades, e contando os dias pra te ver. 
- Eu também estou... 
- Você ainda me adora, Celso? 
- É claro que sim, Bia... – “esse nunca foi o problema”. 



Perdidos No Espaço 
 

- É aqui que eu moro, Celso – o amigo parou defronte à entrada de uma modesta 
residência – eu gosto daqui. 

- Sei... 
 
Dei uma detalhada conferida ao meu redor, não somente na envelhecida madeira das 
paredes da sua casa – a dele, claro – e das outras semelhantes casas vizinhas, como também 
nas adjacentes ruas, de barro, completamente desprovidas de pavimento... as pessoas 
despreocupadamente andando pra lá e pra cá, vestidas com umas roupas antigas, algumas 
de chapéu, trocando cumprimentos... parecia que estávamos numa daquelas cidadezinhas de 
antigamente, do interior. 
 

- E você está bem aqui, Alex? 
- Estou sim, ninguém me enche o saco com porra nenhuma, o pessoal é legal, é bem 

melhor que o lugar que eu estava antes. 
- Eu fico feliz em saber disso – sorri conformado, e achei melhor nem perguntar 

como era o tal outro lugar – você sabe que morreu, né? 
- Sei sim, Celso – o amigo sorriu, igualmente conformado – eu já me acostumei com 

a idéia, tá tudo bem. 
- Massa... bom, se você precisar de algo me avisa. 
- Tá bom. Eu tenho que ir agora, tchau, Celso. 
- Tchau, Alex. 

 
As bucólicas imagens rapidamente desapareceram da minha frente, e eu acordei. Olhei para 
o meu bobofone, ainda faltavam 15 min para tocar o alarme musical, mas eu resolvi 
levantar e começar o meu iminente dia. 
 
Cumpri com os meus rigorosos rituais de purificação corporal matinal, bebi 0,5 l de água e 
fui trocar de roupa, a fim de esperar a chegada dos meus companheiros de labuta. 
 
Conversamos amenidades durante o nosso manjado trajeto em direção à nossa querida 
fábrica, mas eu não consegui parar de pensar naquele esquisito sonho que eu tive com o 
meu saudoso amigo Alex. Outro esquisito sonho... “já virou rotina”. 
 
Tão logo cheguei ao escritório dei de cara com a minha eficiente estagiária, e antes mesmo 
que ela pudesse abrir o seu generoso sorriso – o dela, claro – e me desejar um bom dia eu 
fiz imediata questão de lembrar-lhe que aquele dia seria especial para nós 2: 
 

- É hoje o dia da feijoada, Ana. 
- Eu não esqueci não, Celso. 
- Beleza. 

 
Entrei na minha modesta sala, liguei o meu igualmente modesto computador e chequei os 
dados de produção da noite anterior: tudo nos conformes. 
 

- Massa... eita, esqueci completamente de ligar pra Cristina... 



Peguei o meu bobofone e acessei os dígitos da minha distante amiga: 
 

- Oi, Celso, tudo bem? 
- Tudo, agora que eu lembrei de te ligar pra perguntar se tu levou mesmo Marco 

Antônio pra conhecer Pe. Gabriel. 
- Marco Antônio!? Estou surpresa, Celso, chamando meu namorado pelo nome? 
- Pra você ver, há-há, já que está durando tanto, e ficando sério pracas, eu achei que 

tava na hora de usar o nome do cara, né, ao invés de me referir ao sujeito como “o 
baitola do teu namorado”? 

- Tava na hora mesmo de parar com aquela ciumeira, Celso. 
- Pode crer... e então, como foi? 
- Melhor do que eu esperava, você sabe que eu estava meio receosa de levar outro 

namorado ateu pra conhecer Pe. Gabriel, mas deu tudo certo. 
- Tecnicamente eu era teu proto-namorado, mas tudo bem. 
- Bom, eu nem tentei explicar o significado desta expressão pro Pe. Gabriel, muito 

menos pro Marco Antônio, então dá no mesmo. 
- E Pe. Gabriel, o que falou do encontro? 
- Ele aparentemente ficou feliz, e o Marco Antônio também, disse que se um dia a 

gente casar ele gostaria que o Pe. Gabriel... 
- Eita porra, o cara já tá querendo casar contigo?? 
- Não, Celso, ele disse que se um dia a gente casar, deixa do teu ciúme bobo! 
- Ciúme não, Tina, tu conheceu o cara outro dia e ele já tá com esse papo leso de 

casar, abre o olho! 
- Bom, deu tudo certo, mesmo porque o Marco Antônio respeita as minhas crenças, 

ao contrário de outros ateus que eu conheço. 
- Eu respeito o teu direito de acreditar no que você quiser, Tina, agora respeitar as 

coisas que tu acredita é outra coisa completamente diferente, né? 
- Pra mim dá no mesmo, mas tudo bem. Ele disse que agora só falta mesmo te 

conhecer, Celso. 
- Ele quem? 
- Marco Antônio, claro. 
- E por que o teu namorado quer me conhecer, Cristina? 
- Ele disse que quer conhecer todas as pessoas importantes da minha vida, ora. 
- Sei... – “hum” – tudo bem, da próxima vez que eu estiver aí a gente pode sair e fazer 

algo, almoçar, ou jantar. 
- Então tá. Depois a gente conversa mais, Celso, eu tenho que ir pra uma reunião 

daqui a pouco. Beijo. 
- Outro. 

 
Liguei pro meu inteirado amigo Adalberto e fiquei conversando potoca até a reunião das 9, 
quando trocamos outras idéias ainda menos proveitosas... “ainda bem que amanhã vai rolar 
onda boa”. 
 
Terminada a borestiosa reunião eu fui dar uma geral na Produção, verificar se os meus 
prestimosos subordinados estavam precisando de algo, inteirar-me a respeito dos recentes 
acontecimentos, abafar alguns maldosos ruídos, essas corriqueiras atividades duma típica 
manhã de sexta-feira. E depois voltei para a minha modesta sala, a fim de pensar na vida. 



Na minha vida, claro. E na morte também... “não deve ser uma coisa muito ruim, mas o 
processo de adaptação pode ser complicado”. 
 

- Pois eu prefiro continuar vivo – voz número 3 – afinal de contas ainda tem um 
monte de coisa que eu quero fazer. 

- Dar uma conferida nessa estagiária, por exemplo – voz número 1 – e também na 
irmãzinha dela. Shruiu! 

- Quando ela acabar o estágio, né? – voz número 3. 
- Claro, claro, que afinal de contas ainda seguimos alguns básicos princípios de 

comportamento – voz número 1 – mas a mana pode ser agora mesmo. Shruiu! 
- Pois eu quero viajar, surfar na California com o nosso amigo Leo – voz número 2 – 

eu não quero morrer. 
- Nem eu, mas eu acho que ainda temos alguns anos pela frente – voz número 3 – 

quer dizer, pelo menos alguns anos. 
- Putz, aquele sonho foi real pra caralho – voz número 1 – será que foi real mesmo, 

será que a gente se comunicou com Alex? 
- Maria Luiza vai ficar doidinha quando souber desse lance – voz número 2. 
- Boa idéia, vou ligar pra Lú pra contar o sonho pra ela, que ela entende dessas 

coisas. 
 
Mas antes que eu pudesse colocar aquela brilhante idéia em prática o meu dedicado chefe 
apareceu na área, fechou a porta e sentou à minha frente: 
 

- Celso, tu não imagina o que o nosso querido chefe-mor está planejando agora. 
- Putz, o que foi que aquele baitola aprontou agora? 
- Ainda não aprontou, mas vai aprontar. Acabei de passar uma hora inteira no 

telefone com ele, meu ouvido tá transbordando. 
- Algo sério? 
- Não, algo chato. Ele quer mudar o “layout” daqui do escritório, derrubar essas 

paredes todas e colocar todo mundo junto num salão, pode? 
- Todo mundo quem? 
- Todo mundo, a gente, Contabilidade, Técnica, Compras, Logística, Manutenção... 
- Puta merda, vai ser uma barulheira do cacete! Pra que essa merda? 
- Pra aumentar a produtividade, melhorar a comunicação, essas porras. 
- No mínimo isso foi idéia daqueles consultores de merda que Fernando contratou... 
- Pois Fernando já planejou tudo, Celso, já escolheu um Engenheiro pra chefiar o 

projeto e tudo mais. 
- Contanto que não seja eu... 
- Não, dessa tu escapou, sobrou pro coitado do Paulo André. 
- Sifu. 
- Sifu mesmo... vou perder a minha salinha, a minha privacidade... 
- E na hora que a gente quiser soltar uma bufa, Márcio, como é que vai ser com um 

monte de gente por perto? 
- Putz, eu nem pensei nesse detalhe... vai ser foda mesmo. 
- E quando é que esse projeto começa? 
- Mês que vem. 
- Putz, ainda bem que eu estarei de férias. 



- Pois quando tu voltar isso aqui vai estar tudo mudado, aproveita os últimos dias pra 
soltar tuas bufas em paz na tua salinha, Celso. 

- Putz... 
 
Que trágica notícia, aquela outrora gloriosa empresa estava mesmo rumando para um 
estrondoso fracasso... ou não? 
 

- E a estagiária, Celso, como vai? 
- Muito bem, e menina superou em muito as minhas expectativas, Márcio. 
- Ótimo. Então você recomendaria a contratação dela, se a gente estivesse 

contratando, claro. 
- Claro que não, que afinal de contas ela é parente do presidente, mas se não fosse eu 

recomendaria sim, que afinal de contas ela é competente, dedicada, segue nossas 
regras de segurança, trata todo mundo de maneira respeitosa, não arruma confusão 
com ninguém, não promove assédio religioso feito algumas pessoas que nós temos 
aqui... 

- Sim, mas, se Fernando quiser contratar ele vai contratar mesmo sendo parente dele, 
né? O que eu quero saber é se ela satisfaz as outras condições. 

- Satisfaz sim... por que, ele falou que ia contratar Engenheiro esse ano? 
- Não, só perguntou como ela tava desempenhando. Ele disse que ia contratar mais 

uma pessoa pra Contabilidade, e outra pra Logística. 
- Outra pessoa pra Contabilidade, isso aqui virou banco, por acaso?! Já tem mais 

gente na Contabilidade do que Engenheiro na fábrica inteira, Márcio! 
- Você esqueceu que agora nós somos parte de um grupo financeiro, Celso? 

 
E com aquela pertinente lembrança ele se mandou, deixando-me a sós com as minhas 
dúvidas existenciais... “vou ligar pro viado do Aurélio, ver se ele tá por dentro desse 
bizuleu”. 
 

- Tava sabendo disso não, Celso, puta merda... e na hora que a gente quiser soltar 
uma bufa, como é que vai ser com um monte de gente por perto? 

- Exato, a gente vai ter que ficar prendendo peido, velho, ou então descer e peidar no 
banheiro. 

- Puta merda, aquele fresco do Fernando não pensa nessas coisas não? Ou ele não 
peida? 

- Pode crer... tás fazendo alguma coisa importante agora? 
- Tou coçando, que hoje é sexta. 
- Vamos trocar umas idéias com Paulo André, se esse negócio vai pra frente mesmo 

pelo menos vamos arrumar a coisa do jeito que a gente quer. 
- Beleza, vou chamar Lula e Adalberto também. 
- Massa. 

 
Depois de uma longa e calorosa discussão chegamos à brilhante conclusão de que, sob 
todos os aspectos, seria preferível construir novos banheiros no 1º andar do escritório do 
que termos que descer ao existente banheiro do térreo toda vez que precisássemos deixar 
escapar alguns poucos gases internos. Uma outra solução seria construir um peidódromo no 
1º andar, devidamente provido de adequado sistema de exaustão, mas consideramos que a 



diferença de custo seria suficientemente baixa para justificar a construção de novas 
instalações sanitárias que atendecem todas as necessidades fisiológicas dos nossos 
dedicados funcionários. 
 
E depois daquela inusitada tarefa coletiva eu voltei para a minha (prestes a virar) saudosa 
salinha, a fim de ligar para a minha entendida amiga Maria Luiza e tratar de outro não 
menos inusitado assunto... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Only A Memory 
 

- Então, o que é que você acha, Celso? 
- Eu acho que o que você falou tem tudo a ver, Lú, como sempre. 
- Ótimo! Quando é que você vem por aqui? 
- Eu acho que no final de junho, talvez antes se der alguma bronca. 
- Se você quiser eu te empresto o livro, assim você se aprofunda mais no assunto. 
- Tá bom, então, vou querer sim. Deixa eu ir agora que a moçada já está saindo pro 

almoço. Beijo. 
- Outro, e me conta se você tiver outro sonho lúcido com o Alex. 
- Pode deixar. 

 
Tão logo saí da minha sala deparei-me com a convidada especial do dia: 
 

- Vamos encarar a feijoada? 
- Vamos, eu já estou pronta. 

 
Ela iniciou uma conversação aleatória qualquer, mas eu limitei-me a respostas 
monossilábicas. Eu ainda estava tentando digerir o que Maria Luiza havia acabado de me 
falar, e aquilo estava consumindo boa parte da minha (deveras) limitada capacidade 
cerebral. 
 
Depois que entramos em seu veículo – o dela, claro – ela resolveu descobrir o que se 
passava comigo: 
 

- Aconteceu alguma coisa, Celso? Você está tão estranho. 
- Não, nada não. Pega a BR, pras direitas, e dobra na 2ª rua. 
- Você não gostou do meu relatório? 
- Não é isso não, Ana... pra falar a verdade eu ainda nem li o teu relatório. 
- Alguma coisa que eu possa ajudar? 
- Eu não sei... você acredita em alguma coisa esquisita, Ana? 
- Como assim? 
- Alguma coisa que a maioria das pessoas normais não acredita, ou alguma coisa que 

ainda não foi comprovada pela Ciência...? 
- Feito disco voador, ou vida em Marte, ou político honesto? 
- Isso... 
- Bom, eu acredito que exista vida em outros lugares que não a Terra, mas isso não é 

tão esquisito assim, não é mesmo? 
- Não é para quem faz idéia de quantas estrelas existem na Via Láctea... 
- Ou para quem faz idéia de quantas galáxias existem no universo... 
- Exato. Não, eu estou falando de coisa mais esquisita do que isso. 
- Feito...?! 
- Feito re-encarnação. 
- Eu não acredito, mas pra mim é completamente irrelevante. 
- Como assim? 
- Pra que ficar se preocupando com isso agora? É melhor investir tempo e energia nas 

coisas desta encarnação, que a gente sabe que existe, não é mesmo? 



- Faz sentido... – “se é que essa vida existe mesmo, claro” – e lobisomem? 
- Clao que não, Celso! Lobisomem, vampiro, saci-pererê, isso é tudo folclore! Não 

vai me dizer que você acredita nestas coisas!?! 
- Mas é óbvio que não, Ana, eu só estava citando como exemplo de coisa esquisita! 
- Ah, sim! – ela fez uma pausa e me olhou de lado – Eu acredito na força do 

pensamento positivo. 
- Como assim? 
- Sabe quando você quer uma coisa de verdade, você pensa naquilo o tempo todo? 
- Sei, e daí? 
- Se você pensar com bastante intensidade a coisa acaba acontecendo. 

 
Eu comecei a pensar que aquela menina estava querendo insinuar algo. Algo no terreno 
sacanageal. Mas desconversei: 
 

- Eu não sei não, Ana, só pensamento, sem uma correspondente ação, não dá em 
nada. 

- Claro, tem que ter ação, mas você pode fazer todas as ações do mundo e não 
conseguir nada, se você não tiver pensando positivamente, tá ligado? 

- Tô ligado sim... é nesta rua aqui, 2ª casa à esquerda. 
 
Eu estava ligado mesmo era na idéia de devorar uma deliciosa feijoada, de mods que nem 
continuei aquela conversa cabeuça. Mas quando retornamos ao trabalho ela voltou a tocar 
no intrigante assunto: 
 

- E você, acredita em alguma coisa esquisita? 
- Eu acredito em transmissão de pensamento. E captação de pensamento, também, 

pois não adianta nada transmitir se ninguém vai conseguir captar, não é mesmo? 
- É verdade... já aconteceu com você? 
- Já, várias vezes, com várias pessoas diferentes. 
- Eu nunca passei por isso não, mas não creio que seja impossível. 
- Pois eu garanto que não é, Ana. 
- E como é que acontece, Celso? 
- Tem várias versões. A versão trivial, por exemplo, é quando você pensa em ligar 

para alguma pessoa e quando você olha pro telefone ele começa a tocar, e quando 
você pega o telefone... 

- A tal pessoa está do outro lado. 
- Exato. 
- Isso já aconteceu comigo, Celso, mas eu sempre achei que fosse coincidência. 
- Sei, mas não era... tem a versão mais elaborada, que é quando você está 

conversando com alguém e a outra pessoa fala algo que você ia falar. 
- Isso já aconteceu comigo, Celso, mas eu acho que é natural que, se você está 

conversando com alguém sobre qualquer assunto sempre tem uma sequência lógica 
de pensamentos que... 

- São compartilhados, e daí alguém... 
- Acaba falando o que o outro alguém ia falar. 
- Exato. 
- É, mas às vezes a outra pessoa muda o assunto... 



- Justamente na hora que você estava pensando em mudar de assunto. 
- É verdade... 
- Tu gostas de doce de jabuticaba, Ana? 
- Vixe! Eu estava justamente pensando nisso! Como é que você sabia?!? 
- Eu não sei, de repente eu me lembrei do sabor... 
- Eu fiquei toda arrepiada, olha!! 
- Era disso que eu tava falando, tá ligada? 
- E como é que você explica este fenômeno? 
- Sei lá, talvez quando a gente pensa em algo o cérebro emite ondas eletromagnéticas. 
- E como é que a outra pessoa capta estas ondas? 
- Sei lá, vai ver que tem uma antena no cérebro. 
- Massa... 
- Não, massa mesmo é quando as pessoas nem estão no mesmo lugar e estão 

pensando na mesma coisa. 
- E como é que elas sabem que estão pensando na mesma coisa, Celso? 
- Por exemplo, você está na sua casa, pensando numa amiga sua, e de repente você 

tem uma idéia, sente um impulso, de ir pra um determinado lugar, pode ser a praia, 
ou o shopping, ou um barzinho... e quando você chega lá dá de cara com a sua 
amiga, que fala que estava justamente pensando em você e teve a mesma idéia de ir 
para o tal lugar. 

- Isto não seria coincidência, Celso? 
- Não existem coincidências, Ana. E, mesmo se existisse, seria coincidência se fosse 

uma vez ou outra, mas se a coisa começa a acontecer com uma certa frequência aí já 
fica caracterizada a transmissão de pensamento. 

- Você tem essas coisas o tempo todo? 
- Com algumas poucas pessoas. 
- Hum, interessante. Bom, chegamos, obrigada pela feijoada. 
- De nada, obrigado pela carona. 

 
Minha jornada semanal foi concluída sem maiores transtornos. Ao final da tarde eu fui 
fazer uma manutenção folicular, e quando retornei ao lar liguei para o meu amigo Danilo 
para conversar potoca: 
 

- E aí, velho, vais sair hoje? 
- Vou para a creperia com a minha gatinha, e o resto da rapeize. Aparece por lá. 
- Eu vou ligar pra Célia, pra ver se ela está a fim de sair. 
- Será que ela está de bom humor hoje? 
- Eu espero que sim. 

 
Eu criei coragem e liguei para Célia, mas o seu humor – o dela, claro – aparentemente 
ainda não estava nas condições ideais, pois ela nem se deu ao trabalho de falar comigo: 
 

- Ela está pintando as unhas, Celso, mandou falar que não está em casa. Vocês estão 
namorando, é? 

- Eu não sei, Coelho. 
- Pela cara que ela está fazendo eu acho que já acabou, há-há. Tchau, ex-cunhado. 
- Tchau. 



Entrei no banheiro e fui tomar o meu banhão. Saí, coloquei uma roupa limpa e chequei a 
previsão marinha: 
 

- Célia já era, mas pelo menos vai dar onda amanhã... 
 
Quando estava prestes a zarpar o meu bobofone vibrou, e eu imediamente olhei para os 
dizeres da sua telinha – a dele, claro – mas infelizmente não era exatamente quem eu estava 
esperando: 
 

- Fala, Maria Eduarda, tudo bem? 
- Tudo... eu queria falar contigo, Celso. 
- O que foi, já brigasse com Carlos Augusto novamente? 
- Não, não foi isso não, é que hoje bateu uma vontade de ficar contigo, sabe? 
- Shruiu! Beleza, quer que eu passe aí pra gente sair? 
- Tu estás falando sério!? 
- O que é que tu achas? 
- Eu acho que não... 
- A gente já conversou sobre esse assunto, não foi, Duda, entramos num amigável 

acordo e tudo mais? 
- Eu sei, mas eu lembrei daquela música que tu escreveu pra mim... em Dm, que 

segundo Carlos Augusto é o acorde mais triste que existe... 
- Isso é lenda musical, Duda. 
- Que seja, mas eu lembrei da música, fiquei toda melancólica, com saudades 

daquele dia no estúdio de Nando... será que a gente não está mesmo desperdiçando 
essa chance de ficar junto, Celso, será que tudo o que a gente precisa mesmo não é 
apenas ficar um tempo junto pra coisa desabrochar? 

- Pode ser também que seja apenas uma agradável lembrança, Duda... – “hum, 
aparentemente esse delicado assunto ainda não está mesmo resolvido” – vamos 
fazer o seguinte? Se no domingo tu ainda estiver pensando nesse assunto do jeito 
que tu estás agora a gente se encontra e discute esse assunto de novo, tá bom? 

- Discute esse assunto...? 
- Isso mesmo que tu estás pensando, aí a gente vê se isso é coisa de momento mesmo, 

ou não. Combinado? 
- Combinado. Beijo. 
- Outro. 

 
Quando cheguei à creperia já estavam todos a postos: Danilo, Fernanda, Vilma, Alessa, 
Neno e Tasso. Eu puxei uma cadeira e assumi meu lugar na roda. E no bostejo. 
 

- Cortou o cabelo, Celso? Está lindo! 
- Dei uma aparadinha nas pontas, cortar mesmo só depois que eu voltar da Cali, mas 

muito obrigado, Nanda. 
- Lindo também é exagero, né? 
- Ficou com ciúme, Danilo? 
- Não, Vilma, que eu me garanto. Eu também vou cortar o meu, na semana que vem. 
- Já era pra ter cortado na semana passada, quando eu mandei. 
- Eita mulher regulona da porra! Deixa o cara, Nanda. 



- Não, Tasso, Danilo é sempre assim! Só corta esse bendito cabelo depois que eu dou 
umas broncas nele, olha...! 

- É o meu método, hé-hé, depois que ela reclama eu espero 2 semanas e depois corto. 
- Pois Neno corta o cabelo de 2 em 2 semanas, na lua nova e na lua cheia. 
- Que papo de viado é esse, Alessa? 
- É sério, Tasso. Diz pros meninos, Neno. 
- É pra fortalecer o cabelo, velho, tá ligado? 
- Tô ligado é na tua boiolagem... ou seria boiolice? 
- E tu, Tasso, qual é o teu critério? 
- O meu também é baseado no tempo. Quando Mônica diz que é pra cortar eu saio de 

casa e vou cortar, não tem essa molezazinha de esperar 2 semanas não, nem essa 
baitolagem de lua. Ou seria baitolice?? 

- Hé-hé, é um dominado mesmo. 
- Vê quem fala... 
- E Neno só corta com Tavinho, gente. 
- Eu também, hé-hé, aquele bicho pode ser baitola, mas ele corta bem pra cacete.  
- E tu, Celso? 
- Eu também sigo uma regra temporal, Alessa. Quando demora mais de 1 min pra 

pentear o cabelo de manhã é porque já está na hora de dar uma aparada, tá ligada? 
- Há-há-há, e pensar que esse garoto passava 0,5 hora penteando aqueles longos 

cachinhos... 
- Pois é, minha filha, hoje em dia eu não tenho nem tempo nem paciência pra isso. 

Quem é que tá servindo aqui? Cadê o meu copo? 
- É Poliana... lá vem ela. 

 
A nossa querida garçonete aprochegou-se da nossa animada mesa, já trazendo o meu copo e 
mais 2 garrafas. Eu agradeci a cortesia e continuei o amigável bostejo: 
 

- E ai, Vilma? Como esta de “visual” novo? 
- Eu estou adorando, tirei um peso das costas. 
- Das costas não, né, cunhada? Da frente, hé-hé. 
- Maneira de falar, Danilo. 
- Sim, mas, ficou legal? Vai mostrar pra galera? 
- Não, Neno, não vou mostrar pra ninguém. Exceto pro meu namorado, é claro. 
- Não adianta, Neno, vai ter que namorar com Vilma pra ver os peitinhos novos dela. 
- Mas nem que a vaca tussa, Danilo. 
- Olhe, meu velho, nunca diga “desta jaca não comerei”. 
- Como é, Tasso, tá me chamando de jaca?! 
- Não, Vilma, é apenas um ditado. 
- Nada disso, o ditado é “desta água... 
- É tudo a lesma lerda, mulher. 
- Como é?! 
- Hé-hé-hé, desiste, monstro, daqui que ela entenda vai demorar umas 3 horas. 
- É mesmo. E o bar de Marcelo, gente? Amanhã é o último dia. 
- Pode crer, Tasso, estaremos lá para prestigiarmos a festa de encerramento. Aquele 

barzinho vai deixar saudades, hein, Celso? 
- Só! Nós passamos alguns bons momentos naquele recinto... 



- Bom mesmo eu só lembro daquela festa do aniversário do Celso, lembra, Alessa? 
- E como lembro, Nanda. Foi naquele dia que eu conheci Eládio, o grande amor da 

minha vida. 
- Grande mesmo, o cara tem quase 2 m de altura, hé-hé. 
- Por que Marcelo vai fechar o bar, Celso? 
- Pra abrir um restaurante lá na cidade. 
- O bicho tá ficando velho, hé-hé, que abrir restaurante é coisa de velho mesmo, né? 
- Com certeza... outro sinal de que tudo é.mesmo passageiro nessa vida, Danilo. 
- Tudo menos o motorista e o cobrador, hé-hé. 
- Isso é um fresco mesmo... 
- Cadê Mônica, Tasso, tá na casa da mãe? 
- Só... 
- Papo, essa hora ela tá com o urso, no motel. 
- Que é isso, Alessa? Tá chamando a menina de quenga? 
- Não, Celso, eu estou chamando Tasso de corno, é bem diferente. 
- É tudo a lesma lerda, mulher. 
- Que estória de lesma lerda é esta que vocês só vivem falando? 
- Essa tua irmã é uma figura, Nanda. 
- Eu que o diga... é um trocadilho, menina, é pra não falar “é tudo a mesma merda”. 

Entendeu agora? 
- Há-há-há, agora eu entendi, há-há-há... 
- Danilo, eu já te contei da mulherzinha que eu conheci em Vitória? 
- Não, Tasso, libera aí, hé-hé. 
- Meu irmão, a menina é uma gata, loura dos olhos verdes... 
- E o peitinho? 
- Vixe, Neno, tu quer saber logo do peito da menina? 
- Claro, Alessa, tem que ter o peitinho graciooooso.  
- Assim do tamanho da mão... ideal. 
- E aí, tás comendo? Hé-hé. 
- Não, só tou lanchando... 
- Só, a-há... 
- E qual é a diferença entre comer e lanchar, Tasso? 
- É um trocadalho, Vilma, deixa de ser lesa! 
- Trocadalho, que porra é essa?? 
- Deixa pra lá, Vilma... 
- E Mônica já tá sabendo desta estória, Tasso? 
- Claro que não, Alessa, e nem vai saber. 
- Esses meninos são fogo... 
- Vai dizer que tu não faz isso também? E aquele aruá que tu namorava, que passou 

mais de 6 meses levando ponta sem saber? 
- Ali foi diferente, Neno, porque ele estava fazendo a mesma coisa. 
- E tu não disseste que Mônica tava no motel com o urso? Então, elas por elas. 
- É verdade, priminho. Tasso, o corno, está perdoado. 
- Corno não!! Que estória é essa?! 
- Deixa pra lá, Tasso, que essa estória de gaia é coisa que o povo inventa pra botar na 

rua cabeça, tá ligado? 
- Na minha não, Celso, só se for na tua. Cadê a tua mulher? 



- É mesmo, Celso, nunca mais Beatriz apareceu por aqui. 
- A gente vai passar o feriado em Maceió, Nanda. 
- Então vocês estão na boa de novo? 
- Não, ela continua com aquela conversa de morar junto, casar, essas porras. Eu vou 

ter que dispensar aquela mulher, tá ligada? 
- Coitadinha, ela é tão boazinha... 
- Boazinha não, Vilma, ela é muito gostosinha. 
- Tu já provaste, Tasso, pra ficar falando? 
- Ainda não, Alessa, quem sabe, depois do feriado? Há-há-há... 
- Vai te lascar, corno, Beatriz é minha e o boi não lambe. 
- Pois eu vou te dizer uma coisa, Celso, outra feito aquela dali tu não vais achar nunca 

mais. 
- Tá rogando praga, Vilma? 
- Não, Alessa, eu só estou dizendo que ela é ideal pra Celso, só isso. 
- Bom, chegou a hora de acabar. Amanhã a gente vai surfar no carro de quem? 
- Eu acho que é a vez de Neno... 
- Minha não, Danilo, é a tua, deixe de onda... 

 
A “sesh” do sábado de manhã foi pra lá de excelente. E, para melhorar ainda mais o dia, 
uma grata surpresa me aguardava na areia, sorridente, meiga e caliente: 
 

- Oi... 
- Oi, Célia, tudo bem? 
- Tudo bem... 

 
Eu coloquei a prancha na sombra e sentei-me ao seu lado – o dela, claro. Mas resolvi jogar 
duro, e fiquei calado, na minha. 
 

- Estava treinando para a viagem pra Cali? 
- Só... por falar nisso eu tenho que ligar pra Leo hoje. 

 
Ela franziu as bem cuidadas sobrancelhas por um momento: 
 

- Você falou pra ele que a gente está...? 
- Que a gente está o que, Célia? 
- Saindo junto?! 
- Não, não falei não... 
- Sei... – ela virou o rosto em direção ao mar – você ainda vai cair de novo? 
- Eu acho que não, começou a ventar... 

 
Eu olhei para todas as partes visíveis do seu corpo – o dela, claro – como se estivesse 
fazendo um exame visual. Ela começou a rir sozinha: 
 

- Duda falou que eu sou uma vampira, bebia sangue, essas porras, não foi? 
- Você é?! 
- O que é que você acha? 
- Eu não entendo muito deste assunto, Célia. 



- Sei... – ela retirou os óculos escuros e olhou para mim – você quer uma aula 
particular? 

- O que é isso no teu olho!? 
- É uma lente de contato. 
- Roxa?!? 
- Violeta, 100% UVA e UVB. 
- E por que tudo isso?! Óculos polarizados, lentes UV... 
- Meus lindos olhos cor de mel são muito sensíveis à luz solar, é por isso que eu não 

venho muito à praia, Celso. 
- Sei... 
- E é por isso que eu não vou poder ficar muito tempo também. 
- Tá bom. A gente se vê por aí – eu levantei e comecei a andar. 
- Espera – ela levantou também – eu quero falar uma coisa, Celso. 
- O que é? 
- Eu pensei muito sobre este assunto, sobre a gente, e eu cheguei à conclusão que eu 

quero ficar com você, eu gosto de você. 
- Sei... 
- Mas eu não vou mais aturar tuas vaciladas. 
- Sei... 
- Fala alguma coisa. 
- Alguma coisa. 
- Vai ficar dando uma de doce? 
- Foi isso que você fez a semana toda, Célia. 
- Eu sei, mas eu tive um bom motivo. E então? 
- Então tá. 
- Vem cá, me dá um beijo. 

 
Nós decidimos passar a tarde celebrando o nosso pacífico acordo, para melhor dissipar as 
energias acumuladas. De noite eu passei na sua casa – a dela, claro – para irmos ao bar de 
Marcelo. Mas logo antes de sairmos ela recebeu uma inesperada ligação. Inesperada para 
ela, é claro, pois eu sabia exatamente quem estava ligando. E porque. 
 

- Leo!?! Mas que surpresa mais agradável...!! 
 
Célia instintivamente dirigiu-se ao seu quarto – o dela, claro – mas deu meia volta quando 
lembrou-se que eu estava presente, e foi para a varanda. Eu não consegui escutar o que ela 
estava falando, mas nem precisava, pois eu só queria mesmo era ver a sua expressão facial 
– a dela, claro. Depois de uns 5 min a conversação acabou, e ela voltou para a sala: 
 

- Vamos? 
 
Célia não falou mais nada. Nem no elevador, nem quando entramos no carro, nem quando 
paramos num sinal. Acendeu 1 cigarro e ficou pensando sozinha... só me dirigiu a palavra 
novamente depois que entramos no bar de Marcelo e sentamos nos meus banquinhos 
cativos: 
 

- Fazia um tempão que eu não falava com Leo... 



- É mesmo...!? 
- Mais de ano... 

 
Ela pediu uma bira para nós e depois ficou olhando para o vídeo do Soundgarden que 
estava rolando. Depois ela olhou para mim novamente e concluiu o óbvio: 
 

- Foi tu que pediste pra ele ligar pra mim, não foi? Tu querias ver a minha reação. 
- Imaginação tua... 
- Eu te conheço, Celso. 
- E eu te conheço também. 
- Pronto, agora você vai ficar pensando besteira pro resto da noite... 
- Besteira?! 
- Foi só uma lembrança agradável que... 

 
Pela expressão que ela fez ao parar de falar eu deduzi que alguém muito peculiar acabara de 
chegar. Eu pensei que fosse Maria Eduarda, mas quando virei o rosto parcebi que estava 
equivocado. 
 

- Oi, gente! 
 
Ela cumprimentou Célia primeiro, e depois trocou beijinhos comigo. 
 

- Oi, Cat, tudo bem? 
- Tudo bem, Celso. 

 
Catarina lançou-me um sorriso neutro e um olhar indiferente, mas antes que eu pudesse 
indagar-lhe algo qualquer Célia interrompeu o nosso breve alinhamento de olhares: 
 

- Vieste com quem, Catarina? 
- Rodrigo e Olivia, eles estão lá fora conversando potoca com Neno. Será que a gente 

pode sentar aqui perto de vocês?! 
- Claro que sim, amiga... 

 
Catarina sentiu que havia algo no ar, mas fingiu que não havia notado nada e iniciou uma 
conversação amena qualquer. Em pouco tempo o bar encheu de gente. Célia e eu ficamos 
distraídos pelas múltiplas conversações que cruzavam ao nosso redor, e naturalmente que 
não tivemos a chance de retornar à besteira originadora da discórdia daquela noite. 
 
Lá pelas tantas Célia teve que ir esvaziar a bexiga, e enquanto ela se afastava eu fiquei 
olhando para o banquinho vazio à minha frente, lembrando de outras tantas noites passadas 
ali naquele cantinho do bar. Mas antes que eu começasse a rir sozinho minhas divagações 
internas foram sutilmente interrompidas por uma amiga voz: 
 

- Vocês estão bem, Celso? 
- Mais ou menos... 
- Aconteceu alguma coisa? Não que esteja querendo me intrometer não, eu só... 
- Eu sei... Célia sabe de tudo que se passa comigo, mas ela gosta de esconder o jogo. 



- Ela é assim mesmo, Celso. 
- Hoje mesmo eu peguei ela na virada 2 vezes. Quer dizer, a 1ª eu fiquei cutucando 

até que ela abriu o jogo. Não era nada demais, pelo menos para mim, mas ela bem 
que podia ter me falado a coisa antes, tá ligada? 

- Tô, e a outra coisa? 
- A outra é mais suspeita... 
- Suspeita? 
- Eu acho que ela ainda é a fim de Leo. 
- Será, Celso, depois desse tempo todo? – Catarina olhou-me com uma intensidade 

um pouco mais elevada. 
- Por que não? Isso acontece o tempo todo, só porque o namoro acaba não significa 

que a gente deixa de gostar da pessoa, não é mesmo? 
- É, às vezes isto acontece mesmo... 

 
Catarina virou o rosto, verificou que Célia ainda não estava voltando, olhou para mim 
novamente, levemente melancólica, ficou alisando seus dourados cachinhos – os dela, 
claro. 
 
A bola estava quicando na pequena área, então eu rapidamente chutei a gol: 
 

- Você tava falando da gente? 
- Eu acho que sim, Celso... às vezes bate uma saudade daquele nosso namorinho. 
- Feito agora? 
- Feito agora... mas eu não quero me intrometer entre vocês não. 
- De vez em quando eu também fico com saudades de você, Catarina, foi tão legal 

mesmo, era só a gente... agora tem tanta gente na minha cabeça... 
 
Aquela singela conversação, justamente no momento em que estava ficando mais intensa, 
foi bruscamente interrompida pelo nosso inebriado amigo Marcelo: 
 

- Eu vou dar pra você, Celso – o alegre amigo exclamou, todo sorridente. 
- Como é que é, velho?!? 
- Os banquinhos, são seus! Há-há-há!! 

 
Célia voltou a tempo de ouvir algumas das reminiscências que Marcelo tão elegantemente 
nos presenteou naquela noite. Eu tive que pedir licença ao grupo e fui executar uma já 
quase atrasada transferência de calor e fluidos. 
 
A fila estava longa, mas visualmente agradável. Ficou ainda mais agradável quando eu 
percebi quem era a beldade de longos cabelos castanho-claros que estava logo à minha 
frente. Ela instintivamente notou a minha presença e virou-se lentamente: 
 

- Diz, menino. 
- Quem é vivo sempre aparece... 
- Como é que está a vida? 
- Continua difícil pra quem é honesto... 
- Eu estou vendo... – ela olhou rapidamente em direção ao bar. 



- E você, como está o trabalho, e o mestrado? 
- Está tudo bem, mas eu estou bem mais ocupada do que gostaria. 
- Massa... 
- E você, tudo bem na fábrica? 
- Tudo mais ou menos... 
- Mais ou menos como? 
- Eu não estou muito satisfeito com o rumo que a empresa está tomando... 
- Sei... 
- E nem com o presidente da empresa. 
- Hum, tá pensando em mudar de emprego? 
- Estou considerando essa possibilidade... 
- Quer que eu veja algo lá na empresa? 
- Agora não, agradecido. 
- Quando quiser é só me dizer. 
- Tá bom. 
- Imagina só, ia ser massa, a gente trabalhado junto. 
- Pode crer... – “ou não”. 
- Como vai Beatriz? 
- Está bem, eu acho, nós vamos pra Maceió no feriado. 
- Sei... – novamente ela olhou em direção ao bar. 
- A gente vai sair com Barriguelo, e esposa. 
- Mande minhas lembranças pra ele, diga pra ele que eu tou morrendo de saudades 

dele. 
- Há-há-há, vocês se adoram mesmo, né? 
- Pense num cabra cabuloso, o tal do Barriguelo... esse namoro com Beatriz tá 

durando, hein, Celso? 
- Na verdade a gente resolveu dar um tempo, eu acho que depois do feriado a gente 

vai acabar de vez. 
- Que pena, Celso. 
- Eu até que gosto dela, mas ela vive falando em morar junto, casar, essas coisas, e eu 

ainda não estou preparado para isso. Pra falar a verdade eu não estou nem pensando 
nessas coisas. 

- Tô ligada... o meu namorado também começou a falar nessas coisas, eu não sei nem 
como desconversar. 

- É alguém que eu conheço? 
- É aquele cara que tá conversando com Ana, eu não sei se você conhece... 
- Eu acho que não... – falei depois de conferir o sujeito – vocês já estavam namorando 

no casamento de Olivia? 
- Mais ou menos, mas na época eu achei melhor não convidá-lo para o evento, você 

sabe... 
- Eu entendo... pois o cara tá apaixonado mesmo, já tá querendo casar contigo depois 

de que, 6 meses de namoro? 
- Pois é... o pior é que ele é muito legal, um amor de pessoa. 
- Então, você tá esperando o quê? 
- Bom, primeiro que eu ainda sou muito jovem para pensar nestas coisas, há-há. 
- Você tem quase 30 anos, Carolina, já está na hora de começar a pensar nestas 

coisas. Pelo menos é o que todo mundo me diz ultimamente... 



- Claro que ainda não está... e segundo que eu... – ela sorriu meio sem jeito, olhou 
para os lados – eu não sei se... 

 
Antes que ela pudesse finalizar sua inesperada confissão – a dela, claro – Marcelo mais 
uma vez do nada despontou e interrompeu a nossa tão agradável conversa: 
 

- Grande Celso! Grandíssima Carolina!! 
- Fala, Marcelo, eu ainda não estou acreditando que esse bar vai fechar, velho. 
- Eu também não – Carolina emendou. 
- Pois é, meus amigos, depois de inúmeras badaladíssimas noitadas chegou a hora de 

fechar as portas, há-há. 
- Pode crer... – eu sorri meio pensativo – este barzinho vai deixar saudades, gente. 
- Muitas – Carolina emendou mais outra vez. 
- Várias, meus caros, mas a lembrança mais incrível, mais harmoniosa, mais... como 

é mesmo que se diz? 
- Mais duca? 
- Isso, meu amigo, a lembrança mais duca que eu tenho deste lugar vai ser daquela 1ª 

vez que Carolina esteve aqui, naquela festa de fim de ano, vocês lembram? 
 
Carolina e eu trocamos um breve e surpreso olhar, mas longo o suficiente para provocar 
uma ligeira queda de temperatura na minha região barrigal. Ela reagiu primeiro: 
 

- É claro que nós lembramos daquela noite, Marcelo. Aquela festa foi muito massa. 
- Foi mesmo, mas eu não estou me referindo à festa não, Carolina. 
- Não!? 
- Não, eu estou me referindo a vocês 2 – Marcelo sorriu e indiscretamente segurou 

nossas mãos e juntou-as – pareciam 2 adolescentes apaixonados, grudados um no 
outro, há-há. 

- Parecíamos não, Marcelo, era exatamente isso que nós éramos – eu tentei contornar 
aquela delicadissima situação da melhor maneira possivel – não é mesmo, Carolina? 

- Exatamente, Celso – ela sorriu-me agradecida. 
 
Nosso inebriado amigo sorriu novamente, deu 1 beijo no rosto de Carolina e outro no meu, 
apertou nossas ainda unidas mãos outra vez e saiu de fininho: 
 

- Bom agora eu vou dar outro giro por aí, mas eu espero a visita de vocês no meu 
restaurante. 

- Com certeza, estaremos lá – Carolina retrucou. 
- Avisa quando for a inauguração, Marcelo. 
- Com certeza, gente. 
- Legal... 

 
Fazia um tempão que eu não segurava a mão de Carolina, então eu decidi curtir aquela 
agradável sensação até o momento em que ela ficasse insustentável. Ela aparentemente 
havia decidido fazer a mesma coisa, e nós ficamos apenas nos olhando, quietos, de mãos 
dadas na fila do banheiro do bar de Marcelo. Pense numa situaçãozinha delicadazinha da 
pleura... 



E como eu já estava ligeiramente sob os efeitos do grupo C-OH, aproveitei a inesperada 
oportunidade e entrelacei meus dedos aos seus – os dela, claro. Carolina também estava uns 
2,5 cm mais alta, e sorriu sensualmente após a minha sutil manobra. 
 

- Você não sabe se...? 
- Hum?! 
- Aquilo que você estava falando antes de Marcelo aparecer. 
- Ah... eu não sei se eu gosto dele o suficiente para pensar neste tipo de coisa, Celso. 
- Sei... ainda esperando a pessoa ideal? 
- A hora ideal, o lugar ideal... – ela sorriu novamente e lançou-me um inconfundível 

olhar, como quem me dizia que já havia achado a pessoa ideal há muito tempo. 
 
Eu captei sua questionável mensagem – a dela, claro – e também concuí que não era a hora 
nem o lugar mais adequado para continuarmos aquela deliciosa conversa: 
 

- É melhor eu largar a sua mão, antes que o seu namorado venha aqui me dar umas 
porradas. 

- É mesmo – ela delicadamente separou a sua mão, a dela, claro, da minha – e eu 
também não quero causar problemas com as suas amigas. 

 
Ela nem precisou olhar em direção ao bar para perceber que havia pelo menos 1 par de 
atentos olhos nos conferindo de longe. 
 

- Daqui a pouco eu vou escolher uns vídeos, depois que eu sair do mike, é claro – eu 
desconversei – Marcelo está fazendo um rodízio com os “sócios” do bar. 

- Eu sei, ele me pediu pra escolher os últimos 5 vídeos da noite. 
- Hum, o teu prestígio está bem mais alto que o meu... 
- Pra variar, né, Celso? – ela sorriu convencida. 
- Tu és muito metida mesmo, menina. 
- Metida não, eu estou apenas constatando o óbvio, há-há... 
- Eu também, há-há... 

 
Carolina puxou os cabelos para trás e prendeu-os com uma liga elástica. Eu até que tentei 
não olhar para as áreas que ficaram visíveis depois da sua (aparentemente) inocente 
manobra – a dela, claro – mas como não foi possível eu tentei pelo menos não deixar o fato 
muito marcante e desviei meu olhar para os seus olhos – os dela, claro. E foi naquele 
momento que eu percebi que havia caído numa armadilha. Ela havia feito aquilo somente 
para me testar, e ficou visivelmente satisfeita com o resultado: 
 

- Eu sonhei com você outro dia, Celso... 
- Algo que você possa contar como foi? 
- Hum... – ela sorriu maliciosamente e depois fez uma expressão duvidosa – eu acho 

que eu poderia contar, mas eu não sei... 
- Eu sei, você prefere que eu fique imaginando, não é? 

 
A porta do banheiro abriu, e por ela saiu o cara que anteriormente estava à frente de 
Carolina na longa fila. 



- Não, Celso, eu prefiro lhe mostrar como foi. 
 
Ela entrou, segurou a porta e deixou que seu sensual olhar – o dela, claro – me convidasse. 
Antes que eu pudesse lembar que tinha pelo menos 3 bons motivos para não fazer o que eu 
estava prestes a fazer uma estranha e hilariante voz quase que gritou às minhas costas: 
 

- Vai, menino, deixa de ser aruá! 
 
Eu larguei um amarelado sorriso para a providencial (e indiscreta) atacante de plantão, 
entrei e tranquei a porta. Carolina fechou os olhos por um momento. Eu tive a estranha 
sensação de que ela estava oscilando em torno do eixo z, então decidi interromper o seu 
potencialmente perigoso movimento – o dela, claro – antes que acontecesse alguma coisa 
desagradável, como uma involuntária movimentação vertical e posterior eliminação dos 
seus fluidos estomacais – os dela, claro. 
 
Ela abriu os olhos antes que eu pudesse fazer algo. Segurou minhas mãos e sorriu 
confiante: 
 

- Calma, deixe a música acabar – ela falou, como se soubesse o que eu estivesse 
pensando naquele momento. 

 
Eu não consegui pensar qual esquisita coisa estaria se passando dentro da sua linda e 
embriagada cabecinha – a dela, claro – e nem tive tempo de me preocupar com aquilo, pois 
logo me dei conta de que algo pelo menos igualmente esquisito estava se passando na 
minha: 
 

- “What the hell, this chick, again?! Do her and get this crap over with!” – voz 
número 1, notamente inebriada. 

- "Mon Dieu, je ne croix pas!" – voz número 2, idem – "Elle t’adore, toujours!". 
- “Don Celso, Don Celso, esa nena todavia es muy caliente, pero creo que a Célia no 

le gustará más tonterías” – voz número 3, aparentemente a única sóbria naquele 
desinfectado recinto. 

 
A música acabou, e antes mesmo que a outra começasse ela sutilmente puxou minhas mãos 
e começamos a dançar. Eu tremi todinho quando o seu (literalmente) estonteante corpo – o 
dela, claro – encostou-se ao meu, e tremi outra vez quando senti seus braços – os dela, claro 
– ao redor do meu pescoço. 
 
Nós não falamos nada durante os 5:26 seguintes, mas quando a canção chegou ao final 
reiniciamos nossa conversação, ainda abraçados: 
 

- Então foi este o teu sonho, dançar essa música comigo no banheiro do bar de 
Marcelo? 

- A “nossa” música, Celso. 
- Isso... 
- Não exatamente, no sonho a gente dançava onde todo mundo dança mesmo, eu 

apenas estou querendo evitar confusão com as suas amiguinhas. 



- E com o teu namorado, né? 
- Também. 

 
Eu afastei meu rosto do seu – o dela, claro – e encarei seus lindos olhos – os dela, claro: 
 

- Aquele cara namora com Ana, não é mesmo? 
- Há-há-há... – ela passou a mão direita nos meus cabelos – e por que você está 

dizendo isso? 
- Eu vi o jeito que você olhou para ele, e o jeito que eles 2 estavam se olhando. 
- E desde quando tu viraste vidente, Celso, pra descobrir estas coisas apenas pelos 

olhares das pessoas? 
- Eu também notei que quando vocês chegaram eles estavam de mãos dadas... 
- “Touchée”... 1 x 0 pra você. 
- Eu te conheço, menina, há-há... a bola agora está contigo. 
- Hum... com qual delas você está hoje? 
- Célia, o lance com Catarina acabou depois do Carnaval. 
- Você não gosta dessa menina, Celso – Carolina contínuou suas deliciosas carícias, 

as dela, claro – ela é apenas a menina que você gostaria de gostar. 
- E por que você está dizendo isso? 
- Porque ela é exatamente o que você idealiza numa mulher, e vice-versa... basta 

olhar pra vocês 2 pra sacar o lance. 
- Sei... e desde quando tu viraste psicóloga, Carolina, pra descobrir estas coisas 

apenas pelos olhares das pessoas? 
- Eu te conheço, menino, eu já beijei a tua boca – ela passou o dedo indicador sobre 

os meus lábios – e aí, não vai admitir que é verdade? 
- Ainda não. E Catarina? 
- Catarina gosta mesmo de tu, Celso, mas... 
- Mas...? 
- Ela não se acha inteligente o suficiente pra que tu goste dela. 
- Hum... Vivi te disse? 
- Hum-hum... e é verdade mesmo, né, aqui entre nós? 
- Claro que não é... 
- Eu te conheço, menino... 
- E Bia? 
- Bia... Bia é a menina que tu realmente gosta, Celso, e ela gosta de tu, assim... 
- Assim como? 
- Superficialmente. O que ela gosta mesmo é do Celso que todo mundo vê, o 

Engenheiro do ITA que pega onda e toca guitarra... mas o Celso por dentro disso 
tudo... esse ela nem sabe que existe. 

- Hum... – “será?” – E tu, Carolina? 
- Eu? Eu sou apenas uma boa lembrança, do que foi, do que poderia ter sido... do que 

deveria ter sido, Celso. 
- Deveria mesmo... tu também pensa nessas coisas, nessas realidades alternativas que 

não aconteceram? 
- Claro, Celso... e toda vez que eu penso nisso eu te odeio um pouco, e me odeio um 

pouco mais ainda. 
- Sei... 



- Mas hoje é dia de festa, dia de se divertir, não é pra gente ficar remoendo essas 
coisas não. 

- Carolina, esta conversa está muito interessante, mas eu realmente preciso fazer xixi. 
Você quer fazer primeiro? Eu espero lá fora. 

- Não, eu já fiz antes – ela afastou-se de mim e olhou para a privada – pode ficar à 
vontade, Celso. 

- Você poderia pelo menos virar o rosto, Carolina? Senão eu vou ficar inibido e não 
vai sair nada... 

- Claro, desculpa... 
 
Eu executei minha eliminação de fluidos, lavei as mãos e abri a porta do banheiro. Saímos 
em silêncio. A menina da fila sorriu para nós e entrou. Carolina ficou parada, esperando o 
desfecho da nossa prosa. 
 

- Eu também sonhei com você outro dia... 
- Algo que você possa contar como foi? Ou mostrar, se você preferir. 
- Estávamos aqui no bar, lá fora, no pátio, sentados no murinho... 
- Fazendo...? 
- Conversando... você estava com uma camiseta estampada, que nem essa que você 

está vestindo agora. 
- Hum... 
- E com uma mini saia jeans... 
- Que nem essa que eu estou vestindo agora. 
- Exato... sem nada por baixo. 
- E como você sabe que não tinha nada por baixo? 
- Porque eu estava alisando as tuas pernas... uma coisa leva à outra, sabe como é... 
- Sei... – ela fechou os olhos e sorriu maliciosamente – Celso, ou sua pele está muito 

sensível ou você está muito bom de chute. 
- Isso quer dizer que você está sem...? 
- Eu acho que só tem 1 maneira de conferir isto, não é mesmo? 
- É... 
- E então, não vai admitir que é verdade o que eu disse? 
- Sobre Célia? 
- Hum-hum. 

 
Inacreditável... depois daquele tempo todo Carolina ainda me conhecia melhor do que eu 
mesmo. Eu resolvi pedir tempo: 
 

- Você me dá um intervalo de 10 min? 
- Claro... 
- Não some não. 

 
Voltei para o meu banquinho, sentei e pedi uma caipiroska. Célia foi rápida no ataque: 
 

- Que demora! 
- A fila estava enorme! 
- Tô ligada... ficou de papo furado com a outra ex, não foi? 



Eu nem liguei para a sua justificada ironia – a dela, claro – fui direto ao assunto: 
 

- Célia, aquilo que você falou hoje de manhã, que gostava de mim... 
- O que é que tem? 
- Você não gosta de mim, Célia – eu olhei intensamente para o fundo dos seus olhos 

cor de mel, os dela, claro – eu sou apenas o cara que você gostaria de gostar. E vice-
versa. 

- E por que você está dizendo isso? 
- Porque eu sou exatamente o que você idealiza num homem, e vice-versa. 

 
Ela sorriu da minha afirmativa, mas não fez o mínimo esforço para me convencer do 
contrário: 
 

- Então é isso, você vai desistir de mim por causa disso? 
- Não é um bom motivo? 
- Você é a pessoa que eu gostaria de gostar sim, Celso, sempre foi, desde a época que 

eu namorava com Leo, mas você não acha que por causa disso eu não possa gostar 
de verdade de você? 

- E eu acho que você ainda é a fim de Leo, eu vi o jeito que você ficou quando tava 
conversando com ele, Célia. Eu não quero mais me meter entre casais com coisas 
mal resolvidas, feito Regina/o babaca do namorado dela, Gloria/Armandinho, 
Duda/Carlos Augusto, Célia/Leo, é tudo roubada. 

- Eu não sou mais a fim de Leo, Celso, eu já te falei que eu gostava mais de namorar 
com ele do que dele mesmo, tudo que aconteceu hoje foi que eu fiquei lembrando 
daquela época, lembrando que eu não havia ficado com ninguém realmente 
interessante desde aquela época até agora. 

- Sei... 
- Eu gosto de você de verdade, Celso, tanto que aturei essas tuas vaciladas todas, 

tanto que eu vou aturar o teu feriadão com Beatriz em Maceió, tanto que concordei 
em esperar até a hora que você esteja completamente “descomplicado”... 

- Putz... – “caralho, e agora?” – eu preciso fazer mais essa coisa hoje, Célia. 
- Pois essa coisa é a coisa que eu não vou aturar, Celso. Eu aturei Catarina, Bia, 

Regininha, Duda e sei lá mais quem que tu tens coisa mal resolvida com, mas 
Carolina eu não vou aturar. Eu não vou aceitar que você mais outra vez deixe de 
ficar comigo pra ficar com ela. 

- Mais outra vez?? Quando foi que eu deixei de ficar contigo pra ficar com Carolina? 
- Várias vezes, mas eu acho que você não consegue mesmo lembrar. 
- Eu nem te conhecia quando eu tava com ela, como que pode?!? 
- Eu não vou aceitar que você mais outra vez troque o presente pelo passado. Eu sou 

o presente, e se você não vacilar de novo o futuro também. 
- Eu tenho que fazer isso que eu vou fazer agora, Célia, eu tenho que fazer isso... – 

“antes de eu morrer”. 
- Eu não acredito que você vai me deixar passar assim, Celso, sem fazer a o menor 

esforço... puta merda, não é possível que você esteja disposto a fazer uma besteira 
dessa de novo! 

- Eu sei que você não vai entender isso, mas eu preciso... 
- Você não deve nada a essa menina, Celso! 



- É claro que eu devo... 
- Puta merda...!! 
- Célia, me escute: você é a pessoa que eu gostaria de gostar. Sempre foi, desde que 

eu te conheci. E nada que acontecer daqui pra frente vai mudar estes fatos. Nada. 
- Eu não tenho mais nenhuma certeza sobre isso, Celso, nenhuma! 
- Você não acha melhor a gente zerar o placar, dos 2 lados, antes de tentar encarar 

esta partida? 
- Não, Celso, a partida já começou, a bola já está rolando, não pise na bola! 
- Eu tenho que... 
- Se você deixar de ficar comigo hoje pra se enroscar com Carolina eu nunca mais 

vou ficar com você, Celso. 
- Eu tenho que fazer isso, Célia. 
- Se você ficar com ela hoje eu nunca mais vou ficar contigo, nunca mais vou beijar 

a tua boca, Celso. Nunca mais! 
 
Detonei o resto da caipiroska, levantei e fui escolher os meus 5 vídeos. Depois fui continuar 
minha inusitada conversa com Carolina: 
 

- O que você disse é verdade, Carolina – eu estendi minha mão de encontro à sua, a 
dela, claro – você gostaria de dançar esta música comigo, fora do banheiro? 

- Claro que sim! – ela levantou, sorridente. 
- Shruiu! 

 
Começamos a dançar, e eu novamente tremi todinho quando seu corpo – o dela, claro – 
encostou-se ao meu, e tremi mais outra vez quando senti seus braços – os dela, claro – ao 
redor do meu pescoço. E ainda tremi outra vez quando sua sensual voz – a dela, claro – 
vibrou meus sensíveis timpanos: 
 

- Por que você escolheu a mesma música que a gente dançou antes, Celso? 
- Porque nem você nem eu temos nada a esconder de ninguém. 
- E...? 
- E também porque eu queria que o seu sonho virasse realidade, Carolina. 
- Humm... – seus ansiosos lábios, os dela, claro, tocaram levemente a minha orelha – 

essa foi muito boa, Celso. As 2, aliás. 
- Eu tenho mais outra – eu continuei. 
- Estou ouvindo... 
- A gente tem tanta estória nesse lugar que seria uma desfeita muito grande se a gente 

não tivesse mais outra justamente no último dia do bar. 
- Eu também acho... – ela afastou seu rosto, o dela, claro, do meu e encarou meus 

lindos olhos castanhos – isso era tudo que eu queria hoje, Celso, encher a lata e 
beijar a sua boca. 

- Hum, a lata você já encheu, agora só falta o beijo. 
- Não seja por isso... – Carolina fechou os olhos e encostou seus trêmulos lábios, os 

dela, claro, aos meus. 
 
Aquele foi o beijo mais gostoso da minha vida. E o mais aplaudido também, pois Marcelo 
não deixou a cena passar em branco. Obviamente que Carolina e eu nem ligamos para 



aquele indiscreto detalhe e continuamos a saborear o nosso delicioso momento, depois do 
qual ela novamente encostou seu rosto – o dela, claro – ao meu e reiniciou a conversação: 
 

- Eu também tenho uma coisinha para falar pra você, Celso – ela sugestivamente 
confessou – eu também quero que o seu sonho vire realidade hoje. 

- Quer mesmo? 
- Hum-hum... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Waking Up 
 

- Você não vai falar nada? 
 
Célia permaneceu parada à minha frente, com os braços cruzados por sobre a camisetinha 
branca, olhando pra mim com uma cara de quem não estava nem um pouquinho satisfeita 
comigo. 
 

- Não vai me dizer que você ainda está arretada com aquele lance com Duda... a gente 
já conversou sobre isso, Célia, naquele dia no calçadão, e você mesma achou 
melhor deixar pra lá. 

- ... 
- Você não lembra mais, naquele dia na praia, que por sinal foi a 1ª vez que eu te vi 

na praia, depois desses anos todos que a gente se conhece? 
- ... 
- E depois a gente passou a tarde junto, e de noite a gente foi pra festa de 

encerramento do bar de Marcelo... – “eita porra, a festa não foi ontem... e eu não 
encontrei Carolina na festa e a gente... puta merda, isso é um sonho!”. 

 
Rapidamente fiz o teste dos indicadores, só por força do hábito mesmo, que saber que eu 
estava sonhando eu sabia mesmo, e depois resolvi confontrar os mais profundos recantos do 
meu atormentado cérebro: 
 

- Você não passa de um produto do meu sub-consciente, que na certa está se sentido 
culpado por eu ter deixado de ficar conti... eita porra, isso significa que Carolina 
está dormindo ao meu lado, putz! 

 
Tentei fazer a impassível imagem de Célia desaparecer da minha frente, sem sucesso, diga-
se de passagem – coisa que sem dúvida foi a parte mais intrigante daquele curioso 
fenômeno. 
 

- A não ser que... é tu mesmo, Célia, tu conseguiu entrar no meu sonho?? 
 
Eu abri os olhos e dei uma escaneada no recinto... “agora eu tou lembrando de tudo, ou 
quase”. Carolina ainda estava dormindo, eu esperei uns 3 ou 4 min e levantei, tão 
silenciosamente quanto consegui, e fui ao banheiro, a fim cumprir com alguns básicos 
rituais de purificação corporal. Mas antes mesmo de abrir a porta do mesmo eu novamente 
me deparei com a impassível imagem de Célia à minha frente... 
 

- Puta merda, eu ainda tou sonhando... 
 
Eu nem cruzei os dedos, apenas tentei descruzar os (ainda) cruzados braços d(a imagem d)e 
Célia, mas tão logo ela(?) sentiu(?) as minhas decisivas mãos atravessando os seus 
decididos braços – os dela, claro – a sua (ainda) impassível imagem – a dela, claro – sumiu 
da minha frente. 
 

- Putz... 



Novamente abri os olhos, tentei cruzar meus indicadores um através do outro, não 
consegui... “agora eu tou acordado mesmo”. Carolina ainda estava dormindo, eu esperei 
uns 3 ou 4 min e levantei, tão silenciosamente quanto consegui, e fui ao banheiro, a fim 
cumprir com alguns básicos rituais de purificação corporal. 
 
Voltei pro quarto, a bela ainda estava adormecida, e eu achei por bem deixá-la permanecer 
naquele relaxante estado, vai que se eu acordasse ela virava uma fera? 
 
Deitei na cama, coloquei meus fones de ouvido, liguei o meu “player” e fiquei lembrando 
do tempo que eu dormia com outras mulheres e sonhava com Carolina... “é muita ironia 
mesmo... será que agora eu também vou ficar obcecado com Célia, quer dizer, com o que 
teria acontecido se eu tivesse ficado com ela, que nem eu fiquei com Carolina no distante 
passado?”. 
 
Depois de umas 3 ou 4 músicas Carolina abriu os olhos, e quase tomou um susto quando 
me viu, mas logo recuperou-se e sorriu para mim: 
 

- Bom dia, Celso. 
- Boa tarde, Carolina – eu retirei os fones e desliguei o som. 
- Que horas são? 
- 1:21... 
- Vixe... – ela olhou por debaixo do lençol, sorriu para si mesma quando verificou 

que estava completamente despida – eu tava sonhando contigo. 
- Como foi? 
- Era em outra época, eu morava na Europa, num daqueles países nórdicos, 

Dinamarca, ou Suécia, tava com um vestido cinza, o cabelo mais curto, assim na 
altura dos ombros, penteado de lado, com um chapéu cinza... 

- Lúcida? 
- Hum-hum, eu sabia que era sonho, mas não tentei controlar nada, fiquei só 

observando. 
- E o que mais? 
- Eu tava andando numa ruazinha estreita, tinha um monte de gente na rua, era dia, 

mas todo mundo tava com uma cara triste, como se algo de ruim estivesse 
acontecendo no país inteiro, no mundo inteiro. 

- Hum... – “hum” – e? 
- Eu encontrava minha mãe na rua, ela segurava minhas mãos e me dizia que tu 

havias morrido. 
- Putz... – “eita porra” – será que tua mãe veio te avisar que eu vou morrer? 
- Eu sabia que tu ia ficar assustado, há-há... 
- E depois? 
- O sonho acabou – Carolina levantou da cama e dirigiu-se ao banheiro – Pede algo 

pra gente comer. 
- Tá bom – “então ela quer ficar aqui mesmo... shruiu!”. 

 
Pedi uns sandubas, algumas frutas, sucos, chá verde e calmamente aguardei o seu retorno – 
o dela, claro. Depois de uns 7 min ela voltou, ainda despida, e deitou ao meu lado 
novamente: 



- Eu dormi do lado que tu gosta, né? 
- Foi, há-há... mas tudo bem, desse lado ficou melhor pra olhar pra tua bunda quando 

tu foi ao banheiro. 
- Há-há-há, que nem tu fazia nos velhos tempos? 
- Isso, há-há... – “ôps” – a gente vai conversar sobre os velhos tempos, Carolina? 
- Não, hoje não, e nem sobre o que aconteceu ontem – ela me olhou de lado, toda 

faceira – ainda tá acontecendo, né, ou tu vais surfar agora? 
- Agora não, o mar tava bom de manhã, mas eu já perdi a “sesh” mesmo, então eu 

nem vou mais pensar nisso não. 
- Massa... quer dizer, eu sinto muito que você tenha deixado de surfar hoje por minha 

causa, Celso, há-há. 
- Há-há-há, foi por uma boa causa. 
- Muito obrigada... – sua expressão ficou um pouco mais serena, a dela, claro – Vivi 

me disse que você está meio, como é que se diz...? 
- Paranóico, achando que vou morrer cedo? 
- Isso... eu nem devia ter contado o meu sonho, né? Foi mal, Celso. 
- Apenas mais outro ponto na curva... 
- Você ainda sonha muito com o seu amigo que morreu? 
- Hum-hum... essa semana eu sonhei que ele me mostrava aonde estava morando, eu 

perguntava se ele sabia que tinha morrido, ele dizia que já estava acostumado com a 
coisa... 

- Você sabia que era sonho? 
- Hum-hum... 
- Que coisa...! 
- É, o meu cérebro deve estar ligeiramente abalado... ou bastantemente, pra ficar 

produzindo esses sonhos todos. 
- Há que se considerar a possibilidade de que seja realmente uma comunicação entre 

um estado de consciência teu com um estado de consciência dele que transcendeu a 
morte, Celso. 

- É mesmo... existem infinitas possibilidades, né? 
- Sempre... 
- Será que esse teu sonho foi lembrança duma vida passada, Carolina? 
- Se é que existe vida passada, né? 
- Isso. 
- Ou duma realidade alternativa, né, em outro universo? 
- Pode ser também... se é que existe realidade alternativa em outro universo, claro. 
- Claro... 
- Também pode ser o teu sub-consciente te dizendo que eu estou morto mesmo, 

assim, pra você, figurativamente falando. 
- Outra possibilidade... eita, estão batendo, deve ser a comida, Celso. 

 
Levantei e fui coletar os mantimentos da hora, e logo voltei e depositei a carregada bandeija 
na cama mesmo, que naquela altura do campeonato ninguém estava mesmo minimamente 
preocupado com aqueles detalhes operacionais... Carolina sentou, cobriu as partes mais 
setentrionais com o lençol e detonou uma suculenta fatia de mamão: 
 

- Hum, tá massa! 



- Pode crer... 
 
E foi quando ela notou que o meu indiscreto olhar estava focado numa certa região da sua 
visível anatomia – a dela, claro – “ôps”: 
 

- Foi mal, Carolina, é que faz muito tempo que eu não te vejo assim, sem roupa... eu 
acho que eu havia esquecido esses detalhes, o quanto você era formosa. Ainda é, 
claro. 

- Faz muito tempo mesmo, né, quase 7 anos? 
- Isso... nós éramos 2 estudantes, relativamente despreocupados com a vida... 
- E hoje nós somos 2 adultos responsáveis, trabalhadores, pagadores de impostos... 
- Isso... há-há, quase beirando os 30... 
- Quase é a palavrinha mágica, no caso. 
- Com certeza... 
- E por falar em responsabilidade o teu telefone tá vibrando, Celso, será que é da 

fábrica? 
- Eu nem tinha notado, tava aqui lembrando daquela tua teoria da compatibilidade. 
- Há-há-há... 

 
Peguei o meu vibrante bobofone e chequei os dizeres que apareciam nele: 
 

- Não é do trabalho não, é Maria Eduarda – retornei o interruptor aparelho para o seu 
repouso na mesinha de cabiceira, o dele, claro. 

- Você não vai atender? 
- Não, eu tou ocupado agora, se for algo importante ela deixa recado. 

 
Carolina ficou razoavelmente feliz com a minha reação, mas tentou disfarçar: 
 

- Tás de rolo com ela? 
- Tava, mas a gente resolveu finalizar a coisa... ela tá com Carlos Augusto de novo. 
- Hum... 
- Tu acabou algum namoro recentemente? 
- Não, por quê? 
- Se tivesse tu ia voltar pro cara agora. 
- Como é? 
- Esse ano já foram 3 que voltaram pros ex-namorados depois de furun... ficarem 

comigo. 
- Há-há-há... 3? 
- Hum-hum, inclusive a tua amiga Regininha. 
- Vixe, Celso, tua vida por acaso entrou em “loop” pra tu ficar com ela de novo, e 

comigo de novo? 
- Com certeza – voz número 1, acordando – a próxima vai ser Maria Luiza. 
- Se bem que Maria Luiza tá casada, gente – voz número 2, idem – com o nosso 

grande amigo Zé Geraldo. 
- Isso – voz número 3, idem idem – não ia ficar bem, né? 
- De jeito nenhum. 
- Como de jeito nenhum, Celso? 



- Não, eu tava pensando alto aqui com os meus botões... – “onde por botões entenda-
se minhas 3 vozes interiores” – aparentemente sim. 

- Como foi que aconteceu? 
- Eu tava na creperia com Catarina, e Célia – “puta merda, Célia deve estar muito 

irada comigo” – quando a gente tava saindo eu vi que Regina tava lá com o babaca 
do namorado, a gente se cumprimentou, eu fiquei com a impressão de que ela não 
tava muito safisfeita com o cara, ela ficou me olhando com aquela cara de mulher 
curiosa, como se estivese se perguntando se ela estaria mais feliz se estivesse 
comigo, sabe? 

- Sei sim, muito bem, por sinal, há-há, já aconteceu comigo também. 
- Quando? 
- Depois a gente fala sobre isso, hoje não. 
- Tá bom. 
- E? 
- Eu fiquei uns dias pensando nela, naquele curioso olhar, criei coragem e liguei pra 

ela, ela me convidou pra almoçar, não aconteceu nada pois ela disse que não ia trair 
o namorado, apesar dele ser um canalhaço, eu retribuí a cortesia e convidei ela pra 
jantar na semana seguinte, o namorado dela tava viajando, e depois de passar a noite 
inteira me dizendo que ela não ia dormir comigo ela me ligou em casa e disse que 
queria ficar comigo. 

- Vixe, que drama, Celso...! 
- E depois ela resolveu ficar com o canalha mesmo, naquele relacionamento doentio e 

sem futuro. 
- E você ficou chateado. 
- Fiquei sim, afinal de contas ela é uma das poucas mulheres que eu conheço que 

realmente combinam comigo. 
- É difícil achar gente que combina com a gente, né? 
- Muito... e você, achou alguém combinável recentemente? 
- Achei sim, um cara lá do trabalho, perfeitamente combinável comigo. 
- Tu não acha esquisito ter coisa com gente do trabalho não, Carolina? 
- Eu não, eu acho até melhor, é gente que a gente sabe o que faz e tem renda fixa, que 

a empresa já verificou os antecedentes criminas da pessoa, geralmente são pessoas 
psicologicamente estáveis... 

- Geralmente é a palavrinha mágica, no caso. 
- Isso, há-há. 
- E no que deu? 
- Em nada, eu descobri que ele era casado. 
- Ôps. 
- Ainda é, diga-se de passagem. 
- Tu não sabia antes do lance rolar? 
- Não, que lá no trabalho ninguém usa aliança, norma de segurança, e ele é 

Engenheiro de Segurança, tem que dar o exemplo... 
- Em lugar nenhum? Lá na fábrica pode usar brinco, anel e aliança nas áreas não 

fabris. 
- Era assim antes, mas eles mudaram o regulamento depois que um aruá esqueceu de 

tirar a aliança e teve um acidente que quase degolou o dedo por causa da aliança. 
- Casamento é um troço perigoso mesmo... 



- Com certeza... E nem aconteceu lance nenhum, pois quando ele percebeu que eu 
tava interessada em algo mais interessante ele me disse que era casado e que 
gostava muito da esposa e que não ia acontecer nada entre nós. 

- Um cara fiel, ainda mais. 
- Pra você ver como eu fiquei duplamente decepcionada. 
- Pode crer... 
- E você? 
- Eu achava que Célia seria perfeitamente combinável comigo... sempre achei, desde 

que a gente se conheceu, quando ela namorava com Leo, mas eu acho que é mesmo 
muito idealismo emocional a gente pensar que porque uma pessoa é combinável o 
relacionamento em si com essa pessoa será algo positivo. 

- É mesmo... e às vezes a pessoa é perfeitamente combinável com a gente, o 
relacionamento em si com essa pessoa é positivo mas tem algum fator externo que 
torna a coisa toda impraticável, né, Celso? 

- Há-há-há, eu pensei que a gente não ia conversar sobre os velhos tempos, Carolina. 
- Hoje não, mas eu não podia deixar passar em branco, né? 
- Claro que não... Ontem, no bar de Marcelo, ela me disse que não ia aceitar que eu 

mais outra vez deixasse de ficar com ela pra ficar contigo. 
- Mais outra vez?? Quando foi que você deixou de ficar com Célia pra ficar comigo? 
- Foi exatamente isso que eu perguntei pra ela... ela disse que várias vezes, eu apenas 

não conseguia mesmo lembrar. 
- Eu nem conhecia ela quando a gente tava junto, como que pode?!? 
- Idem idem, mas foi o que ela disse... 
- Será que ela consegue ver coisa das vidas passadas, Celso? 
- Ou duma realidade alternativa, né, em outro universo? 
- Há-há-há, eu acho que nós entramos num “loop” mesmo, todos nós, Célia inclusive. 
- Só pode... 
- E o teu trabalho? Você ficou com uma carinha tão desanimada quando eu perguntei 

ontem... 
- Pode crer... eu gosto do que eu faço, mas a empresa agora faz parte de um grupo 

financeiro cuja visão não ultrapassa o trimeste em curso. O nosso presidente é um 
desequilibrado mental, nepotista, inescrupuloso, muito provavelmente corrupto, faz 
um monte de cagada atrás da outra, não entende nada do nosso negócio, muda de 
idéia o tempo todo... 

- Hum, então é tipo namorar com uma pessoa horrível mas boa de cama. 
- Isso, há-há, por aí mesmo. 
- Deixa eu te dizer uma coisa, Celso – ela limpou as pontas dos dedos com a língua, 

shruiu! – tem muita gente normal e boa de cama no mundo, o que é que você está 
esperando pra sair desse relacionamento doentio? Não pode nem criticar a coitada 
da Regininha. 

- Pode crer... eu não sei, pode ser que eles vendam a empresa logo, e a gente venha a 
ser parte de uma empresa do ramo, que tenha visão de longo prazo etc. 

- Nada impede que se e quando isso acontecer você volte pra lá, tipo renovar um 
namoro, sabe? 

- Sei... – “hum” – tu estás falando da gente ou do meu emprego, Carolina? 
- Há-há-há, eu sabia que tu ia dizer isso... é claro que eu tou falando do teu emprego, 

Celso, tu acha que eu ia largar uma indireta dessa logo depois de acordar? 



- Eu acho que sim, mas tudo bem. 
- Enfim, permanecer nesse relacionamento doentio com a tua empresa pode estragar a 

tua saúde mental, Celso. 
- Que já não é lá essas coisas, diga-se de passagem. 
- Isso, há-há, não tá mesmo, mas pelo menos hoje tu vais ficar um pouquinho mais 

aprumado. 
- Hum, vou mesmo? 
- Vai sim, deixa eu terminar de comer que tu vai ver. 
- Não vai dar indigestão não, Carolina? 
- Isso é lenda, Celso. 
- Shruiu! 

 
Acabamos de comer, passamos mais algumas agradáveis horas trocando calor e fluidos e 
depois eu fui deixá-la em casa... Carolina saiu do carro em silêncio, como se estivesse 
esperando que eu dissesse algo, e como eu estivesse razoavelmente contente eu saí do 
Celsomóvel e pronunciei algumas poucas verídicas palavras: 
 

- Adorei acordar contigo de novo, Carolina. E dormir também, em todos os sentidos 
que o verbo comporta. 

- Idem idem idem, Celso – ela inclinou o rosto de me deu um longo beijo, o melhor 
da minha vida, diga-se de passagem – Qualquer dia desses eu te ligo pra gente 
conversar sobre os velhos tempos, e sobre ontem/hoje. 

- Você vai ligar pra mim...!? 
- Vou sim. A gente combina um lugar pra se encontrar, e conversar. Conversar 

mesmo. 
- Tá bom. 

 
Carolina abriu a porta, deu um tchauzinho pra mim e desapareceu. 
 

- Essa menina não é de se jogar fora não, gentem – voz número 3, completamente 
acordada – não é mesmo. 

- Com certeza – voz número 1, idem. 
- Absoluta – voz número 2, idem idem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paranóia 
 

- Eu sabia que isso ia acontecer, Celso, eu sabia! 
- Que ela ia sonhar que eu morria? 
- Não, bobão, que vocês iam ficar juntos. Eu sabia! 
- Tu sabia de nada, mulher, deixa do teu esparro. 
- Sabia sim. Conta como foi, sem os detalhes mais picantes, claro, que isso é coisa 

que só interessa a vocês 2 mesmo. 
- Foi meio esquisito, não foi como se eu estivesse novamente com uma ex-namorada, 

foi como se eu estivesse com uma amiga dos tempos da faculdade que eu não via há 
muito tempo, pela 1ª vez. 

- Fisicamente, inclusive? 
- Não... fisicamente foi como se eu estivesse com uma pessoa que eu conhecia bem, 

muito bem. 
- E ela? 
- Eu acho que aconteceu a mesma coisa com ela... quando a gente acordou a gente 

bateu altos papos, que nem a gente fazia antigamente... Carolina gosta de considerar 
várias possibilidades, pra tudo, inclusive pros meus sonhos com Alex, não é feito 
você que só acha que eu tou me comunicando com o espírito dele. 

- Há-há, que nem você, Celso, que fica imaginando 1.000 possibilidades pra tudo. 
- Isso... foi massa, massa mesmo, assim, a nível de de repente, eu faria tudo de novo. 
- E agora, vocês vão namorar de novo? 
- Não, Lú, foi somente um “flashback”, imagina... 
- Por que não? Ia ser um final feliz pra estória de vocês, ora! 
- História, no caso. Eu sei que você tem um certo sentimento de culpa em relação ao 

presente caso, Maria Luiza, totalmente injustificado, diga-se de passagem, mas nem 
por isso a gente... 

- Bom, vamos deixar a natureza agir, Celso. Então isso significa que você vai ter que 
escrever o 2º livro, né? 

- É mesmo... e eu ainda nem comecei o 1º, e nem sei se vou viver o suficiente pra 
começar. 

- Claro que vai, e pra terminar também, os 2. 
- Tá bom. E o sonho de Carolina? 
- Não sei, às vezes sonho é apenas coisa da cabeça da gente mesmo, Celso, vocês já 

levantaram algumas hipóteses interessantes, quando o Zé chegar em casa eu conto 
o drama todo pra ele pra ver o que ele diz a respeito. 

- Falou. Deixa eu ir almoçar agora, Lú, depois eu te ligo mais com calma pra gente 
conversar direito. Abraço pro Zé, e beijo pra Letícia. 

- E pra mim nada? 
- 1.000 beijos, claro. 
- Tá bom, outros. Tchau. 
- Tchau, Lú. 

 
Era uma daquelas segundas em que eu teria que encarar o não tão saudável rango do nosso 
(negativamente) famoso refeitório industrial, pois o final de semana não havia produzido 
sobras alimentares na residência dos Pachecos, então eu contei até 10 e fui. Sentei com 
Aurélio, Lula e Paulo André e participei do bostejo da hora... 



- E a tua estagiária, Celso? 
- Rapaz, a menina é dedicada pracas. 
- Sim, mas, já rolou sexo? 
- E nem vai rolar, Aurélio, tá vendo que eu não vou agarrar mulher do trabalho, ainda 

mais minha própria estagiária? 
- Esse fresco é muito devagar mesmo, eu já teria dado um trato nessa menina. 
- Tinha porra nenhuma, Aurélio, deixa de teu esparro. 
- Isso é um fresco mesmo... e Rodolfo, quando volta da gringolândia? 
- Nem tão cedo, semana passada ele ligou dizendo que até agora só apareceu 

candidato peba, completamente fora do ramo... 
- Putz... 
- E o fresco do Fernando pensando que ia ser fácil arrumar gente... 
- Arrumar gente é fácil, Paulo, o difícil mesmo é arrumar gente que preste. 
- Pode crer... 
- E o teu projeto da reforma do escritório,  já começaste? 
- O projeto já tá pronto, minha gente. 
- Já?? 
- Cacilda, tu já fez tudo? 
- Bom, eu nem fiz e nem vou precisar fazer nada, pois Fernando já me ligou e me 

disse exatamente o que quer e como quer que seja feito, então eu vou é ficar só ali 
na maciota, supervisionando. 

- Vai ter um peidódromo pra gente soltar umas bufas em paz? 
- Não, ele quer 2 banheiros novos no escritório, nem vai precisar descer pro banheiro 

do térreo pra peidar, Lula. 
- Beleza, assim fica mais melhor de bom pra gente, hé-hé. 
- Puta merda, vou perder a minha salinha... 
- Tu e nós todos, Celso. 

 
Nosso peculiar bostejo foi momentaneamente interrompido pela entrada da nossa 
Coordenadora de Segurança, quer dizer, pela entrada de uma razoavelmente atraente 
moçoila que acompanhava a nossa Coordenadora de Segurança... 
 

- Quem é essa? 
- É a nossa nova funcionária, Celso, tu não leu a mensagem do programa de 

integração dela que rolou hoje de manhã não? 
- Não, Aurélio, eu ainda não li mensagem nenhuma hoje. 
- E o que foi que tu fez a manhã toda, véi? 
- Dei uma atualizada no meu seguro de vida, depois fiquei pensando na vida... e na 

morte. 
- Tás doente, por acaso? 
- Não, eu atualizo todo ano... vai trabalhar na Segurança? 
- Não, na Contabilidade. 
- Isso aqui virou banco, minha gente, com tanta gente na Contabilidade... 
- Se tivesse lido a mensagem não tava perguntando tanta merda, hé-hé. 
- Pode crer... “pas terrible, mes amis, pas terrible”. 
- Com certeza... 
- Eita porra, Celso, vai considerar a possibilidade de agarrar mulher do trabalho? 



- Bueno, como diria uma grande amiga minha, é gente que a gente sabe o que faz e 
tem renda fixa, que a empresa já verificou os antecedentes criminas da pessoa, 
geralmente são pessoas psicologicamente estáveis... 

- E às vezes casadas, feito essa. 
- Eita porra, Lula, como é que tu sabe que a menina é casada, velho, eles botaram 

essa informação na mensagem? 
- Não, foi Diva que me disse, assim como não quer nada, que eu nem perguntei, 

claro. 
- Há-há-há, isso é um fresco mesmo... 
- E por falar na tua cunhada, Celso... 
- Ex-cunhada, Aurélio. 
- Isso, o boato que tá rolando é que Diva aparentemente está insatisfeita com o nosso 

presidente. 
- E quem não tá insatisfeito com aquele corno, Aurélio? 
- Não, môvéi, ela aparentemente atingiu um elevado grau de insatisfação, 

aparentemente já está engrenada com algo mais interessante, fora daqui. 
- Putz... outra que vai sair do barco. 
- Isso... outra, Celso? 
- Sim, ou tu acha que ela é a única pessoa prestes a se mandar? 
- Tu por acaso tás se referindo a alguém em particular ou...? 
- Genérico, eu acha que nessa altura do campeonato não tem ninguém fuçando não, 

velho? 
- Deve ter um monte de gente, claro, mas tu estás falando de quem? 
- Duma pessoa que me pediu manter segredo a respeito. 
- Deve ser gente lá de São Paulo, Rafa ou Nelma, na certa. 
- Ou não, mas eu acho prudente todos nós tomarmos esse tipo de precaução, minha 

gente, esse louco é instável demais pra gente ficar sossegado. 
- Pode crer, Lula, pode crer... – “mas talvez eu morra antes, então agora eu vou deixar 

esse delicado assunto de lado” – e o feriadão, gentem? 
- Vou surfar, tu vais pra onde? 
- Pra Maceó, tomara que dê onda boa, shruiu! 
- Esses frescos só pensam em pegar onda, Paulo. 
- E o pior é que não surfam porra nenhuma, Lula... 

 
Depois do almoço eu finalmente comecei a ler as mensagens acumuladas no meu desolado 
computador, mas logo fui interrompido por algumas inesperadas vibrações do meu 
bobofone, e resolvi atender, pois tratava-se de um caro amigo dos tempos do ITA: 
 

- Fala, viadinho, queimando muito essa rosca espanada aí no Rio? 
- Queimano coisa nenhuma, sua bicha louca, já almoçou? 
- Claro, que aqui não tem essa mamata de 2 horas de almoço não, Adriano. 
- Problema teu. Celso, tou ligano pra te avisar de antemão que eu tou saino da 

comissão organizadora da festa de 5 anos. 
- Já deu confusão? 
- Putz, eu nem te conto, o viadinho do Carlito não consegue ficar 1 min sequer sem 

criticar nada, sem reclamar de nada, não ajuda em porra nenhuma, só bota defeito 
no que os outros fazem, eu não aguento mais, chega! 



- Há-há-há, tem tente que nunca muda mesmo, né? 
- Não, ele piorou desde a formatura, Celso, pode? 
- Putz... vai entrar alguém no teu buraco? 
- Êpa, que coisa é essa de entrar gente no meu buraco, Celso, ocê tá pensano o quê? 
- Não, viadinho, no buraco que tu vai deixar na comissão, claro. 
- Sei lá, eu duvido muito que alguém mais vá cair na besteira que eu caí, aturar as 

neuroses daquele idiota...! 
- Então essa comissão vai implodir, vai ficar só Carlito mesmo. 
- O Adalberto tem paciência pra aturar ele, eu não tenho mais não. 
- A festa vai ser em São José mesmo? 
- Muito provavelmente, mas vai ter uma votação, claro. 
- Claro... eu nem sei se vou mais, Adriano. 
- Por que não? 
- Eu não sei se eu estarei vivo... 
- Nem eu e nem ninguém sabe se vai estar vivo, Celso, ainda com essa paranóia? 
- Rapaz, até Carolina sonhou que eu morria. 
- Que Carolina, aquela da pré-história?? 
- A pópria. 
- Cê encontrou com ela? 
- Foi, na festa de encerramento do bar de Marcelo... a gente acabou se agarrando. 
- Putz, não vai me dizer que ocê dormiu com ela, Celso. 
- Uma coisa leva à outra, sabe como é. 
- Putz... ela ainda tá gostosinha? Com todo o respeito, claro, agora que ela é sua 

namorada de novo. 
- Tá sim, mas a gente não tá namorando não. 
- Foi só um “flashback” dos velhos tempos, então. 
- Foi... mesmo porque “flashback” dos novos tempos seria complicado, né, e dos 

futuros tempos um tanto quanto impossível? 
- No caso então seria “flashforward”, Celso. 
- Só. 
- Então ocês dormiram juntos, ela sonhou que ocê tinha morrido e aumentou em 50% 

o teu nível de paranóia. 
- Por aí... 
- Já ligou pra Maria Luiza pra contar a novidade? 
- Já, mas não ajudou em nada. 
- Eu tou veno... sei não, Celso, ocê tá mesmo precisano tirar umas férias. 
- Pode crer... bom, no feriado eu vou pra Maceió com Bia, e no mês eu vou pra 

Califonia, surfar com Leo. 
- Beleza, só num inventa de morrer fora do país, senão vai dar uma trabalheira do 

caralho pra trazer o teu corpo de volta pra casa. 
- Pode crer... valeu pelas palavras de apoio, Adriano. 
- Disponha. Ocê tem que tomar muito cuidado pra num ficar como a Valéria, Celso. 
- Ela ainda tá com aquela leseira de ir pra psicólogo? 
- Não, largou depois que virou crente. 
- Ainda bem, que aquilo... eita porra, Val virou crente, Adriano?! 
- Faz quanto tempo que ocê num conversa com ela, Celso? 
- Desde o ano passado, logo depois que Alex morreu, ela virou crente? 



- Encontrou Jesus, pode? 
- Puta merda, ou não sei o que é pior, velho, psicologia ou religião. 
- Nem eu... bom, pelo menos ela parou de beber, e fumar, que ela tava fumando 

pracas. 
- Na vida tudo tem um lado positivo, né? 
- Quase tudo. Ocê virou espírita, feito a Lú? 
- Não... eu li alguns livros que ela me emprestou, eu reconheço que a doutrina em si 

tem uma certa consistência, mas é tudo revelação, eu não encontrei nenhuma 
evidência que comprove a existência de algo que transcende a morte, espírito, alma, 
algum estado de consciência que... 

- Bostejo, Celso, num existe nada disso, quando a gente morre acaba tudo, a 
consciência tá no cérebro, desaparece quando o cérebro deixa de funcionar. 

- É uma das possibilidades, Adriano, outra possibilidade seria o cérebro ser uma 
interface entre a consciência e o mundo. Tu sabe que existem vários casos 
documentados de gente que estava em coma total, ou seja, tecnicamente 
inconscientes, que sabiam de tudo que estava acontecendo ao redor. 

- Mas que não conseguiam se comunicar, eu sei. 
- Então, esses casos sugerem que há pelo menos 1 estado de consciência que não 

depende do bom funcionamento do cérebro para existir, ou funcionar. 
- Bom, na realidade o cérebro não estava morto nesses casos, Celso, a pessoa tava 

viva, havia energia circulando no sistema, esse tal estado de consciência tava se 
alimentando dessa energia, sô, o que aconteceria se num tivesse energia? 

- Pode crer... a verdade mesmo é que a gente não sabe porra nenhuma sobre isso, se a 
consciência é matéria, ou energia... 

- Ou um fenômeno quântico... 
- A gente é um bando de ignorante mesmo... que merda. 
- Bom, deixa eu ir almoçar agora, beijunda. 
- Outra. 

 
Voltei minha abalada atenção para o meu querido computador, mas em menos de 1 min 
novamente fui interrompido por algumas inesperadas vibrações, da minha porta: 
 

- Posso entrar, Celso? 
- Claro, Inez, por isso mesmo que a porta está aberta – ela deu entrada no modesto 

recinto – sente-se, por favor, em que posso ajudá-la? 
- É o seguinte, você tá lembrado que na próxima parada da linha 1 a gente vai ter que 

trocar aquelas pecinhas que foram instaladas no ano passado? 
- Já deu 12 meses? 
- Daqui pra parada vai dar 18. 
- Hum... beleza, então, troquemos as peças. 
- Só tem 1 probleminha, Celso, com as peças de reserva que a gente tem só vai dar 

pra montar 1 lado, porque o resto tá na linha 2. 
- Sei... então a gente troca 1 lado agora e o outro no ano que vem? 
- Mas a gente não havia combinado de sempre trocar os 2 lados? 
- A não ser que Paulo André tenha verba pra comprar mais. 
- Não tem não, eu já perguntei pra ele. 
- Ou se a gente deixar pra trocar tudo no ano que vem, quando completar 2 anos. 



- Era justamente isso que eu queria propor, Celso, que afinal de contas as peças que 
estão na linha 1 são novas, ou seja, com certeza vão aguentar 24 meses direto. E se a 
gente trocasse apenas 1 lado ia ficar um sistema desbalanceado, com peças novas de 
1 lado e velhas do outro. 

- Isso, podia dar problema, né? 
- Com certeza. 
- Beleza, então a parada vai ficar até mais curta se a gente não troca lado nenhum. 
- Pelos meus cálculos 2 dias mais curta. 
- Beleza, então. 
- Ótimo! 
- Rapaz, se eu fosse apertar alguma mulherzinha nessa empresa seria essa... – voz 

número 3, começando a considerar algumas questionáveis considerações. 
- Com certeza, eu me amarro em mulherzinha de cabelinho curto – voz número 1, 

idem – e da bundinha graciooosa. Shruiu!? 
- Se e somente se – voz número 2, cortando a coletiva onda – Convém mantermos 

essas tolices fora da cachola, gentem! 
- Será...? 
- Como assim? 
- Não, foi mal, eu tava pensando alto aqui com os meus botões... – “onde por botões 

entenda-se minhas 3 vozes interiores” – eu gostei da tua proposta sim, Inez, que tu 
fez parecer que foi minha idéia pra eu concordar logo, mas tudo bem. 

- Há-há-há-há, eita que eu nem fiz isso não, Celso. 
- Combinado, então. Mais alguma coisa que você queira conversar comigo, Inez? 
- Por hora não, Celso, muito obrigada. 
- Disponha. 

 
Inez levantou e dirigiu-se à porta, mas antes mesmo que eu conseguisse dar uma 
(in)apropriada secadinha na sua (presumidamente) bela bunda – a dela, claro – ela virou o 
seu pálido rosto – o dela, claro – e retribuiu a cortesia: 
 

- Mais alguma coisa que você queira conversar comigo, Celso? 
- Chama ela pra uma “happy hour” hoje, Celso – voz número 1, ainda considerando 

algumas questionáveis considerações. 
- Isso, nada como uma saidinha na segunda pra começar bem a semana – voz número 

3, idem. 
- Vocês estão de sacanagem, só pode – voz número 2, novamente cortando a coletiva 

onda. 
- Com certeza. 
- Pode falar. 
- Hum? 
- O que você quer conversar comigo, pode falar. 
- Não, foi mal, eu tava pensando alto aqui com os meus botões, de novo... – “onde 

por botões entenda-se minhas 3 vozes interiores” – ligue não, Inez, é que hoje eu 
tou um pouco abestalhado, quer dizer, um pouco mais do que o normal. 

- Tá bom, me ligue se tiver mais alguma coisa pra conversar comigo – ela virou o 
rosto novamente e saiu da minha modesta sala. 

- Com certeza... 



- Tu é muito devagar mesmo, Celso, puta merda – voz número 1, constatando o 
óbvio. 

 
Imagina... “vai que o namorado da menina encrespa comigo... e mesmo assim ela com 
certeza ia virar outro causo daquelas muié que volta pros macho depois de ficar comigo... 
putz, a coitada da Val pirou de vez mesmo, virou crente... será que eu vou atingir esse 
lamentável estado também?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paranóia II 
 

- Por que tu não foi na festa de encerramento do bar de Marcelo? 
- Primeiro porque Marcelo não vai muito com a minha cara, e segundo que Mariana 

tá de paquerinha novo e eu tive que ajudá-la, sabe, a desenrolar a coisa? 
- Desenrolou? 
- Não, o caba é devagar demais, quase parando, nem percebeu que ela tava querendo 

ficar com ele. 
- Essa tua melhor amiga deve ser muito chata mesmo, Leila, há-há, pra espantar 

macho desse jeito. Sim, porque feia ela não é, nem burra. 
- Mariana não é chata não, Celso, deixa desse teu ciúme besta, que eu tenho certeza 

que tu vai gostar dela quando tu conhecer a menina. 
- Capaz... 
- Ela até que é do teu tipo, daquelas quietinhas pero fogosas, vocês vão se entender 

direitinho quando se conhecerem. 
- Se isso acontecer um dia, claro. 
- É claro que vai acontecer, só assim vocês param com essa rivalidade sem sentido. 
- Que rivalidade, mulher? 
- Mariana tem o maior ciúme de tu... e vice-versa. 
- Tá bom, deixa pra lá, que hoje eu não tou com saco pra discutir esse assunto não... 

mesmo porque eu preciso simplificar a minha vida, como disse a minha cara amiga 
Maria Eduarda. 

- Aquela que canta naquela banda naquele barzinho na cidade? 
- A pópria. 
- Quando foi isso? 
- Num dia que a gente tava discutindo alguns assuntos de interesse comum... 
- Tu por acaso ficou com aquela menina, Celso!? 
- Por que o espanto? Ela é aprumadinha, simpática, carinhosa... canta bem, saca de 

som... 
- Ela cobrou quanto? 
- Como é?! 
- Nada não, deixa pra lá. E... 
- Deixa pra lá nada, que conversa é essa, mulher? 
- Tu não sabe que ela tava fazendo programa não? 
- Fazendo que tipo de programa, Leila? 
- Desse tipo que tu estás imaginando, Celso. 
- Putz, sabia não... – “Cacilda, será que Carlos Augusto tá sabendo disso?” – como 

foi que tu ficou sabendo disso? 
- Meu irmão fuçou as entranhas da internet atrás de garotas de programa e o nome 

dela apareceu num desses sites suspeitos, assim, do nada, tá ligado? 
- Quando foi isso? 
- Eu acho que foi no ano passado... e então, saiu por quanto o esquema? 
- Tu tás de sacanagem comigo, né? 
- O pior que não tou, Celso. 
- Putz... então eu fiz sexo com uma prostituta... 
- Prostituta é um exagero, véi, que ela tava apenas fazendo uns programinhas de leve, 

cobrando, claro. 



- E essa não é exatamente a definição operacional de prostituição, Leila, fazer sexo 
por dinheiro? 

- Eu acho que é... mas se ela não cobrou nada pra tu então contigo não foi um caso de 
prostituição não, Celso, fica frio. 

- Bom, eu não vou julgar a menina, que o meu amigo Pe. Gabriel sempre diz que a 
gente não deve julgar as pessoas, principalmente quando a gente não sabe os 
motivos que levaram as tais pessoas a cometerem os tais atos potencialmente alvos 
de julgamento. 

- Vai ver que ela tava precisando da grana... 
- Vai ver... ou então foi um experimento social... será que ala ainda faz essas coisas? 
- Eu vou pedir pro meu irmão dar uma olhada na internet pra ver o que ele acha a 

respeito. 
- E o teu irmão não tem namorada firme, Leila, pra quê que ele tava fuçando as 

entranhas da internet atrás de garotas de programa? 
- Era pra uma despedida de solteiro dum amigo dele. 
- Que ritual mais esquisito, né, fazer sexo com uma estranha às vésperas do 

casamento? 
- É mesmo... eu preferia fazer sexo com um ex-namorado, ou com um amigo por 

quem eu tivesse uma atraçãozinha. 
- Feito eu. 
- Isso, mas não com um estranho. 
- Pode crer... putz, eu tenho certeza que Célia sabia disso e fez questão absoluta de 

não me dizer nada a respeito. 
- Pra tu ver como essas tuas amigas são fuleiras, Celso, no fundo tu só pode confiar 

em mim mesmo, tá ligado? 
- Pode crer... daqui pra frente antes de eu furunfar com qualquer mulher eu vou pedir 

pra tu consultar o teu irmão a respeito desses pormenores, Leila, pra evitar 
surpresas, sabe? 

- Há-há, com certeza... E agora, vocês vão namorar de novo? 
- Não, foi somente um “flashback”, imagina... 
- Por que não? Ia ser um final feliz pra estória de vocês, ora! 
- História, no caso, que Carolina... eita porra, eu tive essa mesma conversa com Maria 

Luiza hoje, que doideira, minha gente... 
- Já falasse com Célia? 
- Falar o que, Leila? 
- É mesmo... coitada. Não que eu morra de amores por ela, que afinal de contas tu já 

tava passando mais tempo com ela do que comigo, a tua melhor amiga, mas deixar a 
menina plantada no bar pra ficar com Carolina... essa foi foda, Celso, puta merda! 

- Foi mesmo... mas foi uma coisa que eu tive que fazer, Leila. 
- Teve que ou quis fazer? 
- As 2 coisas... Célia nunca mais vai nem falar comigo, mas eu faria tudo de novo. 
- Se tu não se arrependeu significa que foi a decisão certa, né? 
- Eu acho que sim... eu espero que sim. 
- E o feriadão, vais pra Maceió mesmo com a tua proto-namorada? 
- Vou sim, tudo combinado, agora só falta mesmo criar coragem pra dar um chute na 

sua bunda, a tua não, a dela. 
- Por causa daquele papinho de morar contigo, casar e ter filhos num futuro próximo? 



- Isso, essas coisas que apenas estragam um saudável namoro. 
- Ou proto, no caso. 
- Isso... 
- Eu nem consigo te imaginar casado e com filho, Celso. 
- Eu muito menos... e é por isso que a coisa vai dar pra trás. 
- Tu nunca pensa mesmo em casar e ter filhos, essas coisas. 
- Não. E tu? 
- Eu gostaria de ter filhos sim, num distante futuro, claro, agora não... casar eu não sei 

se é pra mim não. 
- Nem eu... 
- Eu não sei se é um modelo que sirva pra mim, nem todo mundo precisa ter um 

parceiro pra ser feliz. 
- Às vezes ter parceiro é justamente a causa da infelicidade. 
- Isso... e relacionamento não dura pra sempre mesmo, nénão? 
- Nada dura pra sempre, Leila, nessa vida tudo é passageiro. 
- Menos o motorista e o cobrador, claro. 
- Isso. 
- Tu entendeu o que eu disse... 
- Pode crer... 
- Eu acho que o modelo que serve pra mim é ter relacionamentos não eternos, quando 

acabar cada um segue a sua vida, parte pra outra. 
- Hum... interessante... monogâmicos ou não? 
- Provavelmente alguns serão monogâmicos, outros não. 
- Interessante esse teu modelo, Leila, se eu passar dos 30 eu vou tentar pra ver se 

funciona comigo. 
- Porra, Celso, tu já vais fazer 30 esse ano? 
- Não, mas como a gente tá falando do futuro... 
- A gente precisa fazer uma festa de arromba no teu aniversário... 
- Pode ser... vai que é o meu último aniversário mesmo, né? 
- Nem que não seja, ora! 
- Pode crer... – “putz, meu último aniversário!” – vamos sim, vamos fazer uma festa 

de arromba, Leila. 
- E Catarina Nunes, tava na festa? 
- Tava sim... Sabe que ela até que deu uma levantada de bola na festa, quando Célia 

não tava na área? Disse que de vez em quando batia uma saudade do nosso 
namorinho... 

- A menina gosta tanto de tu que até se dispõe a se indispor com a melhor amiga pra 
ficar contigo. Catarina na veia, Celso, vai por mim. 

- Eu não sei, aquela menina tem umas neuras... 
- Tu gosta de botar defeito em mulher, Celso, puta merda, uma menina bonita daquela 

tem direito a ter as neuras que ela quiser, velho... 
- A gente já tentou, Leila, Catarina é uma ótima pessoa, bonita, cheia da grana, mas 

não é completamente compatível comigo. Que nem tu. 
- Eu não sou bonita e rica feito ela não, Celso. 
- Eu sei, mas você entendeu nuito bem o que eu disse, eu tava falando da questão da 

compatibilidade. Ou falta de, no caso. 
- Tá bom, vamos esquecer Carolina Nunes. 



- Coisa do passado. Tu vais pra onde no feriado? 
- Aquele meu paquerinha do ano passado me chamou pra ir pra Fazenda Nova, vai 

ser massa. 
- E a namorada vai também? 
- Eles acabaram. 
- Sei... programaço. 
- Tu já viu o espetáculo pra ficar falando merda? 
- Nem vi nem quero ver, lenda por lenda eu prefiro a do Rei Artur, rola mais sexo e 

tem dragão, tá ligada? 
- Jesus existiu mesmo, Celso, não é lenda não. 
- E as evidências? 
- Tem muita coisa que existe e não tem evidência, Celso. 
- E nós chamamos essas tais coisas de lendas, Leila... tu sabe que tem muita evidência 

que sugere que essa estória foi inventada, né? 
- Deixa pra lá... Vamos conversar sobre essa tuas nóias, agora. 
- Putz... 
- Eu vou usar do conceito de empatia, vou tentar enxergar esse teu causo como se 

estivesse acontecendo comigo. 
- Sei... vamos ver se tu consegues. 
- Tu tem que entender que todo mundo morre um dia, véi, morrer faz parte dessa 

coisa que a gente chama viver, é um processo só, entende? Só porque teu amigo 
morreu e tu vive sonhando com ele e a tua ex-namorada sonhou que tu morria e... 

- Continue. 
- Puta merda, eu não vou conseguir te ajudar em nada, Celso, até eu estaria paranóica 

se eu sonhasse com amigo morto todo dia e se a minha ex-namorada, quer dizer, o 
meu ex-namorado tivesse sonhado que eu tinha morrido. 

- Há-há-há... conclusão? 
- Aproveita a vida, dentro dos limites da lei, claro. 
- Sempre... tu acha que eu não tou aproveitando a vida? 
- Não foi isso o que eu disse, Celso, eu apenas falei pra você aproveitar a vida dentro 

dos limites da lei. 
- Sei... Eu acho que aproveitei bem a minha vida, Leila. 
- Acha mesmo? 
- Hum-hum... peguei um monte de onda boa, estudei o que eu queria estudar, 

trabalhei com o que eu queria trabalhar, apesar da empresa ter virado um antro de 
fuleragem, conheci as Zorópias, a gringolândia, Santa e Bela Catarina... tive uma 
meia dúzia dumas 3 ou 4 namoradas interessantes... 

- Furunfasse comigo... 
- Isso... eita porra, isso foi uma indireta, foi? 
- Deixa de ser alesado, menino! 
- Primeiro tu disse pra eu aproveitar a vida, depois lembrasse desse detalhe... tu por 

acaso tás a fim...? 
- Não, Celso, hoje não, mas obrigada pelo convite. 
- Disponha. 
- Eu tava apenas mencionando algo de bom que aconteceu na tua vida, não foi uma 

indireta. 
- Tá bom. Foi algo bom mesmo, diga-se de passagem. 



- Eu também acho que foi. E por falar nisso, tu comentasse com alguém que a gente 
transou, Celso? 

- Não, mas eu acho que Danilo ficou desconfiado... e tu? 
- Eu comentei com Mariana. 
- Putz, agora a chata da tua amiga vai ficar curiosa pra cima de mim... 
- Há-há-há, deixa de ser metido a besta, menino... Então? 
- Eu acho que aproveitei bem a vida sim, se eu morrer em breve mesmo eu acho que 

morrerei razoavelmente feliz. E eu finalmente descobrirei o que tem depois, se é 
que tem algo depois mesmo, claro. 

- E se não tiver, como é que tu vai ficar sabendo? 
- Aí no caso não vai dar pra ficar sabendo não, né? 
- Há-há-há, tu és muito alesado mesmo... É claro que tem algo depois, Celso, mas é 

diferente pra cada pessoa. 
- Bom, então no caso eu descobriria o que tem depois pra mim, Leila. 
- Que mais que tu gostaria de ter feito? 
- Hum... viajado mais, queria ter conhecido o Canadá, OZ, NZ, surfado em Chicama, 

Cloudbreak, Desert Point... 
- Fora coisa de surf. 
- Hum... terminado de gravar o meu disco. 
- Pronto, isso é a coisa que tu tem que fazer agora, Celso, terminar o teu disco. 
- Tá bom. Depois que eu voltar da California eu termino. Sem falta. Se não chover, 

claro. 
- Há-há, tá bom... E Mirela? 
- O que é que tem? 
- Outro dia ela me disse que nunca mais saiu contigo, me perguntou se tu tava de 

namorada nova, essas coisas. 
- Hum... tecnicamente eu não estava de namorada nova, estava esperando que Célia 

fosse ocupar o cargo num dia não muito distande, mas a coisa deu pra trás, né? 
- Porque tu teve que agarrar Carolina na festa de despedida do bar de Marcelo. 
- Isso... e quis também, diga-se de passagem... o pior é que Célia provavelmente era a 

última mulher completamente compatível comigo nessa cidade. 
- A última, Celso? 
- É, uma vez eu calculei quantas mulheres seriam completamente compatíveis 

comigo aqui, nessa cidade, o resultado deu de 3 a 4, ela foi a 3ª que eu conheci. 
Quer dizer, cronologicamente ela foi a 2ª que eu conheci, mas a 3ª com quem eu me 
envolvi... fisicamente, que emocionalmente eu já estava envolvido com ela antes 
mesmo de eu conhecer... 

- Pode parar, e as outras 2? 
- Lina, que tu não chegou a conhecer, ela foi... 
- Eu conheço essa triste estória, Celso, ela foi fazer mestrado em Ouro Preto e tu 

ficou aqui chorando pelos cantos. 
- Isso... 
- Me mostra uma foto dessa menina pra eu ver o quê que ela tem que eu não tenho. 
- Mostre-me. 
- Puta merda, Celso, deixa de ser chato...! 
- Eu não tenho foto de Lina no meu telefone não, da próxima vez que tu fores lá em 

casa eu te mostro. 



- Tá bom. E a outra? 
- E a outra é Giselle, que ainda mora em São José... 
- Outra que eu não conheço. 
- Isso... idem idem em relação a fotos de Giselle. 
- Falou. 
- A gente teve uns rolinhos no distante passado, mas ainda somos bons amigos. 

Ótimos, eu diria... e ela ainda é ligadona em Giba 99, diga-se de passagem. 
- Quem é esse aruá? 
- Um amigo meu lá do ITA... ele teve uns rolos com Bia depois que eu me formei. 
- Eita porra, isso parece coisa de novela, Celso, tu teve uns rolos com a namorada do 

teu amigo, e vice-versa, sei não. 
- Ex-namorada, ele acabou porque ela não queria morar com ele. 
- E ele dispensou a menina por causa disso, não podia ter esperado até ela estar 

pronta?? Pense num cara idiota, esse teu amigo! 
- Pode crer, eu teria esperado, na boa... 
- Por que 99? 
- Há-há... sabe aquelas pessoas que não deixam a gente terminar de falar e completam 

as frases da gente? 
- Sei sim, chato pracas. 
- E no entanto tu faz isso frequentemente. 
- Celso, me poupe, que todo mundo faz isso, tu inclusive. 
- Então, quando a gente conversa com ele a gente nunca termina as frases da gente, 

fica sempre em 99%. 
- Há-há-há, esse pessoal do ITA é tudo doido mesmo, né? 
- Ou quase... 
- E a 3ª é Célia. 
- Foi Célia, do verbo não é mais. 
- Vai ver que tem uma 4ª, Celso, vai ver que é Catarina mesmo. 
- Não é Catarina... infelizmente, pois eu seria mesmo capaz de manter um 

relacionamento duradouro com ela, na boa, apesar das neuroses dela. Ou não. 
- Ou Mirela. 
- Mirela pode ser... pode ser mesmo... ela não é chata feito a tua amiga Mariana... 
- Mariana não é chata não, Celso, deixa dessa tua leseira! 
- Nem feia, nem burra, nem crente, nem neurótica feito Catarina... 
- Eita, Celso, tu tens preconceito com crente, é? 
- Claro que não, que eu defendo o direito de todos acreditarem nas besteiras que 

quiserem, mas é que crente só namora crente, eu saí com uma crente no ano passado 
e ela me disse isso... e como eu não iria me converter então mulher crente tem que 
ficar fora do público alvo. 

- E mulher feia também? 
- Também. Não precisa ser bonita feito Catarina, mas também não pode ser feia. 
- Putz, Celso, estou decepcionada contigo, e a beleza interior não conta não, velho? 
- Claro que a beleza interior conta, Leila, por isso que eu elimino as chatas e 

ciumentas e neuróticas, ora! 
- Puta merda...! 
- Tu já teve namorado feio? 
- Não, nunca... 



- Então deixa de ser hipócrita... Mesmo porque esse negócio de beleza física é 
completamente relativo, nénão? 

- Isso é verdade, o que eu acho feio tu pode achar bonito. 
- Ou tolerável... Continuando, Mirela não é insegura... será que Mirela é ciumenta, 

Leila? 
- Hum, boa pergunta... 
- E a correspondente boa resposta? 
- Eu acho que não, mas essas coisas a gente só sabe mesmo quando passa por uma 

situação que desperte ciúmes, nénão? 
- Com certeza... hum... 
- Vocês furunfaram? 
- Não. 
- Não não ou não ainda não? 
- Não não, que afinal de contas ela me disse que não queria se amarrar em ninguém, 

ora. 
- E tu acha que uma coisa tem a ver com a outra. Sei... 
- Existe uma certa interdependência entre essas 2 coisas, Leila, nos 2 sentidos: você 

se amarra em alguém e fica com vontade de furunfar com essa pessoa, você furunfa 
com alguém e eventualmente se amarra nessa pessoa. Se você não quer se amarrar 
em ninguém é melhor deixar sexo de lado, nénão? 

- Puta merda... Celso, entenda uma coisa, às vezes tu tens que deixar essa tua lógica 
exagerada de lado e seguir os teus instintos, porra, ser pelo menos um pouquinho 
espontâneo, viver no momento, tá ligado? 

- Tu tens mesmo certeza de que tu não estás a fim de ficar comigo hoje, Leila? Sim, 
porque essa tua conversinha mole de instintos e espontaneidade e viver no momen... 

- Eu não tou falando de mim não, aruá, eu tou falando de tu, deixa de ser alesado! 
- Então tá, semana que vem, depois do feriado, eu chamo Mirela pra sair. Vai que ela 

realmente é a 4ª, vai que ela será a minha melhor namorada de todos os tempos? 
- Vai ver que sim. 
- Ela te disse algo de natureza mais periclitante, Leila? 
- Não, claro que não, tu sabe que Mirela é reservada, Celso. 
- Eu me amarro em mulher reservada... 
- Há-há-há, tu é muito besta mesmo, véi, putz... 
- Semana que vem sem falta eu chamo Mirela pra sair. Se não chover, claro. 
- Por que tu não chama agora mesmo? Ela tá chegando, saca. 
- Tá bom, vai pra sala que eu vou tentar um pouco de espontaneidade planejada com 

ela. 
- Há-há-há, tu és muito alesado mesmo, Celso, puta merda... 
- Vai, mulher. 
- Tá bom, mas antes deixa eu te dizer 1 coisa: tu não estás mesmo acreditando que vai 

morrer antes dos 30 como eu achava não, Celso, pois se tu estivesse tu já teria 
largado esse emprego que tu odeia tanto e estaria terminando o teu disco, e viajando 
pro Canadá e esses lugares todos que tu quer e surfando em Chicama e... 

- Eu não odeio o meu emprego, Leila, isso é exagero... 
- Que seja, mas pense no que eu acabei de falar. 
- Putz, tu agora colocou mais uma nóia na minha cachola... 
- Pense num homem complicado, esse meu amigo Celso... 



Minha Sereia 
 
Qual é o ponto que a gente decide largar um emprego, ou uma namorada, ou uma esposa? 
O que é preciso acontecer pra que a gente finalmente aceite que é uma coisa que não tem 
mais futuro e dar um “lasque-se, tou fora!” pro lance? 
 
Eu peguei a derradeira saideira e finalmente resolvi sair do mar. Repousei a minha 5’9” na 
areia e sentei ao lado da minha comparsa da hora... e como ela permanecesse deitada eu 
coloquei minhas lentes protetoras e fiquei discretamente apreciando os seus belos contornos 
setentrionais – os dela, claro – “essa menina não é de se jogar fora mesmo, mas eu receio 
que esteja mesmo na hora de executar essa duvidosa manobra”. 
 

- Já passou da hora – voz número 1 – essa menina controla demais, tá ligado? 
- Pois eu continuo achando que ela é mesmo a mulher ideal – voz número 2 – bonita, 

inteligente, simpática, saca de som, meiga, carinhosa... 
- Tem fonte de renda fixa... – voz número 3, lembrando de um importante detalhe. 
- Boa de chinfra... – voz número 2, idem – e por falar em chinfra hoje rola um rala 

bucho, minha gente. Shruiu! 
- Suruiu-iu-iu! – voz número 3. 
- Pois esse é exatamente um dos motivos que eu acho que já passou da hora – voz 

número 1, idem idem – qual é a mulher que vai regular mixaria por causa de que é 
sexta feira santa? Qual, minha gente?!? 

- E daí se a menina segue alguns tradicionais costumes? – voz número 2 – A gente 
comeu peixe ontem, é a mesma coisa, ora! 

- Não, não é, uma coisa é a gente fazer algo tradicional e que a gente gosta, outra 
completamente diferente é a gente deixar de fazer algo que a gente gosta por causa 
de tradição – voz número 1 – ou, pior ainda, religião. 

- Bom, eu acho que não custa nada a gente tolerar as crendices alheias – voz número 
3 – principalmente quando o resultado disso é mais tempo livre pra pegar onda, 
como foi o caso de ontem. 

- Caso de ontem à tarde, né? – voz número 1 – Ou tu ia querer pegar onda ontem à 
noite? 

- Ontem o mar tava melhor que hoje... – voz número 2. 
- Isso porque essa dondoca ficou dormindo até tarde hoje, e quando a gente chegou 

aqui já tava maus de onda – voz número 1 – outro bom motivo pra dispensar essa 
maria. 

- Pode crer... 
- Pode crer o que, Celso? 
- Nada não... 
- E aí, como tava o mar? 
- Marromeno... ontem tava melhor. 
- A maré tá subindo, né? A faixa de areia tava maior antes. 
- Tá sim, tá começando a ficar empapuçado. 
- Sei... – ela virou o corpo e sentou – você ainda vai cair? 
- Não, aqui e agora não, talvez mais tarde, quando a maré tiver baixando de novo. 
- Que hora vai ser a maré alta? 
- 10:30, que horas são? 



- 9:47... que hora tu marcou com o teu amigo? 
- 11:00, mas eu duvido que Barriguelo apareça antes do meio-dia. 
- Então dá tempo pra gente voltar pro hotel e namorar um pouquinho, né? 
- Depende da tua definição de pouqinho... 
- Bora! 
- Shruiu! 

 
Pegamos a estrada e fomos namorar um pouquinho... e depois pegamos a estrada 
novamente, em sentido oposto, para curtir uma prainha em companhia dos amigos. 
 

- Aonde fica essa Barra de São Miguel, Celso? 
- É depois do Francês, não é longe não. 
- Aqui é tudo perto, né? 
- Pode crer... 
- Esse feriadão tá massa... praia, sol, peixinho, jabinha, mais praia e sol e peixinho, 

mais um jabinha mais tarde... 
- Há-há-há... eu até que tava com saudades de ti, mulher. 
- Tava nada... 
- Tava sim... 
- Tens falado com a nossa amiga Cristina? 
- Tenho sim, ela foi promovida, arrumou um namorado veterinário... 
- Veterinário? 
- Hum-hum, inclusive ele já deu uma conferida na perereca dela, disse que tava tudo 

nos conformes. 
- E vocês ficam conversando sobre essas coisas? 
- Por que não? 
- Não é esquisito não? Afinal de contas... deixa pra lá. E o Alex, tens sonhado com 

ele ultimamente? 
- Hum-hum, outro dia eu sonhei que ele tava me mostrando o lugar onde ele mora, eu 

perguntava se ele sabia que tinha morrido, ele dizia que sabia... foi a maior onda. 
- Vixe, que coisa...! 
- Eu liguei pra Lú, ela disse que eu era medium. 
- Ela disse que tu era médio, Celso? Há-há-há... 
- Medium... agora que eu entendi. 
- Teu amigo ficou meio desconfiado quando eu falei que tinha conhecido a Carolina 

no ano passado... 
- Barriguelo não morre de amores por ela não... e vice-versa. 
- Tens visto a Carolina? 
- Eu vi na festa de despedida do bar de Marcelo, ela tava lá com a irmã, e o 

namorado. 
- Namorado de quem? 
- De Ana... a irmã de Carolina. 
- Conversaste com ela? 
- A gente conversou um bocado... – “bocado mesmo” – ela tava meio travadinha, foi 

a maior comédia. Ela perguntou por tu, eu falei que a gente ia passar o feriado junto, 
aqui. 

- Foi mesmo...? 



- Foi. Ela falou pra Olivia que eu estava com um olhar de apaixonado naquele dia do 
casamento de Rodrigo e Vivi, quando eu tava contigo. 

- Tu ainda gostas de mim, Celso? 
- Ainda... – “esse não é o problema, nunca foi” – e você, Bia? 
- Claro, você é o pai que eu escolhi para os meus futuros filhos. 
- Bem futuros mesmo, né? 
- Nem tanto, que você sabe muito bem que eu quero ter os meus 2 filhos antes dos 30, 

não está tão longe assim não. 
- Sei... – “putz, esse papinho leso de novo?”. 
- Quem mais tava lá na festa? 
- Todo mundo... Neno, Danilo, Nanda... 
- Tasso e Mônica também? 
- Também... Vilma também com o namorado, toda feliz com os peitos novos. 
- Ficou legal, Celso? 
- Bom, eu obviamente que não vi os detalhes, mas ela está satisfeita com o resultado. 
- Não visse na praia? 
- Não... eu deixei de ir à praia socialmente... só vou pra pegar onda agora. 
- Cansou de ficar olhando pras bundinhas das meninas? 
- Isso... agora eu olho só pra tua, Bia. 
- Tá bom, me engana que eu gosto... 
- E Chicus, como vai? 
- Eles tão meio mais ou menos... 
- Ôps, como assim? 
- Falando em separar...  
- Por que motivo? 
- Eu acho que rolou gaia. Dele. 
- Putz... – “aquele aruá não devia ter falado pra mulher que encarou outra maria”. 
- A Marta separou do Renato. 
- Sabia não... rolou gaia? 
- Que eu saiba não, mas ela disse que ele tava bebendo muito, dando vexame pelos 

cantos, obcecado em não gastar nada pra juntar dinheiro... 
- Putz... esse negócio de casamento deve ser uma coisinha complicada mesmo... 
- Tens falado com a Gis? 
- Pessoalmente não, desde o SDO que eu não vejo Giselle, mas de vez em quando eu 

falo com ela ao telefone... como é que ela tá? 
- Ela disse que tá pensando em começar o doutorado no ano que vem... 
- Massa... e Giba 99? 
- Acabou mesmo, eu nem fiquei sabendo o motivo. 
- Ele não te disse? Afinal de contas vocês eram tão amiguinhos no ITA... 
- Ciúmes do menino porque eu fiquei com ele 3 ou 4 vezes em 2 semanas quando 

tava no 5º ano? 
- Não, claro que não... 
- Não me falou nada, e eu nem perguntei... rolou gaia? 
- Há-há-há, e eu sei lá, mulher? 
- Ela não te disse? Afinal de contas vocês eram tão amiguinhos no ITA, há-há. 
- Ciúmes da menina porque eu fiquei com ela 3 ou 4 vezes em 2 semanas quando tava 

no 5º ano? 



- Não, claro que não... 
- Ele disse que queria morar com ela, ela disse que não estava a fim... foi isso. 
- Ela dispensou o 99 por causa disso? 
- E quem disse que foi ela quem dispensou ele? 
- Coitado... 
- Coitada ela, né? Quem já viu acabar um namoro saudável por causa dum motivo 

besta desse? 
- Não, Celso, se ela tava namorando com ele esse tempo todinho é porque tinha uma 

expectativa de que as coisas iriam evoluir para um estado de maior energia, né? 
- Vá que seja, mas tinha que ser na hora que ele queria? O cara não podia esperar até 

o momento em que ela estivesse pronta? 
- Você tá falando deles ou da gente, Celso? 
- Deles, claro, que eu ainda nem comecei a pensar sobre esse tipo de assunto. 
- E por que não? 
- Porque ainda não chegou a hora, claro... eu não sei nem se estarei vivo daqui a 1 

semana... 
- Ainda tá achando que vai morrer antes dos 30? 
- Hum-hum... 
- Ainda não passou essa paranóia, Celso? 
- Ainda não, Bia... 
- Putz... eu gostaria de te ajudar, mas eu não sei como. 
- Você podia manerar um pouco na pressão. 
- Que pressão, Celso? 
- Essa conversa de morar junto, por exemplo, e ter filho antes dos 30. Dos teus 30. 
- Um dia a gente vai ter que ter essa conversa, né? Eu quero definir se eu vou fazer o 

meu doutorado lá na faculdade ou na UFO. 
- Há-há-há, essa foi boa... por que tu não faz doutorado no exterior? Assim quando tu 

voltar a gente conversa sobre esse assunto. 
- Olha... 
- ... 
- Então? 
- Eu acho que esse dia não vai ser hoje não, Beatriz Cecília. 
- Olha... 
- Depois que eu voltar da California, depois que eu me livrar dessa paranóia... 
- Então tecnicamente a gente ainda está dando um tempo. 
- Hoje não, hoje você é a minha namorada querida, minha 1ª e única. 
- Há-há-há, pense num macho enrolão da muléstia... 

 
Breatriz deu uma conferida na monotônica paisagem da AL-101 e continuou a nossa 
curiosa prosa: 
 

- Vocês transaram? 
- Vocês quem?? 
- Tu e a Gis. 
- Não...  eu fiquei com a menina umas 3 ou 4 vezes no passado mais que distante, 

Bia, não é assim não, tá pensando o quê? 
- Sei... 



- E por que essa pergunta agora? 
- Curiosidade, Celso. 
- Sei... – “sei...” – vocês transaram? 
- Há-há-há, eu sabia... 
- Se você não quiser contar tudo bem, coisa do passado mesmo, né? 
- É... não, Celso, eu nunca transei com o Giba não, eu fiquei com o menino umas 3 ou 

4 vezes no passado mais que distante, não é assim não, tá pensando o quê? 
- Há-há-há, ia ser engraçado, né, se a gente se encontrasse daqui a uns 10 ou 15 anos 

e rolasse aquele clima de “eu já fiz sexo com o/a teu/ua esposo/a”? 
- Hum, isso quer dizer que você está realmente pensando em casar comigo, Celso. 
- Daqui a uns 10 ou 15 anos, claro. 
- Olha... 
- 7 a 10...? 
- Mas eles acabaram mesmo, né, então mesmo que a gente se encontrasse daqui a 10 

ou 15 anos não ia ser engraçado porque eles não estariam casados. 
- Eu acho que ainda tem volta... Giba se amarra naquela menina, Bia. E vice-versa. 
- E você, Celso? 
- Eu gosto muito de Gis, muito mesmo, ela é uma das minhas melhores amigas. 
- Não, aruá, você ainda se amarra em mim? 
- Claro que sim, Bia... 
- Pois não parece... 
- Eu só gostaria que você não me pressionasse tanto com essa conversa de morar 

junto, casar, essas coisas. 
- Não é uma questão de pressionar, Celso, é uma questão de planejamento. Essas 

coisas requerem um certo nível de planejamento, você sabe disso. 
- Eu sei, mas no momento eu não estou com cabeça pra pensar nessas coisas, e muito 

menos pra planejar essas coisas, Bia... eu queria muito que você entendesse isso. 
- Eu estou me esforçando um bocado pra entender isso, Celso. Muito mesmo. 
- Tá bom... 

 
Novamente Breatriz deu uma conferida na monotônica paisagem da AL-101, e continuou a 
nossa curiosa prosa: 
 

- E a fábrica, Celso? 
- Eu não sei mais quanto tempo eu vou ficar naquela empresa não, Bia. 
- O que foi agora? 
- Fernando tá com umas conversas de que o meu projeto não está dando os resultados 

esperados... o que decididamente não é verdade, pois os resultados estão 50% acima 
do esperado. 

- Então por que ele tá reclamando? 
- Porque ele não gostou do objetivo inicial, que foi estabelecido quando a gente era 

outra empresa, por outra pessoa, ele disse que era muito modesto, que tinha que ser 
mais agressivo... aquilo é um doido mesmo. 

- E o que mais? 
- Márcio outro dia veio com uma conversa de que Fernando quer mudar o “layout” do 

escritório, derrubar as paredes, acabar com salas individuais, botar todo mundo num 
salão só... 



- Putz, e como vai ser na hora que tu quiseres soltar uma bufa, Celso? 
- Essa foi exatamente a 1ª coisa que eu pensei quando escutei essa novidade, Bia. 
- Tá vendo como a gente é sincronizado? 
- Pode crer... e aparentemente ele tá pensando em contratar a minha estagiária. 
- Ele falou isso? 
- Não, mas perguntou a Márcio como ela estava se saindo, e se eu aprovaria a 

contratação dela caso a gente estivesse contratando, essas investigadas que não 
enganam ninguém... déspota nepotista fdp. 

- Mas ela tá desempenhando bem? 
- Isso tá, a menina é dedicada, aprende rápido, é inteligente, gentil... 
- Bonitinha... 
- Também... e Fernando não contrata gente feia, tu sabe. 
- E a irmã de Bico, já saiu de lá? 
- Ainda não, mas ela disse que não passa desse ano... 
- Ela ainda tá namorando com o Mané? 
- Tá sim, eu acho até que ela já tirou a virgindade dele... 
- Tá fazendo progresso, então. 
- Pode crer. 
- E ele, já começou o doutorado? 
- Já, lá na UFO. 
- Bom, ele é olindense mesmo... 
- Pode crer... 
- E a outra irmã de Bico, tua ex-namorada? 
- Nunca mais vi... 
- Por que vocês acabaram? 
- Putz, Bia, isso é coisa de 4 anos atrás... 
- Curiosidade, Celso. 
- Tu hoje tás muito curiosa, mulher, vixe! 
- Tou mesmo... quem foi que acabou? 
- Nós chegamos a um acordo... 
- Foi tu, né? Se tivesse sido ela tu ia dizer que ela deu um chute na tua bunda. 
- Há-há-há... 
- Eu te conheço, menino. 
- Pode crer... 
- Vai, por que tu acabou com ela? 
- Porque ela me pediu pra fazer uma coisa que ela não conseguiu fazer... pediu não, 

ela exigiu que eu fizesse, e depois não fez o que ela mesma propôs. Pode uma coisa 
dessa? 

- Isso que eu estou pensando? 
- Isso mesmo... se ela não ia fazer também por que foi exigir que eu fizesse, né? 
- É verdade... e aquela paulista do nome esquisito? 
- Ludmila? Conforme prometido eu nunca mais vi, nem liguei pra ela – “quer dizer, 

eu liguei e vi a menina, por inteiro, mas eu tenho quase certeza que não era ela 
mesmo não, era a irmã gêmea dela, Sofia... eu acho”. 

- E ela, ligou pra você? 
- Também não... 
- Sei... 



- Na certa tava só querendo tirar uma casquinha mesmo, tu sabe que essas paulistas 
ficam tudo ouriçadas quando conhecem um cara bom de chinfra, as coitadas são 
acostumadas com aquele bando de bate fofo. 

- Há-há-há... eu não devia nem estar rindo... 
- Tu sabe que aqueles paulistas são um bando de bate fofo mesmo, né? 
- Não, Celso, esse é um dos muitos assuntos sobre os quais eu nada sei. 
- Giba 99 é paulista... 
- E como eu declarei anteriormente, eu nunca transei com ele... e como é que tu sabe 

que paulista é tudo bate fofo, Celso? 
- Valéria vivia dizendo isso quando a gente namorava. 
- Tens falado com ela? 
- A gente conversou pelo telefone logo depois que Alex faleceu... ela também ficou 

meio paranóica... 
- Coitada, já é o 2º ex-namorado dela que morre... 
- Pode crer... foi consultar psicólogo e tudo mais, mas largou depois que virou crente. 
- A Valéria virou crente!? 
- Pra você ver o poder que Jesus tem... 
- Vixe... 
- Segundo Adriano ela inclusive deixou de beber, e fumar. 
- Tudo por causa da morte do Alex? 
- Com certeza foi um dos fatores mais importantes nessa inesperada mudança dela. 
- Putz... e ela falou que eles eram bate fofo, Celso? 
- Não é bom ficar falando mal de gente morta não, Bia, tá ligada? 
- É mesmo... afinal de contas eles podem estar ouvindo, né? 
- Há quem pense que isso é possível... 
- E eu, Celso? 
- O que é que tem? 
- Tu acha que eu sou bate fofo? 
- Há-há-há... claro que não, Beatriz, você é top 3 de todos os tempos, tá ligada? 
- E quem são as outras 2? 
- Lina e Carolina. 
- Sim, mas, quem é a top 1? 
- Há-há-há, tás querendo uma massagem no ego, é? 
- Não, sério, eu prometo que não vou ficar com ciúmes. 
- Hum... – “hum” – são estilos diferentes, Bia, não dá pra fazer uma comparação 

direta não. 
- Sei... 
- É que nem comparar Pipe, Chopes e Cloudbreak... são 3 esquerdas incríveis, mas 

são diferentes entre si. 
- Há-há-há... eu sou o equivalente surfístico de qual delas? 
- Você é a minha Cloudbreak, Bia: mais longa, mais multi-facetada... 
- Multi-facetada? 
- É, tem dia que você está grande, perfeita, lisinha, manobrável por todas as seções, 

tubular... tem dia que está pequena, ou não manobrável, ou não tubular, tem dia que 
tá totalmente fora de controle, difícil de descer... 

- Há-há-há... 
- Hoje, por exemplo, você está quase perfeita. 



- Quase? 
- É... só falta parar de tocar naquele assunto. 
- Eu já parei, não percebeu não? 
- Na minha cabeça ainda não parou. 
- Bom, isso é problema da tua cabeça, então. 
- Pode crer... a gente podia vir morar aqui, Bia. Se a gente decidir morar junto, claro. 
- Aqui? 
- Sim... aqui dá onda, Barriguelo me chamou pra trabalhar com ele... 
- Quando foi isso? 
- Ontem, quando tu estavas paparicando a filhinha deles. 
- Ela é uma fofura mesmo... 
- Eu falei que não tava muito satisfeito no trabalho, ele disse que era só eu ligar pra 

ele que ele engrenava tudo. 
- Hum... 
- Tu transfere pra UFAL, faz o teu doutorado aqui... 
- Eu gostei daqui, das praias... 
- Não é muito longe da tua mãe... 
- Nem da tua... então tu estás mesmo pensando nisso, Celso. 
- Tanto que tu fica martelando... 
- Legal. Quando? 
- Calma, eu só tava levantando uma possibilidade, Bia. 
- Eu sei, Celso. Quando? 
- Há-há-há... depois que eu voltar das minhas férias californianas a gente discute isso. 
- Ou então você podia ligar pro Renato pra ver se ele arruma algo lá no trabalho dele. 

Ele tá bem lá, numa posição boa, de chefia, e vocês eram tão amigos no ITA, ia ser 
legal vocês trabalharem juntos. 

- Outra possibilidade... a vida é uma viga hiper-estática mesmo, como já dizia o 
grande Lepe-Lepe. 

- Ia ser massa, Celso, a gente morando na mesma cidade, se vendo todo dia, 
namorando toda semana... onde por namorando entenda-se fazendo o que a gente 
acabou de fazer. 

- Ia mesmo, Bia... – “pelo menos essa parte ia ser massa, shruiu!”. 
- A gente ia procurar o teu apartamento junto, eu te ajudava a decorar, e daqui a uns 6 

meses eu ia morar contigo. 
- Sei... – “já essa parte eu não sei se ia ser massa não” – será que é nessa entrada? 
- Pronto, problema resolvido! 
- Depois a gente continua essa prosa, que eu acho que é nessa entrada agora. 
- Tá bom. 

 
Meu prestimoso amigo Barriguelo e família já estavam na área, e novamente desfrutamos 
da já famosa hospitalidade dos simpaticíssimos alagoanos. Beatriz novamente não perdeu a 
oportunidade de ficar paparicando a herdeira do clã dos Barriguelos, e eu novamente não 
perdi a oportunidade de trocar umas interessantes idéias com o meu saudoso amigo... e ao 
final da tarde estávamos novamente de volta ao nosso quarto de hotel, novamente 
enfrentando um curioso dilema: 
 

- Vai você primeiro, eu espero. 



- Vamo junto? Assim a gente economiza água, fica um banho mais ecologicamente 
correto. 

- Boa idéia... 
 
O objetivo primário daquela deliciosa empreitada com certeza não foi atingido, pois no 
final das contas nós passamos mais tempo no banho conjunto do que se tivéssemos tomado 
2 banhos individuais, e considerando vazões semelhantes em ambos os casos conclui-se 
que o gasto d’água final foi superior... 
 
O objetivo secundário, no entanto, foi plenamente atingido. Todo mundo sabe que a maior 
vantagem de tomar banho a 2 é que tem alguém pra esfregar as costas da gente... e vice-
versa, claro. E esse negócio de esfregar costas sempre acaba em esfregar outras partes de 
maior potencial calórico também... shruiu... 
 
Eu deitei na cama e liguei o mey “player”, e enquanto Bia terminava de se enxugar eu dei 
ouvidos às minhas 3 cúmplices vozes interiores... 
 

- Rapaz, dispensar essa menina vai ser mais bem complicado do que eu estava 
imaginando, tá ligado? – voz número 1, levemente preocupada. 

- E quem foi que disse que eu quero dispensar essa menina? – voz número 2, nem um 
pouquinho preocupada – Uma menina bonita, inteligente, simpática, saca de som, 
meiga, carinhosa... 

- Tem fonte de renda fixa... – voz número 3, relembrando um importante detalhe. 
- Boa de chinfra... – voz número 2, idem – e por falar em chinfra daqui a pouco rola 

mais um rala bucho, minha gente. Shruiu! 
- Suruiu-iu-iu! – voz número 3. 
- Pois esse é exatamente um dos motivos que eu acho que vai ser complicado – voz 

número 1. 
- Vamos raciocinar direitinho, gentem: – voz número 2 – Célia nunca mais vai querer 

coisa nenhuma com a gente, Gloria voltou pro macho, Regina idem, Duda idem 
idem, pra mim está bem claro que nós exploramos e esgotamos todas as outras 
possibilidades viáveis! 

- Eu concordo, a gente decididamente não pode deixar essa menina escapar – voz 
número 3 – tá certo que ela tá meio obcecada com esse lance de prazos e metas, mas 
isso a gente administra. 

- E Carolina? – voz número 1, lembrando de um importante detalhe. 
- Tás brincando, né, véi? – voz número 2, completamente ignorando o tal importante 

detalhe – aquilo foi apenas um “flashback” do passado, velho, como diria o nosso 
querido amigo Adriano. 

- Será? – voz número 1. 
- Claro que sim, senão Celso estaria sonhando com ela toda noite – voz número 3. 
- Que nem ele tá sonhando com Célia? – voz número 1, lembrando de outro 

importante detalhe. 
- Perainda, foi somente 1 única vez, naquela noite da festa do bar de Marcelo – voz 

número 3, lembrando de um outro importante detalhe. 
- Depois da furunfada com Carolina... – voz número 2, idem – será que tem algo a 

ver...? 



- Eu acho que não, senão ontem teria rolado outro sonho com Célia, pois afinal de 
contas Celso dormiu com Bia ontem – voz número 3, idem idem. 

- Literalmente – voz número 1, idem idem idem – que afinal de contas ela regulou 
por causa de que era sexta-feira santa. 

- Pode crer... 
- Pode crer o que, Celso? – eu tava tão compenentrado no meu curioso mundinho 

interior que nem havia percebido que ela havia saído do banheiro. 
- Nada não, Bia. 
- Sei... – ela deitou ao meu lado, com os cabelos ainda pingando. 
- Não vai enxugar o cabelo não? 
- Pra que, se daqui a pouco eu vou tomar outro banho? 
- Shruiu! 
- Há-há... – Beatriz ficou levemente séria por um instante – mês que vem faz 1 ano, 

Celso. 
- É mesmo... – “putz, como o tempo está voando mesmo...”. 
- Nem parece, né? Parece que foi outro dia que a gente tava no casamento da 

Sandrinha, que a gente se re-encontrou... 
- Bom, os primeiros 6 meses foram massa, né? 
- Foram mesmo... depois foi que a 2ª derivada mudou de sinal... 
- Pode crer... 
- Mas agora ela tá positiva de novo, né? A gente está aqui em perfeita harmonia, 

quando você voltar da viagem a gente vai começar a fazer alguns planos... 
- Há-há-há, eu sabia onde que essa conversinha mole ia dar. 
- Tá bom, vou mudar de assunto pra não estragar o clima. 
- Massa. 
- O que você quer fazer agora? 
- Ficar aqui com você até a hora do jantar. 
- Não, aruá, isso está evidente, eu quero saber o que você quer fazer comigo, aqui, 

agora? 
- Hum, vale tudo? 
- Tudo menos aquilo, que aquilo só depois do casamento, né? 
- Há-há-há... – eu delicadamente retirei seus molhados cabelos negros, os dela claro, 

da frente dos seus lindos olhos castanhos, os dela, claro – a gente podia fazer uns 
experimentos superficiais, assim, a nível de de repente, nénão? 

- Que tipo de experimentos superficiais, Celso? 
- Assim, tipo... – e foi naquele potencialmente interessante momento que o meu 

bobofone deu sinais de vida – eita porra, é do trabalho, eu tenho que atender, Bia. 
- Atenda, então. 

 
Peguei o beque do telefone, botei no viva voz pra Bia tomar conhecimento de como 
funciona a vida real de um Engenheiro praticante e fui investigar o que estaria acontecendo: 
 

- Fala, Rei, que foi que houve? 
- Celso, eu tou aqui na fábrica, deu uma piscada, eles me ligaram. 
- E o estrago? 
- Parou tudo, mas o pessoal conseguiu lançar todas as linhas, exceto a 2, que ficou 

parada 28 min. 



- Já tá lançada, então. 
- Tá, mas Zezão me perguntou se a gente não devia trocar o filtro, que segundo ele 

em 90% dos casos que a gente não troca o filtro depois de um tempo longo desse dá 
pau depois, coisa de 2 a 5 dias dando problema. 

- Bom, 90% é um exagero, ele deve estar se referindo a 90% das vezes que ele 
lembra, que o valor correto mesmo é 50%, e foi por isso que a gente estabeleceu a 
regra de sempre trocar o filtro se a linha ficar parada por 30 min ou mais. 

- Isso, e é exatamente por isso que eu tou te ligando, Celso, porque no caso foram 28 
min, e o sistema aparentemente não está contaminado, a gente já observou por 15 
min e parece tudo bem. 

- Aparentemente no caso é a palavrinha mágica. 
- Isso. Então, a gente deve trocar o filtro ou não? 
- Hum, vamos analisar a questão sob os pontos de vista de curto prazo e longo prazo. 

Curto prazo primeiro, o que é que vai acontecer se tu trocar o filtro, Reinaldo? 
- A gente vai perder mais 1 h de produção na linha 2, Celso, Márcio com certeza vai 

ficar irado na segunda-feira, vai ficar perguntando se era mesmo necessário trocar 
a porra do filtro. 

- Claro, mas por outro lado o resto do teu final de semana prolongado, e do meu 
também, vai ser beleza, né? 

- É, há-há, e a minha namorada nova não vai mais encrespar comigo porque eu 
deixei de ficar com ela pra trabalhar. 

- Nem a minha, há-há – Bia ficou rindo da minha piadinha, toda feliz da vida, diga-se 
de passagem – e o que vai acontecer se tu não trocar o filtro? 

- Bom, nesse caso a gente não perde essa outra hora de produção, mas tem 50% de 
probabilidade de dar pau, que a diferença entre 28 min e 30 min é muito pequena. 

- Isso, e se der pau? 
- O resto do meu final de semana vai ser uma bosta, e do teu também,minha 

namorada nova vai ficar irada comigo, a tua também, comigo e contigo, e na 
segunda-feira Márcio vai ficar irado comigo, e contigo, perguntando porque a 
gente não trocou a porra do filtro logo. 

- E se não der pau? 
- Aí fica todo mundo feliz, né? 
- Isso, inclusive a tua namorda, e a minha. E Márcio. 
- Pode crer. 
- Agora longo prazo, o que vai acontecer daqui a uns 5 anos em cada um desses 

casos? 
- Hum... provavelmente ninguém não vai nem lembrar disso daqui a 5 anos se eu 

trocar o filtro, Celso, ou se eu não trocar e não der pau, mas se eu não troco e dá 
pau eu aposto que vai um monte de gente que toda semana vai ficar falando 
daquele feriadão da Semana Santa que eu não troquei a porra do filtro pra 
economizar 1 h de produção e por causa disso a linha passou 3 dias dando pau e 
no final das contas a gente perdeu muito mais tempo, e produção, e ainda teve que 
trocar o filtro. 

- Isso, tudo mundo vai lembrar da cagada que Reinaldo fez, que o ser humano em 
geral tem muito mais facilidade de lembrar de coisa ruim do que coisa boa. 

- Pode crer... vou trocar essa porra agorinha, valeu, Celso. 
- Té segunda, Rei. 



Desliguei o aparelho, coloquei-o de volta na mesinha de cabiceira e esperei os sutis 
comentários da minha atenta namorada: 
 

- O que é piscada? 
- É quando falta energia mas chega logo, tipo instantaneamente, num piscar de lhos, 

na verdade é bem mais rápido que um piscar de olhos, mas tudo bem. 
- E mesmo assim as máquinas param, vocês não têm volante de inércia? 
- Em alguns lugares, outros não. 
- E gerador? 
- Tem não... e mesmo se tivesse eu nem sei se nesses casos o gerador ia ajudar 

alguma coisa, se o tempo de reação seria suficientemente curto. 
- Hum... – Beatriz refletiu por uns 3 ou 4 segundos e mudou a vertente do assunto em 

pauta – estou impressionada com a tua tática de manipular incautos, Celso. 
- Há-há-há, isso se chama fazer os outros pensarem com as próprias cabeças, Bia. 
- Nem pense que isso vai funcionar comigo, essa estorinha de longo prazo, daqui a 5 

anos, pode tirar o cavalinho da chuva. 
- Há-há – novamente eu acariciei os seus molhados cabelos negros, os dela, claro – 

ontem de noite eu tava lembrando da 1ª vez que eu te vi, no H15. 
- E foi lá no H15 que a gente se viu pela 1ª vez, Celso? 
- Foi lá a 1ª vez que eu te vi, com certeza. 
- Como foi? 
- Eu tava jantando com Adriano, Shimano e JF, tu entrou no H15, vindo do Lab de 

Química, eu acho, mas eu não vi nada, pois eu tava de costas pra entrada, foi 
quando tu passou perto da mesa da gente que Adriano falou algo do tipo essa 
menina é lá da sua terra, Celso, mas não é pro seu bico não. 

- E desde quando eu sou da tua terra? 
- Não, espera o fim. 
- Fala. 
- Eu fiquei olhando pra tu, caminhando toda séria, tu tava com uma calça jeans e uma 

blusinha azulzinha, o cabelo solto, ainda com aquele bronzeado de começo de 
semestre... 

- Que logo logo ia desbotar, há-há. 
- Isso, há-há, que o sol de São José não segura bronzeado... eu disse pra Adriano que 

eu me amarrava em mulher do cabelo preto, e que você era a menina mais gata que 
já havia pisado no H15 em toda a sua longa história, a tua não, a dele, claro. 

- Capaz, tu acha que eu não sei que tu e o resto do H8 achava Lorena a menina mais 
gata que já havia pisado no H15, Celso? 

- Isso foi antes de eu te ver no H15, claro. 
- Há-há,me engana que eu gosto... 
- Sério, e foi quando ele disse algo do tipo essa não, Celso, a outra, a do cabelo 

castanho é que é lá da sua terra, mas nehuma das 2 é pro seu bico... e foi quando eu 
percebi que tinha outra pessoa do teu lado. 

- Giselle. 
- Isso. 
- Essa foi a coisa mais bonita que você me disse hoje, Celso, merece 1 beijo especial, 

daqueles que tu gosta tanto. 
- Shruiu!! 



Beira Mar 
 

- Tu já percebeu que Fernando só contrata gente bonita, Celso? 
- Percebi sim... 
- Essa nova menina da Contabilidade, por exemplo, não tinha uma menos bonita e tão 

competente quanto não? 
- Amara? A mulher é casada, Márcio, eu acho que ninguém vai ficar dando em cima 

dela não. 
- Como é que tu sabe, tu perguntou pra ela durante a integração ou ela falou assim 

mesmo sem tu perguntar? 
- Lula me disse... mas isso é detalhe, mesmo porque a nossa política contra assédio 

sexual ainda está vigente, eu tou preocupado mesmo é com o fato de que nessa 
fábrica já tem mais gente na contabilidade do que Engenheiro, e chegando mais, 
diga-se de passagem. 

- É mesmo, parece mais um banco, né? 
- Com certeza. 
- E Ana Paula? 
- Tudo bem. 
- Assinasse o relatório mensal dela? 
- Assinei. 
- Lesse antes? 
- Claro, imagina se eu ia assinar algo sem ler antes... 
- Tu podia ter mandado os teus cupinchas lerem, por exemplo. 
- Boa idéia, vou fazer isso no mês que vem. Fernando vai contratar Ana? 
- E eu sei lá, ele disse que não, mas isso foi no começo do ano, daqui pro final do ano 

muita coisa pode acontecer. 
- É mesmo... – “nepotista fdp” – viva o nepotismo esclarecido. 
- Tá bom. Reinaldo te ligou durante o feriado? 
- Ligou sim, disse que tava aqui porque tinha dado uma piscada e as linhas todas 

pararam. 
- Ele te disse que ia trocar o filtro da linha 2? 
- Disse sim, eu concordei, por quê? 
- Porque eu fiquei em dúvida se foi a decisão mais acertada mesmo, pois afinal de 

contas o linha só ficou parada por 28 min, as outras linhas nem pararam... 
- E o nosso critério é 30 min. 
- Isso, eu achei que ele devia ter arriscado e lançado a linha sem trocar o filtro 

mesmo, Celso. 
- Por causa de 2 min? E se desse pau e a linha passasse o resto do feriado com 

problema? Ele ia ficar com cara de tacho, né? 
- É verdade, mas se não desse... 
- 50% das vezes que a gente não troca o filtro dá problema, Márcio, se ele não 

trocasse e desse problema todo mundo ia lembrar desse feriado pro resto da vida, da 
merda que ele fez. Ele trocou o filtro e estamos todos em paz, ninguém mais lembra 
do lance. 

- Eu lembro. 
- És o único, então, que eu mesmo nem ia tocar mais nesse assunto. 
- Tá bom, deixa pra lá, se ele te consultou antes tá tudo bem. 



- Massa. 
- Fernando só queria ter certeza que Reinaldo tinha te consultado antes. 
- E se não tivesse, tu não acha que Rei tem capacidade pra tomar uma decisão dessa? 
- Eu acho, mas você sabe que Fernando não quer nenhuma linha parada mais de 1 h 

sem que a liderança esteja de acordo, Celso. 
- Bom, eu estava de acordo. 
- Ótimo, assunto encerrado. 
- Beleza. Que mais? 
- Fernando disse que Nelma tava meio esquisita essa semana, tás sabendo de alguma 

coisa? 
- Esquisita como? 
- Sei lá, agitada, falando muito... 
- Deve ser TPM, que mulher tem essas coisas, né? 
- Deve ser... 
- E o pessoal do EUA, já acharam um candidato? 
- Porra nenhuma, eu já disse pra Fernando que preciso de Rodolfo de volta... Celso, 

tu não imagina o que ele propôs! 
- O que foi? 
- Em vez de contratar um Engenheiro americano a gente fica apoiando a fábrica deles 

daqui mesmo. 
- Como assim? 
- Feito agora, a gente mandou Rodolfo, depois que ele voltar a gente manda outra 

pessoa, tu, por exemplo, daqui a uns 2 meses, pra ficar lá uns 2 meses. Pode? 
- Esse cara é completamente maluco, Márcio, não faz a mínima idéia de como se toca 

uma fábrica de plástico. 
- Não faz mesmo, mas eu disse que ia conversar com a equipe a respeito. 
- Putz... tomara que seja uma daquelas idéias idiotas que ele tem e depois de 5 min 

esquece que teve. 
- Tomara mesmo. Vais ficar o final de semana por aqui mesmo? 
- Vou sim, amanhã vai rolar um churrasco do pessoal da Federal, vai ser massa. 
- E os meninos? 
- Rei vai ficar aqui mesmo, tá de namorada nova, e Carlos Eduardo disse que ia 

pescar, aqui perto mesmo. 
- Tá bom. Bom final de semana, Celso. 
- Igualmente, Márcio. 

 
Voltei pra minha adorada salinha, arrumei meus trens e me preparei para zarpar... e foi 
quando a minha bela e dedicada estagiária apareceu à minha frente, com uma proposta 
bastante decente: 
 

- A gente vai encarar uma picanhazinha, queres ir? 
- Hoje não vai dar não, Ana, eu tenho um compromisso inadiável, fica pra próxima. 
- Que pena... 

 
Levantei e fui: 
 

- Divirtam-se. 



- Obrigada... 
 
Imagina se eu ia estragar a minha promissora saidinha com Mirela por causa... “essa 
menina decididamente estava com cara de mal intencionada... ou bem, dependendo do 
gosto do freguês, mas eu tou fora desse esquema, tou fora mesmo!”. 
 
Cheguei em casa, cumpri com os meus rigorosos rituais de purificação corporal, inclusive 
dei uma cuidadosa lixadinha nas unhas – nunca se sabe, não é mesmo? – e deitei na minha 
querida caminha, a fim de relaxar um pouco antes da minha promissora noitadazinha. 
 
Eu tava tão detonado que logo adormeci, só não capotei de vez porque lá pelas tantas 
alguém bateu à minha fechada porta: 
 

- Celso Pacheco, posso entrar? 
 
Mesmo dormindo eu reconheceria aquela estridente voz em qualquer lugar do universo, e 
eu sabia que o melhor mesmo seria autorizar a entrada da dona da voz: 
 

- Pode sim, Sara Eckerman. 
 
Ela abriu a porta, apareceu e fechou a porta atrás de si: 
 

- Você tava dormindo? Eu bati umas 5 vezes! 
- Tava sim, mas foi bom você me acordar que daqui a... – dei uma rápida checada no 

que dizia o meu bobofone – daqui a 45 min eu tenho que sair. 
- Hum, namorada nova? 
- Não, uma amiga lá do espanhol. 
- Leila? 
- Não, Mirela. 
- Essa eu não conheço. 
- Gente boa. Tudo bem contigo? 
- Tudo, tudo, tava com saudades do meu vizinho predileto, vim aqui fazer uma 

visitinha. 
- Sei... senta aqui comigo. 
- Tá bom – ela sentou ao meu lado, toda saliente – como foi o feriadão em Maceió? 
- Já conferisse o meu roteiro com D. Clarisse? 
- Minha futura sogra, há-há. 
- Ela te disse que a minha proto-namorada foi comigo? 
- Não, que afinal de contas ela não é tão indiscreta assim. Vocês voltaram de vez, 

acabaram de vez ou tão na mesma? 
- Tamos na mesma. 
- Sei... e como foi? 
- Foi massa, a gente passeou um bocado, comemos peixe praca, pegamos praia, deu 

umas ondinhas espertas... tu fez o que, observasse os teus rituais religiosos esse 
ano? 

- Claro que eu não podia deixar de celebrar a imaginária fuga do Egito, não é mesmo? 
- Claro que não... tudo bem com teu pai, e tua mãe? 



- Tudo, minha mãe ainda insistindo que eu arrume um namorado judeu, mas tudo 
bem. 

- E no entanto ela casou com um gentio. 
- Pra você ver como são as coisas. 
- Queres que eu te apresente um amigo judeu? Eu conheço uns 3 ou 4 que estão 

solteiros no momento, inclusive 2 deles são ateus que nem tu. 
- Carece não, Celso, mas obrigada pela consideração. Ainda estou me recuperando do 

meu último namorado judeu, que me fez engordar mais de 3 kg. Pense na 
quantidade de caloria que eu ingeria toda vez que eu ia na casa dele e a minha 
querida sogra me entupia de comida...! 

- Há-há... e o trabalho? 
- Tive uma daquelas semanas horríveis, depois de feriadão, estou exausta, só vim 

aqui mesmo porque fazia tempo que a gente não conversava e eu tava com saudades 
dos nossos papos. E de você também, claro. 

- Sei... a gente podia fazer algo amanhã... não, amanhã eu tenho que ir num 
churrasco, pode ser que eu coma e/ou beba demais e fique totalmente detonado. 

- Semana que vem, então. 
- Beleza – e foi quando o meu bobofone deu sinais de vida – eita, é Bia, deixa eu 

atender. 
- Quer que eu saia? 
- Precisa não, Sara – peguei o vibrante aparelho – oi, Bia, tudo bem? 
- Tudo, eu tava com saudades, quer dizer, ainda estou. 
- Idem idem, tu decidiu vir aqui me ver antes da minha viagem? 
- Bem que eu queria, Celso, mas não vai dar não, tá chegando o meio do semestre, 

sabe como é, tem prova pra corrigir, um monte de coisa pra fazer... 
- Eu sei... quer que eu vá te visitar, então? 
- Não, ia dar no mesmo, né? A gente se vê quando você voltar da California, com a 

cabeça fresca, em ordem, aí a gente conversa com calma sobre o nosso futuro. 
- Tá bom, então... e por falar em futuro, Bia, outro dia eu tava pensando em largar o 

emprego e viajar pro Canadá, OZ, NZ, surfar em Chicama e... 
- E eu? 
- Tu pedia licença do trabalho e ia comigo, claro. 
- Que idéia mais idiota, Celso, e o meu doutorado, e o meu cronograma? Isso iria 

atrasar tudo em pelo menos 1 ano! 
- E daí? 
- Nem pensar. Deixa eu ir ver a novela, que já vai começar. Beijo. 
- Outro. 
- Eu te amo, Celso. 
- Eu também, Bia, eu te ligo no domingo. 

 
Desliguei o aparelho, coloquei-o de volta na mesinha de cabiceira e esperei os sutis 
comentários da minha atenta vizinha: 
 

- Ela disse que te ama. 
- Foi. 
- Mesmo depois de passar o feriadão inteiro dizendo que te ama ligou pra dizer de 

novo, que lindo...! 



- É... – e foi quando eu lembrei de um importante detalhe – engraçado, ela não disse 
que me ama durante o feriado não. 

- Não?! 
- Não... 
- Você disse pra ela? 
- Algumas vezes... 
- E ela não te disse de volta. 
- Não... toda vez que eu disse ela apenas me beijou depois. 
- Sei... – minha saliente vizinha fez uma cara de intrigada, assim, a nível de de 

repente – interessante... 
- O que foi? 
- Nada não. 
- Desembucha, mulher, o que é que tu estás pensando? 
- Tu não acha isso esquisito não, Celso? A menina passou 3 dias contigo e não disse 

que te ama nem 1 vez e agora te liga 1 semana depois pra dizer? 
- Mulher é um bicho esquisito mesmo, Sara, como já dizia a poetisa. 
- Pois essa daí é muito esquisita pro meu gosto. 
- Ela disse que eu sou o homem que ela escolheu para ser o pai dos futuros filhos 

dela, isso é uma prova que ela realmente me ama, nénão? 
- Não, de jeito nenhum, isso é uma prova de que ela acha que a tua carga genética 

merece ser combinada com a dela, só isso. 
- Putz... 
- A não ser que ela tenha demonstrado que te ama, asim, fisicamente, e nem 

precisou dizer, assim, verbalmente. 
- Há-há-há, já percebi que vem sacanagem nessa tua argumentação, Sara. 
- Ela engoliu, ou seja, não precisou dizer que te ama. 
- Eu sabia, há-há, eu nem vou comentar esse tipo de coisa contigo, há-há. 
- E por que não, você por acaso já esqueceu que a gente já fez esse tipo de coisa, 

Celso, qual seria o problema de comentar esse tipo de coisa? 
- E pelo que eu lembro você não engoliu. 
- Porque eu não te amava, claro, se eu te amasse eu teria engolido. 
- Tá bom. 
- E então, ela engoliu? 
- Não, Sara, tá satisfeita agora? 
- Pois se ela quer mesmo que você seja o pai dos futuros filhos dela ela devia ter 

engolido, fica mais fácil de engravidar depois. 
- Que conversa é essa, mulher, tu por acaso não sabe que são circuitos 

independentes? Tem nada a ver... 
- Tem sim, Celso, as proteínas do esperma são absorvidas pelo sistema digestivo da 

mulher e o cérebro dela guarda as informações genéticas do homem. Quando as 
mesmas proteínas forem futuramente detectadas no sistema reprodutor da mulher o 
cérebro dela reconhece e facilita a fecundação. Isso é ciência mesmo. 

- Sei... e tu aprendeu isso na faculdade de administração? 
- Claro que não, foi num artigo que eu li outro dia na internet. 
- Bom, se tá na internet é porque deve ser verdade mesmo, né? 
- Há-há-há, claro... se a tua proto-namorada tivesse lido o artigo ela teria engolido, 

Celso. 



- Manda o link pra mim que eu mando pra ela, quem sabe da próxima vez... mas no 
caso dela ter lido esse teu artigo e ter engolido ainda não teria sido prova de amor, 
né, seria apenas uma ação visando a futura desejada reprodução? Desajada por ela, 
diga-se de passagem, que eu mesmo não tou desejando nada disso não. 

- É, não necessariamente... Ou então ela liberou o anel. 
- Também não, só depois do casamento. 
- Você sabe que é demonstração de amor, né, clássica? 
- Na tua cabeça, claro. 
- É sim, Celso... putz, eu acho que o melhor mesmo é você criar coragem e dar um 

chute na bunda dessa menina, quanto mais cedo melhor. Faz quanto tempo que 
vocês estão... estando, 1 ano? 

- Vai fazer 1 ano no mês que vem. 
- Ela olha pra você do jeito que Lina te olhava? 
- Puta merda, Sara, tirasse Lina do baú? 
- Não, Celso, aquela menina a gente olhava o jeito dela olhar pra tu e a gente sabia 

que ela te amava. E vice-versa, diga-se de passagem... eu ainda lembro da 1ª vez 
que você me levou na creperia, vixe, quando a gente chegou e ela se derreteu 
todinha pra tu, nem percebeu que eu tava junto, nem se abalou com a minha 
presença, foi como eu nem existisse... aquilo sim era amor de verdade. Essa Beatriz 
olha pra você daquele jeito, Celso? 

- Putz... 
- Olha ou não olha? 
- Não, Sara, eu já me acostumei com a idéia de que mulher nenhuma vai me olhar 

daquele jeito de novo. Podemos mudar de assunto agora? 
- Podemos. E o trabalho, como vai? 
- Outro assunto, por favor. 
- Desse jeito? Vixe...! 
- Hoje é sexta-feira, chega de falar de trabalho. 
- Tá bom, vais surfar amanhã? 
- Claro, queres ir com a gente? 
- Não, brigada. E por falar em surfar nunca mais eu vi Neno. 
- Neno tá ocupado praca, essa é a época que o pessoal compra mais prancha, eu nem 

sei se ele vai surfar amanhã. 
- Aumento de faturamento, massa. E Danilo? 
- Danilo vai sim... e tá na mesma, ainda namorando com a chata da Fernanda. 
- Aqueles 2 vão casar, Celso, todo mundo sabe disso. 
- Pode crer... 
- E Vilma? 
- Na mesma, ainda com o mesmo namorado, para surpresa de todos, inclusive dele 

mesmo, e dela mesma. 
- Quando a gente se conheceu Vilma e Fernanda tinham um ciúme roxo de mim, 

vixe...! 
- Minhas amigas são um pouco possessivas mesmo, principalmente Nanda... – e foi 

quando o meu bobofone novamente deu sinais de vida – eita, o telefone me chama. 
- É Bia de novo, pra dizer outra vez que te ama? 
- Não, não é ela não – novamente peguei o vibrante aparelho – fala, Madalena, tudo 

em cima pra amanhã de manhã? 



- Eu acho que eu não vou surfar amanhã não, Celso. 
- Por que não, tás doente? 
- Não... 
- O que é, então? 
- Sabe o que é, Celso? 
- Claro que não, que se eu soubesse eu não tava perguntando, ora! 
- É que eu vou... eu vou dormir na casa de uma amiga, sabe? 
- Tem erro não, me manda o endereço dela que a gente passa lá amanhã de manhã e 

te pega. Se tu quiser eu passo aí na tua casa agora e já pego a tua prancha. 
- Cacilda, Celso, como tu és tapado...! 
- Ôxe, tapado por que eu disse que a gente passa na casa da tua amiga? 
- Tu não sabe que dormir na casa de uma amiga é eufemismo pra dormir com o 

namorado não?! 
- Ah, agora sei... e desde quando tu tens namorado, Leninha? 
- Tu lembra de Ari? 
- O agro-boy que teu um chute na tua bunda? 
- O próprio... a gente se encontrou na praia no feriado, eu tava saindo do mar, ele 

apareceu de repente, a gente conversou, ele me chamou pra sair, a gente saiu, 
rolou um clima, ele disse que queria renovar comigo, que não tava mais com medo 
do namoro ficar muito sério, esses papos lesos. 

- Perainda, tu saiu do mar e ele apareceu assim do nada, condensado do éter? 
- Na certa ela tava na butuca, né, e deu uma de leso pro meu lado? 
- Com certeza, há-há... então tu finalmente vai consumar esse namoro hoje. 
- Eu acho que sim... 
- Eu não tou nem acreditando, Leninha... 
- Nem eu, Celso, finalmente... 
- Que tu vai deixar de surfar amanhã por causa disso. 
- Há-há-há, pra você ver a que ponto eu cheguei. 
- Pode crer. 
- Eu tou tão nervosa, Celso, com uma ansiedade de muléstia serena. 
- Pegasse umas dicas com Dri? 
- Não, claro que não, que ela não pode me passar nenhuma dica a respeito desse 

assunto que afinal de contas ela é... ela saiu, não tá em casa não. Foi pra uma 
“happy-hour” com o pessoal da faculdade, eu liguei pra ela mas ela disse que 
ainda ia demorar pra chegar em casa. 

- E a tua mãe? 
- Tu acha que eu ia falar essas coisas com a minha mãe, Celso? Pense numa mulher 

empulhada da porra, não ia me ajudar em nada! 
- Pode crer... infelizmente eu também não te posso me ajudar muito não, Madalena. 
- Como não, tu não passasse por essa mesma situação, Celso? 
- Sim, mas, no caso o meu ponto de vista é diametralmente oposto ao teu. 

Literalmente, no caso. 
- É mesmo... 
- Mas não se preocupe não que eu conheço uma pessoa que já passou por isso e tem o 

mesmo ponto de vista que tu, e por acaso ela está aqui ao meu lado, queres falar 
com ela? 

- Quem é? 



- Sara, a minha vizinha predileta. 
- Aquela pernóstica da voz estridente? 
- A pópria, deixa eu passar pra ela. 
- Tá bom, eu acho que é o jeito mesmo. 

 
Rapidamente tapei o fone do meu útil bobofone e passei-o para a minha (prestes a vir a ser 
igualmente) útil vizinha: 
 

- Leninha, aquela minha amiga surfista, tá precisando de alguns conselhos femininos. 
- É sobre esse assunto que eu sem querer querendo captei? 
- Isso, passa umas dicas pra ela, Sara. 
- Xá comigo. Leninha é a galega ou a morena? 
- A galega, a morena é Drica. Eu vou aproveitar a deixa e vou me embonecar. 

 
Levantei da cama e deixei minhas caras amigas em paz, só ouvi mesmo a 1ª frase daquela 
(supostamente) complicada conversa: 
 

- Leninha, tudo bem, miga? 
 
Fechei a porta do meu quarto, pelo lado de fora, claro, e dirigi-me às minhas modestas 
instalações sanitárias, mas quando passei pela mesinha do telefone do corredor eu lembrei 
que precisava ligar para uma outra amiga... 
 

- Alô? 
- Julio? É Celso, tudo bem? 
- Oi, Celso, tudo bem. Que é que manda? 
- Eu tou precisando falar com Nelma, ela tá por aí? 
- Tá sim, deixa eu passar pra ela. Abração, Celso. 
- Outro, Julio. 

 
E depois da necessária troca de mãos eu finalmente ouvi a serena voz da minha querida 
(futura ex-)colega de trabalho: 
 

- Fala, Celso, que é que manda? 
- Oi Nelma, é o seguinte, hoje eu tava conversando com o meu querido chefe e ele 

mencionou, assim, a nível de de repente, que Fernando disse que tu estava meio 
esquisita essa semana, sabe? 

- Esquisita como, meu? 
- Sei lá, agitada, falando muito... eu disse que devia ser TPM, que mulher tem essas 

coisas, né? 
- Há-há, fez bem, meu, que essa TPM serve pra justificar tudo. 
- Pode crer. Eu tou usando e telefone de casa pra evitar possíveis escutas, e foi por 

este mesmo motivo que eu não liguei pro teu celular da empresa, Nelma. 
- Fez bem, meu, a gente nunca sabe mesmo se eles espiam o celular da gente. 
- Bom, eu só queria te avisar mesmo que Fernando tá começando a desconfiar que 

está acontecendo algo esquisito contigo. Onde por esquisito entenda-se uma 
possível zarpada. 



- Há-há, eu tava agitada mesmo, meu, esperando o resultado dos exames físicos que 
eles pediram, mas saiu hoje, tá tudo bom. 

- Beleza, tu já entregaste o teu pedido de demissão, então. 
- Não, hoje não deu tempo, vou entregar na segunda-feira. 
- Beleza... quer dizer, eu vou sentir a tua falta, claro, mas vai ser beleza pra tu. 
- Eu também vou sentir a tua falta, Celso, e de todo mundo, mas chegou a hora, meu, 

eu não aguento mais. 
- Pode crer. 
- Quando cê vier por aqui me liga pra gente comemorar, eu e o Julio te levamos pra 

jantar. 
- Combinado, então. Beijo. 
- Outro, e brigada, Celso, por tudo. 
- Idem idem, Nelma. 

 
Entrei no banheiro, peguei meus apetrechos de redução de comprimento de pelos faciais e 
iniciei a cuidadosa operação: 
 

- Putz, vai sobrar pra Rafa... e pra mim. 
 
Escovei os dentes, treinei o meu infalível olhar 43 umas 34 vezes e depois voltei pro meu 
quarto pra trocar de roupa: 
 

- E então, desse uns conselhos pra Madalena, Sara? 
- Dei sim, eu tenho certeza de que a 1ª vez dela vai ser bem melhor do que a minha. 

Ou bem menos pior, como preferem alguns. 
- Pode crer... bom, eu preciso trocar de roupa, tu espera na sala? 
- Que besteira, Celso, ou tu não lembra mais que eu já te vi sem roupa, menino? 
- É verdade... bom, em não vou ficar despido mesmo, então eu acho que tudo bem, 

né? 
 
Tirei meu “boardshort”, escolhi uma calça limpa e uma camisa igualmente limpa e fiquei 
pronto. Ou quase. 
 

- Não vai colocar uma colônia, Celso? 
- Coisa de viado... 
- Mulher gosta dessas coisas. 
- Mirela não gosta não, ela prefere o meu aroma natural, tá ligada? 
- O teu cheiro de suor? Sei... 
- Cheiro de suor não, que eu tomei banho... – peguei e calcei um par de meias limpas 

– tou pronto, vou nessa. 
 
Sara levantou da cama, me entregou o meu bobofone e deu uma fungadinha no meu 
sensível cangote: 
 

- Bom, pelo menos não está fedendo. 
- Beleza – eu dei um sorrisinho amarelado pra ela – queres um abraço? 
- Quero sim, daqueles bem apertados. 



- Tá bom – passei meus amigáveis braços ao redor do seu cansado corpo, o dela, 
claro – longo ou curto? 

- Longo. 
 
E depois de uns 2 min eu finalizei aquela desinteressada demonstração de amizade: 
 

- Tás feliz agora? Fizeste a boa ação do dia, me viste de cueca... 
- Há-há-há, tou sim, Celso, semana que vem a gente faz algo, então. 
- Beleza. 
- Só mais 1 coisinha. 
- Diz. 
- Pensa bem direitinho nos sinais que essa menina está dando, meu vizinho querido: a 

menina não engoliu o teu esperma, não liberou o anel, não quer conhecer o mundo 
contigo... eu já teria caído fora. 

- Tá bom, Sara, eu vou pensar bem direitinho nestes supostos sinais. Ou não. 
- Tá bom, depois não diz que eu não te avisei. 

 
Eu confesso que até que tentei pesar naqueles supostos sinais, mas em menos de 5 min eles 
apenas somaram-se aos outros 374 pensamentos que ocupavam o meu agitado cérebro, e 
naturalmente que tiveram a sua aparente importância diluída – a deles, claro. 
 
Mirela estava simplesmente simples, como sempre, e impecavelmente serena, idem. 
Trocamos um par de ósculos faciais e entramos no Celsomóvel, onde o Thirteen Tales 
começou a rolar tão logo eu dei partida no motor... 
 

- Eu me amarro nesse disco, Celso. 
- Eu também, Mirela – “shruiu, é hoje!”. 
- E aí, como foi a tua semana? 
- Dentro das expectativas, e a tua? 
- Não quer falar sobre isso? 
- Não, não é isso não, é que... eu acabei de descobrir que uma colega de São Paulo tá 

saindo da empresa, a gente tá trabalhando junto num projeto razoavelmente 
importante, eu acho que vai sobrar pra mim e... 

- Você vai ter que ir morar lá? 
- Não, espero que não seja preciso... mesmo porque se fosse eu não iria, mas talvez eu 

tenha que viajar com maior frequencia. 
- Chato, né? 
- Com certeza... mas é o melhor pra ela, e eu gosto muito dela, ela é muito gente fina. 
- Eu não conheço São Paulo... 
- Grande demais pro meu gosto, cinza demais pro meu gosto, poluída demais pro meu 

gosto... 
- E não tem praia. 
- Isso. 
- E faz frio lá, né? 
- Também... E a tua semana, Mirela, como foi? 
- Foi massa, hoje eu apresentei um trabalho na faculdade, a professora elogiou muito, 

eu tirei 10, há-há, estou realizada. 



- Massa... arrumasse algum paquerinha novo nesse semestre? 
- E a sorte que eu não tenho... naquela faculdade só tem menino tabacudo, Celso. 
- Não se salva 1? 
- Os 10% que se salvam são os que têm namorada firme, daquelas bem chatas e 

ciumentas. 
- Há-há-há, então lascou mesmo. 
- Com certeza. 
- Tem erro não, que hoje eu fico paquerando contigo, Mirela. 
- Tá bom. 
- Queres is pra algum lugar em particular? 
- Que tal um passeiozinho no calçadão da praia? 
- Boa pedida... 

 
O calçadão da praia, o último reduto da classe média que ainda proporcionava um gostinho 
de 1º mundo na agitada cidade, o lugar bonito e seguro que a juventude bronzeada não se 
incomodava de dividir com as barulhentas crianças que azucrinavam as babás enquanto as 
mães assistiam a novela da hora, ou com os quarentões e cinquentões que aproveitavam a 
tão esperada noite da sexta-feira para ficar em dia as suas moderadas atividades físicas – as 
deles, claro – fossem elas quais fossem... 
 
Caminhamos por uns 20 ou 30 min, encontrei alguns amigos que aparentemente faziam o 
mesmo que nós, inclusive minha talentosa amiga Drica e o seu namorado da hora – o dela, 
claro – que logo que me viu fez questão absoluta de confirmar a sua presença – a dela, claro 
– na “sesh” do dia seguinte e nem parou para me apresentar o sujeito... “hum, Leninha não 
disse que Drica tava numa “happy hour” com o pessoal da faculdade?...  vai ver que já 
acabou e ela veio passear com o namorado... Sara adora colocar minhoca na minha cabeça 
mesmo, é claro que Bia me ama, senão ela não estaria tão interessada em morar comigo, e 
muito menos em gerar os meus descendentes”. 
 
E depois daquela breve sessão de baixo impacto decidimos sentar e tomar uma refrescante e 
hidratante água de côco no murinho do movimentado calçadão. 
 
Eu particularmente não prestei muita atenção aos transeuntes – ou nenhuma, diga-se de 
passagem – e menos ainda ao que dizia a minha parceira da hora, porque no fundo mesmo a 
única coisa que realmente me comovia naquelas movimentadas paragens era o Oceano 
Atlântico. Ou melhor, as ondas do tal oceano. Sim, porque mesmo estando ainda ~12 hs 
distante do momento em que eu estaria imerso nele eu já antecipava as prováveis manobras 
que eu estaria executando em suas salgadas ondas – as dele, claro – as linhas que a minha 
querida pranchinha traçaria nas verdes superfícies, as... 
 

- E é por isso mesmo que você deveria fazer MT, Celso, pra ver se você consegue 
focar no momento presente, tá ligado? 

- Hum? 
- Há-há, ainda bem que eu te conheço bem e não ligo mais pra essas tuas leseiras. 
- Foi mal, Mirela, eu tava aqui pensando no surf de amanhã – “putz, eu ainda não tou 

acreditando que Leninha vai deixar de surfar amanhã por causa do agro-boy... hum, 
aquela moreninha jogando vôlei parece com Adriana, mas de longe não dá pra ter 



certeza se é ela mesmo” – tu tava falando de meditação trancendental, né, teu 
assunto predileto? 

- Tava sim, você devia tentar, Celso. 
- Eu não sei não, pra dizer a verdade a idéia de esvaziar a mente de pensamentos me 

parece um tanto quanto absurda, Mirela, praticamente impossível, mesmo. A 
verdade é que eu só consigo focar no momento presente quando eu tou surfando. 

- Eu entendo, eu era assim também... o que comprova que o teu causo tem jeito. Tem 
que dedicar algumas centenas de horas, claro. 

- Só porque o teu teve não significa que o meu tenha... como é que o teu cérebro 
funciona, então, tu só tava pensando no que tu estava falando? 

- Não, claro que não, eu estava ciente do que estava acontecendo ao meu redor, mas 
focada no momento, entende, sem ficar pensando no que aconteceu ontem, ou no 
que vai acontecer amanhã. 

- Sei... – “isso deve ser massa mesmo, se é que é realmente possível, claro” – massa. 
- Eu tava ciente do movimento das pessoas, mas sabia que você não estava prestando 

muita atenção ao que eu estava dizendo, por exemplo, percebi que você tava 
olhando sobre o meu ombro, provavelmente conferindo as ondas, ou alguma 
menininha, há-há. 

- Ou as 2 coisas. 
- Ou as 2 coisas. 
- Foi mal, eu tava imaginando a “sesh” de amanhã de manhã, Mirela, e tem uma 

menina ali jogando vôlei que parece com a irmã da minha estagiária. Eu não tava 
conferindo ela não, que eu sei que é feio ficar conferindo uma pessoa quando a 
gente tá com outra, foi apenas curiosidade pra saber se ela era mesmo. 

- E é? 
- Eu não sei, mas isso não importa – “eu acho que é, mas tudo bem”. 
- No que mais que você estava pensando? 
- Em Nelma, a minha colega do trabalho que vai se mandar, num teste que eu vou ter 

que fazer na semana que vem, em Leninha... 
- Quem é essa? 
- É uma amiga minha que surfa, ela me ligou dizendo que não vai surfar amanhã 

porque vai sair com o ex-namorado hoje, quer dizer, eles tão namorando de novo. 
- E tu obviamente achou um absurdo, né? 
- Claro, há-há-há, quam já viu uma coisa dessa, deixar de surfar por causa de 

namorado, ou namorada? 
- Completamente fora de cogitação, na tua cacholinha, claro. 
- Claro... 
- O que mais? 
- O resto eu acho melhor não falar não, Mirela. 
- Por que não? 
- Porque... você poderia ficar encabulada. Ou eu. Ou nós 2. 

 
E foi naquele (potencialmente) inspirante momento que a tal jogadora de vôlei apareceu à 
nossa frente, aparentemente tão surpresa quanto eu: 
 

- Celso!? 
- Oi, Adriana, tudo bem? 



- Tudo, eu tava jogando com o pessoal e te vi de longe mas não tive certeza se era tu 
mesmo. 

- Aconteceu a mesma coisa comigo... essa é Mirela. Mirela, Adriana. 
- Oi, Mirela, eu não vou nem cumprimentar vocês direito que eu tou toda suada, 

gente. 
- Tem problema não, Adriana. 
- Bom, eu tou indo pra casa, só passei aqui mesmo pra ver se era tu mesmo, Celso. 
- Tá bom, Adriana, té mais. 

 
E tão rapidamente quanto havia aparecido ela desapareceu... “hum”. 
 

- Era ela, então. 
- Pode crer... – “essa menina não é de se jogar fora não, gentem, se ela não fosse 

irmãzinha da minha estagiária eu ia dar em cima dela sim, na buena” – menos 1 
coisa na minha cabeça, agora que eu sei que era ela mesmo. 

- Com certeza... então vocé vai me deixar curiosa, imaginando o que seria? Que 
sacanagem ,Celso. 

- Pode crer, há-há-há... – “putz, agora eu vou ter que falar mesmo” – eu tava aqui 
pensando comigo mesmo se eu deveria ou não te convidar pra... pra dormir na casa 
de uma amiga. 

- Que amiga? 
- Putz... dormir comigo, Mirela. Foi isso. 
- Sei... – ela olhou pra minha cara de babaca, ficou rindo sozinha, como quem havia 

antecipado o que eu ia falar – isso é o tipo de coisa que tem que ser dita, Celso, o 
tipo de coisa que não se deve deixar dentro da cabeça. 

- Sei... – “shruiu?” – então está dito. 
- Está dito coisa nenhuma, você vai ter que me dizer bem direitinho, palavra por 

palavra. 
- Claro... – “shruiu!” – claro, Mirela. 
- Pode começar. 
- Tá bom, deixa eu pensar nas palavras mais apropriadas. 
- Pense. 
- Mirela: você sabe que eu acho você uma pessoal especial, muito especial, toda vez 

que a gente sai eu volto pra casa me sentido bem, independentemente da gente ter 
ficado ou não, é uma coisa mental, eu não sei explicar direito, entende? 

- Entendo sim, Celso, isso também acontece comigo. 
- Massa... – “shruiu!” – eu gostaria de te fazer um convite muito especial, é uma coisa 

que eu tenho certeza que seria singular, pra nós 2, uma coisa que eu imaginei 
algumas vezes, algumas dezenas de vezes, pra falar a verdade, na verdade eu 
cheguei até a sonhar com isso, 3 vezes... 

- 3, Celso? 
- Verdade, tou brincando não... tu também? 
- 1 vez só. 
- Massa... – “shruiu-iu!” – eu gostaria de te convidar pra dormir junto comigo, 

Mirela, onde por dormir junto entenda-se o sentido figurado da expressão, não o 
literal... se bem que o literal provavelmente também seja parte da coisa. Eu acho que 
vai ser uma experiência memorável, no bom sentido, claro. É isso. 



Mirela parou de sorrir por um instante, como se estivese escolhendo as palavras, e depois 
estendeu a sua graciosa sinistra – a dela, claro – em direção à minha igualmente graciosa 
destra: 
 

- Eu também acho que seria uma experiência memorável, Celso, que afinal de contas 
você é carinhoso, eu adoro as tuas mãos, tão macias... 

- Seria... 
- Isso, porque afinal de contas você gostaria de me convidar, ou seja, na realidade 

você não me convidou, não foi? 
- Foi... – “pense numa mulherzinha complicada” – Mirela, você aceita passar a noite 

comigo? Se você quiser a gente firma um contrato com 4 testemunhas etc. 
- Há-há-há, lidar com aprendiz de advogado é uma miséria mesmo, né? 
- Pense numa coisa complicada... 

 
E antes que eu pudesse pensar numa outra abordagem ainda mais direta ela inclinou o seu 
sorridente rosto – o dela, claro – em direção ao meu e me deu um suave beijo de língua. 
Curtinho, mas delicioso – o mais gostoso da minha vida, diga-se de passagem... 
 

- Sim, Celso, eu aceito. 
- Massa... – “shruiu-iu-iu!” – então vamos, já terminasse a água? 
- Eita, hoje, agora?! 
- Como já dizia Lepe-Lepe, pra quê deixar pra amanhã aquela furunfadinha que você 

pode dar hoje? 
- Furunfadinha, Celso? Eu pensei que a gente estivesse falando duma experiência 

memorável! 
- Claro, claro que sim, Mirela... – “fudeu” – foi mal, eu só tava me referindo à 

filosofia anti-procrastinante do grande mestre Lepe-Lepe, e não ao fato em si, foi 
mal mesmo. 

- Há-há-há, tu és muito aruá mesmo, Celso... 
- Pode crer... você com certeza quer escolher um dia que seja melhor, claro. 
- Um evento dessa magnitude merece uma certa disposição, eu ainda tou cansada da 

semana. 
- Claro, claro... amanhã, talvez? 
- Você não tem que ir prum churrasco amanhã, pode ser que coma e/ou beba demais e 

fique totalmente detonado, e não é exatamente este o motivo da gente ter saído 
hoje?? 

- É mesmo... – “putz” – você tem absoluta razão, Mirela, um evento dessa magnitude 
requer um certo preparo, pode ser que eu fique detonado mesmo amanhã, o melhor 
mesmo é que você proponha uma data que seja melhor pra você, em todos os 
sentidos, inclusive os biológicos. 

- Há-há-há, eu adoro essa tua sutileza, Celso... – Mirela refletiu intensamente por uns 
3 ou 4 s e chegou a uma decentíssima proposta – eu acho que sábado que vem seria 
uma data melhor pra mim, em todos os sentidos, inclusive os biológicos. Com 
certeza! 

- Seria...? 
- Há-há-há... será! 
- Massa... 



- Agora vamos firmar o nosso contrato. Verbal, sem testemunhas, somente entre nós 
2. 

- Tá bom. Quais são os seus termos? 
- Bom, comecemos pelos mais banais: em 1º lugar o lugar em si, eu não quero ira pra 

motel de 2ª categoria não, viu? Tem que ser um lugar legal. 
- E quem disse que eu ia te levar pra motel, menina? 
- Pra onde, então!? 
- Eu tava pensando num hotel aqui na beira da praia, assim a gente podia acordar com 

o nascer do sol. 
- E tu acha que a gente vai dormir, Celso? É melhor tu se preparar pra uma maratona, 

visse? 
- Há-há-há, até parece... 
- Olha...! 
- Então, mesmo se a gente não dormir, a gente pode fazer amor ao nascer do sol, 

Mirela, imagina a cena. 
- Hum, tou imaginando... gostei! 
- Massa. E o que mais? 
- Nada de substâncias ilegais, as únicas drogas aprovadas são vinho tinto, vinho 

branco, conhaque e vodka. E cafeína. E chocolate. 
- Tudo bem. 
- Trilha sonora: Dandys, Pixies, nada de U2, ou Coldplay, depois eu te mando uma 

mensagem com a lista detalhada de artistas aprovados e reprovados. 
- Tudo bem. 
- Eu acho que de termos banais é so isso mesmo. E os teus termos? 
- A temperatura do quarto deverá ser mantida entre 19 e 22 ºC, e as luzes 

permanecerão acesas até o nascer do sol. 
- Há-há-há-há... essa foi boa. Aceitos. 
- Massa. E os termos não banais, tipo escopo da coisa? 
- Escopo da coisa?? A gente vai dormir junto, Celso, tu não acha que o escopo da 

coisa é auto-explicativo? 
- Não tem limites pré-determinados, o que tu gosta ou não gosta? 
- Há-há... isso de pré-determinar limites é um ato contra a espontaneidade, né? Na 

Hora H é que a gente naturalmente determina o que rola e o que não rola, ora! 
- Eu concordo, Mirela – “shruiu-iu-iu!”. 
- Eu apenas devo te avisar de antemão que como vai se a nossa 1ª furunfada... e eu 

espero que não seja a última, diga-se de passagem... 
- Nem eu, shruiu! 
- Isso... talvez eu esteja um pouco inibida, ou muito, então não estranha não, tá bom? 
- Tá bom. Mais alguma coisa não banal, Mirela? 
- Sim, mais algumas coisinhas, a ver: o fato de que a gente vai dormir junto não 

necessariamente implica em que haverá definição de posse, você não é meu, eu não 
sou sua, entendeu? 

- Entendi sim – “massa”. 
- Nada impede que, dependendo da direção que a coisa tome, a gente possa revisar 

esta cláusula no futuro, se a gente decidir formar vínculo, por exemplo, e 
estabelecer outros termos. 

- Claro... isso quer dizer então que você não mais está com receio de se ligar em mim. 



- Isso, há-há, isso mesmo, Celso. Você por acaso está? 
- Não, nunca estive, Mirela – “então você poderá mesmo vir a ser a melhor namorada 

da minha vida... massa” – agora menos ainda. 
- Ótimo. 
- Massa, vamos apertar as mãos para formalizar o nosso contrato verbal, então? 
- Vamos sim, mas eu tenho mais 1 cláusula, Celso, a principal. 
- Diga. 
- Eu não estou tomando nada, então a responsabilidade de evitar uma indesejada 

concepção vai ser 100% tua. 
- Tá bom. 
- Sábado que vem é uma data de baixo risco, mas o risco nunca é 0 mesmo, né? 
- É verdade... vai que a camisinha estoura...? 
- Já aconteceu contigo? 
- 1 vez... foram as 2 semanas mais longas da minha vida. 
- Há-há... e se mesmo assim eu engravidar eu vou ter a criança, que afinal de contas 

eu sou contra o aborto. 
- Tá bom. 
- E eu vou fazer questão absoluta de que o teu nome esteja na certidão de nascimento, 

e que tu colabore na criação dela, em todos os sentidos, inclusive o financeiro. E se 
você não concordar eu vou te processar, claro. 

- Tá bom. 
- Alguma pergunta, dúvida, esclarecimentos? 
- Tu és contra todo tipo de aborto ou só desse tipo? 
- O que é que isso tem a ver? 
- Nada, só curiosidade mesmo. 
- Massa, vamos apertar as mãos para formalizar o nosso contrato verbal, então? 

Depois a gente discute essa questão à parte. 
- Vamos. 

 
Firmememente apertamos nossas destras, selando o nosso contrato. E logo depois selamos 
os nossos deliciosos lábios, assim, a nível de de repente sei lá 1.000 coisas entende... 
 

- Se eu sou contra todo tipo de aborto... não, eu sou a favor em caso de risco de vida 
da gestante. 

- Legítima defesa. 
- Eu diria auto-preservação, mas eu acho que dá no mesmo. Eu não sei se eu faria, eu 

acho que depende muito da fase da vida que a gente está. 
- Mas você concorda que a gestante tenha o direito legal de escolha. 
- Concordo sim. 
- E no caso da gestação ser resultado de estupro, Mirela? 
- Todo semestre a gente discute isso na faculdade... eu não sei se eu faria, se fosse 

comigo, eu acho que é uma coisa que a gente só sabe o que faz quando acontece 
mesmo, Deus me livre que aconteça comigo, mas eu acho que nesse caso a gestante 
tem o direito legal de escolha também, Celso. 

- E não é a mesma coisa que no caso da mulher engravidar numa relação consensual, 
Mirela, por que o tratamento diferenciado, então? 

- Não é a mesma coisa não, no caso do estupro foi contra a vontade da mulher. 



- No caso da relação consensual também, ela não tava com vontade de engravidar, ela 
só queria transar, ora. 

- Sim, mas, ela concordou em participar de uma atividade que ela sabia que poderia 
levar à gravidez, seria muita leviandade eliminar 1 vida humana por causa disso. 
Sim, porque toda vez que o aborto acontece 1 vida humana é eliminada, né? 

- Biologicamente sim, que se há divisão celular há vida, que em organismo morto não 
ocorre divisão celular, claro. 

- Claro... outra coisa que eu já discuti muito na faculdade, cansei de ouvir gente 
dizendo que é preciso determinar qundo a vida começa... 

- Começa quando o óvulo fecundado inicia a divisão celular, ora. 
- Isso, mas tem gente que insiste em dizer que não, que não se pode chamar um 

conjunto de células uma vida humana...! 
- E não somos todos nós um conjunto de células, eu e tu inclusive? 
- É mesmo... vou usar este argumento da próxima vez que a gente estiver discutindo 

esse assunto na faculdade. 
- Massa, mas quando a vida começa é totalmente irrelevante, pois gestação é um 

processo contínuo, não importa o ponto em que seja interrompido, o resultado 
sempre será a eliminação do produto final, ou seja, do ser humano que iria nascer. 

- Hum... é mesmo, nada como conversar com um engenheiro, há-há. 
- Pode crer... Entendi a tua inconsisténcia, então: se foi estupro a gestante tem direito 

de escolha, se foi consensual não tem. 
- Obrigada por não me chamar de hipócrita, feito minhas amigas da faculdade. 
- Há-há-há, hipócrita é alguém que é consistentemente inconsistente, Mirela, você foi 

inconsistente apenas 1 vez. 
- Claro que não fui, Celso, estupro é crime, é ilegal e imoral, a gestante tem que ter o 

direito de abortar. 
- Concordo que estupro é crime, ilegal e imoral, e que o estuprador deva ser julgado e 

punido, mas qual foi o crime do gestado? E não deveria ser crime o fato do gestado 
ser punido sem julgamento, de ter sua existência sumariamente eliminada, a dele, 
claro, sem direito de defesa num tribunal? 

- Eu já tive essa mesma discussão tantas vezes na faculdade... é uma questão 
realmente complicada... 

- Não, não é. Em verdade é uma das mais simples questões da atualidade, é um 
problema com apenas 2 variáveis, e de soma nula. 

- Pronto, lá vem a ladainha do engenheiro... 
- Há-há, veja bem, Mirela, o problema tem apenas 2 variáveis: seja x a vontade da 

gestante e y o direito de viver do gestado. A lógica dita que x + y = 0, ou seja, ou a 
lei favorece a vontade da gestante ou o direito de viver do gestado, em todos os 
casos que não sejam o de risco de vida da gestante. Não dá pra permanecer nessa 
inconsistência, ou hipocrisia, como preferem alguns, de ter uma solução caso a caso, 
como prega a lei brasileira em vigência. Simples assim. 

- E qual é a tua proposta, então, legalizar o aborto em todos os casos? 
- Claro que não, que o direito à vida é o direito fundamental, e é por isso que eu 

defendo o porte de arma para todos os cidadãos de bem, para que todos possamos 
defender o nosso direito de viver. 

- Foco, Celso, a gente tá falando de aborto, nós já discutimos porte de arma 
anteriormente e concordamos em discordar de opinião. 



- Tá bom, foco no momento, há-há. 
- E qual seria a solução no caso de estupro, se a mulher não pudesse abortar 

legalmente? 
- Prisão perpétua para quem abortasse, e ajudasse, que você sabe muito bem que eu 

sou contra a pena de morte, que afinal de contas não é papel do estado ir contra o 
direito fundamental, o direito à vida. 

- Foco, Celso, foco, a gente tá falando de aborto, nós já discutimos pena de morte 
anteriormente e concordamos em discordar de opinião. 

- Tá bom, foco no momento, há-há, mas tu não acha inconsistência defender pena de 
morte e ser contra o aborto não, Mirela? 

- Agora tu está me chamando de hipócrita, Celso. 
- Claro que não, Mirela, foi apenas a tua 2ª inconsistência, há-há. 
- 1 é caso isolado, 2 é coincidência, 3 é tendência à hipocrisia. 
- Isso, há-há. 
- Então, qual seria a solução no caso de estupro, se a mulher não pudesse abortar 

legalmente? Não tou falando de pena, Celso, tou falando de solução. 
- A sulução é igualmente simples, Mirela. Agora eu devo te alertar que não é muito 

ortodoxa não, talvez você fique pensando que eu sou um psicopata. 
- Há-há-há, a gente vai formar um casal e tanto, Celso: a hipócrita e o psicopata! 
- Pode crer, há-há-há... eita, a gente vai virar casal? 
- Quem sabe? Talvez sim, talvez não... 
- Talvez talvez... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Olhos Nos Olhos 
 

- Oi, Celso, quanto tempo! 
- Tudo bem, Marlene? Como está a vida de casada? 
- Está ótima, pelo menos para mim, não sei se Bero pensa o mesmo, há-há. 
- Cadê Bero? 
- Ele levou o carro pra trocar o óleo, ele vai direto de lá. Vamos nessa? 
- Bora – eu abri a porta para ela – por favor, senhora. 
- Muito obrigada... 

 
Coloquei um sonzinho leve e dei partida no Celsomóvel. 
 

- Como está o trabalho? 
- Coisa pra cacete pra fazer, ficando doido com o babaca do presidente... e o teu 

doutorado, termina quando? 
- Daqui a uns 2 anos. Semestre que vem eu vou começar a dar aula na faculdade, vai 

ser massa. 
- Beleza, me avisa que eu vou aparecer por lá, pra fazer umas perguntas idiotas. 
- Pode deixar que eu aviso. E como foi o feriado em Maceió? 
- Foi massa, dei um arrego na casa de Barriguelo, rolou um peixinho massa. 
- A filha dele tá com quantos anos, Celso? 
- Vai fazer 2 no mês que vem, eu acho, ou no outro. A mulher dele já tá esperando 

outro. 
- É nada? Bero nem me falou nada. 
- Eles descobriram na semana passada. Aonde é o churrasco? 
- É na casa de praia de Eugênia. Tu lembras dela? 
- Eugênia... o nome não me é estranho, mas eu não estou conseguindo associar com o 

rosto. 
- Uma bem branquinha, da bunda grande. 
- Ah, tô ligado... eu lembro da bunda dela. 
- Bunda dela é muito feio, Celso, parace uma mortadela com gosto de bunda, há-há. 
- É mesmo... ou vice/versa. Da sua bunda. Da tua não, da dela. 
- Assim está melhor. 
- Se é na praia eu vou passar em casa e pegar uma prancha. 
- Nem adianta, é numa daquelas praias da zona norte, que não tem nem microonda. 
- Putz... e ela, casou também? 
- Não, mas está com um namorado já faz um tempão. 
- Que pena... 
- E tu, tás namorando com alguém? Ou melhor, contra alguém? Pois tu quando tás 

namorando vive botando defeito nas namoradas. 
- Não exatamente... eu fui pra Maceió com ela, mas a gente está dando um tempo. 
- Tu não mudaste nada, Celso, há-há, continua com essas tuas enroladas. 
- É claro que eu mudei, e pra melhor, claro. 
- Coitadas destas meninas que caem na tua conversa. 
- Eu nem acredito que tu já estás casada, Marlene... 
- Às vezes nem eu acredito – ela me sorriu de lado, satisfeita. 
- E pensar que naquela época eu pensei em ficar contigo, eu já te falei isso antes? 



- Naquela época todo mundo pensava em ficar com todo mundo, Celso. 
- É verdade... 
- Já pensou se a gente tivesse namorado, Celso, e se eu tivesse casado contigo? 
- Não!! Que papo é esse, menina?!? 
- Há-há-há... 
- Pensando bem foi melhor nunca ter acontecido nada mesmo... 
- Ficou com medo, Celso? Não é assim não, menino, existe uma grande diferença 

entre ficar e casar. 
- Eu espero que sim. 
- Eu também pensei em ficar contigo, umas 2 ou 3 vezes. 
- Sei... 
- Mas depois que Vanessa me disse que estava a fim de tu eu deixei pra lá. 
- Como é!? Vanessa era a fim de mim?? 
- Tu não sabias disso não?! Todo mundo sabia disso, menino, até Bero sabia. 
- Não, eu nunca desconfiei de nada... – eu vasculhei os arquivos daquela distante 

época – se bem que teve um dia, quando a gente tava saindo da aula, que ela veio 
com uma conversa esquisita. 

- Eu lembro deste dia, há-há, foi quando ela te chamou praquela festa de São João. 
- Foi, foi naquela festa que eu conheci Regininha. 
- Eu sempre encontro com Regininha, Celso, ela continua simpática... aquela menina 

é tão bonitinha, não é? 
- Linda... 
- Outra que tu deste bobeira, Celso. 
- Obrigado pela lembrança. E Vanessa, ainda está em Campinas? 
- Tá, mas ela está por aqui esta semana. Ela vai estar lá no churrasco, também. 
- Massa... ela já casou com aquele cara, como é mesmo o nome dele? 
- Zé Roberto... não, eles acabaram, tu não soubeste não? 
- Não, o que foi que houve? 
- Eu ouvi falar que foi gaia, dela. 
- Vanessa, botando gaia?! Eu não acredito nisso não, Marlene, Vanessa sempre foi 

quietinha, na dela. 
- Essas coisas a gente nunca sabe, Celso... e as quietinhas são as mais danadinhas. 
- Isso é verdade... mas eu duvido muito que ela tenha feito uma coisa dessas. 
- Eu não sei... quando foi a última vez que tu viste Vanessa? 
- Sei lá, faz uns 6 ou 7 anos. 
- Elá está diferente, Celso. 
- Como assim? 
- Ela cresceu um pouco. 
- Foi?! – eu verifiquei sua hilária expressão, a dela, claro – em que direção? 
- Principalmente na direção –x. 
- Foi mesmo...!? Ela era tão magrinha, quase não tinha bunda... 
- Segundo os meninos ela está com uma bunda massa. 
- Segundo os meninos? Tu não viste não, mulher? 
- Claro que eu vi, mas eu não vou ficar fazendo propaganda da sua bunda... há-há-há, 

da tua não, da dela. 
- Não é propaganda, eu quero saber a tua opinião neutra. A bunda de Vanessa tá 

massa ou não tá? 



- Bom, eu não vou falar que tá massa, pois afinal de contas eu sou uma mulher bem 
casada, mas tá bem feitinha. 

- Massa... 
- Você vai ter uma surpresa. 
- Agradável, eu espero. 
- Há-há-há... 
- Shruiu...! 

 
Aquele churrasco estava com cara de que ia ser duca. Primeiro porque era BL, segundo 
porque era na casa de praia de Eugênia, bunda massa número 1. E terceiro porque Vanessa, 
(potencial) bunda massa número 2, estaria por lá, sem namorado, e muito provavelmente 
inebriada pelo flashbackiano clima que sempre rolava naquelas ocasiões. Shruiu!!! 
 

- Pronto, já começou a pensar besteira – voz número 2 – e ainda mentiu, dizendo que 
não tinha namorada. E Beatriz, é o quê? 

- Tecnicamente proto-namorada, mas qual é o problema, meu camarada? Vamos 
encarar Vanessa, que já nos deve uma conferida faz um tempão – voz número 1. 

- Ainda mais agora, que ela está gostosa, a-há – voz número 3 – e a nossa querida Bia 
nem vai ligar pra isso, lembrem-se das cc acordadas entre ambas as partes, ainda em 
vigor. 

- Agora lascou... 
- Lascou o que, Celso? 
- Eu já te falei que eu tô ouvindo vozes? 
- Todo mundo ouve vozes, Celso. Menos os surdos, é claro, que não ouvem nada. 
- Não, mulher, aquelas vozes dentro da cabeça da gente. 
- Eu também ouço de vez em quando. 
- Quantas? 
- Quantas vezes ou vozes? 
- Vozes. 
- 1 só, é claro, que quem ouve 2 é maluco. 
- Sei... e quem ouve 3, é o quê? 
- Tu ouves 3 vozes, Celso!? 
- Hum-hum... mas não fala pra ninguém não, tá? 
- Pode deixar comigo, fica só entre nós e o resto da turma da zona norte. 
- Contanto que não chegue na Zona Sul, tudo bem. E a tua irmã, Marlene, continua 

gostosinha? 
- Minha irmã vai casar no final do ano, Celso. 
- Putz, outra que sai de cena... 

 
Depois de outros 20 min de papo furado nós chegamos à casa de Eugênia. Ela continuava 
simpática e maravilhosa, e ainda lembrava de mim, detalhe tão ou mais importante que os 
anteriores. 
 
O churrasco já estava rolando a todo vapor. Ou melhor, a todo carvão. Eu peguei 1 chops e 
fiquei no jardim beliscando os petiscos que passavam pela frente, acompanhado por Jorge, 
um amigo dos tempos pré-ITA. Em pouco tempo Bero juntou-se a nós e ficou tentando – 
em vão, diga-se de passagem – convencer-nos das vantagens da vida de casado. 



Tudo estava nos conformes, até que uma insinuante figura de silhueta agradável saiu da 
casa em direção ao outro lado do jardim. Ela trajava um generoso biquíni bege e uma 
camiseta branca, levemente umedecida pelas gotas d’água que escorriam dos seus cabelos 
castanho-claros – os dela, claro – e juntou-se a um grupo feminino a cerca de 5 m do nosso. 
 
Eu foquei meu indiscreto olhar numa peculiar parte de sua anatomia – a dela, claro – de 
localização um pouco mais setentrional, e levei meu copo aos lábios, na ilusória tentativa 
de refrescar as insidiosas idéias que brotaram no meu igualmente insidioso cérebro depois 
daquela suspeita manobra. 
 
Meus colegas ficaram momentaneamente emudecidos, mas logo se recuperaram do susto, e 
largaram os costumeiros inocentes comentários: 
 

- Deu pra ver a polpinha, Bero! A polpinha é que é foda, tá ligado? 
- Pode crer, Jorge, essa Vanessa tá muito fofinha. E aí, Celso, vai encarar? 
- O perigo ali é a gaia, tá ligado? – Jorge relembrou o malicioso boato. 
- Isso é Vanessa?!? Ela está muito gostosin... 

 
Antes que eu pudesse continuar a verbalizar o meu (in)discreto elogio Vanessa virou o 
rosto em nossa direção e nos cumprimentou com um tchauzinho. E com um sorriso, que 
nos demonstrou nitidamente que as amigas haviam comentado sobre a nossa indiscreta 
observação, e que ela (aparentemente) havia tolerado a mesma. Humm... 
 
Nossos olhares alinharam-se por cerca de 1 s, e durante aquele sublime intervalo de tempo 
eu tive a impressão de que iríamos alinhar outras coisas bem mais interessantes naquela 
ensolarada tarde de sábado. Shruiu!!! 
 
Mas logo depois achei que a coisa não ia cristalizar, pois após aquele breve encontro à 
distância Vanessa não mais se dirigiu a mim. Nem quando a turma toda foi dar um 
mergulho na praia ela conversou comigo. Ficou de longe, sem encarar as minhas encaradas. 
A única coisa agradável foi observar suas estonteantes nádegas – as dela, claro – quando ela 
saiu do mar. E depois ela colocou um short, o que acabou de vez com a alegria da galera. 
 
Mas pelo menos o churrasco estava delicioso. E também foi legal rever os amigos de 
outrora, e lembrar dos pré-históricos velhos tempos. Nostalgia pura, claro. 
 
Eu resolvi ir embora logo depois que Bero e Marlene zarparam. Despedi-me dos colegas 
que ainda estavam sóbrios, pois despedida de ébrio é a coisa mais demorada do mundo, e 
entrei no meu modesto veículo. E foi justamente naquele momento que ouvi alguém bater 
ao vidro da janela do passageiro. Virei o rosto lentamente, pensando que devia ser algum 
dos bebuns de plantão, mas logo percebi que eu estava enganado. Muito enganado... 
 

- Você me dá uma carona, Celso? 
- Claro! 

 
Eu abri a porta, ela entrou, colocou a mochilinha no banco de trás e sorriu, fingindo estar 
encabulada. 



- Cinto, por favor – eu sorri de volta – é para a sua segurança. 
- Claro! – ela sorriu, fingindo não estar encabulada, e atendeu ao meu pedido. 

 
Eu dei partida na viatura e fiquei imaginando o que estaria se passando naquela intrigante 
cabecinha... 
 

- Não tem som neste carro não, Celso? 
- Claro que tem, Vanessa – ela só gostava de som cabeuça, tipo João Bosco e Chico, 

e eu fiquei tentando lembrar se tinha algo do gênero no carro – mas eu acho que não 
tem nada do seu gosto. 

- E você sabe do que eu gosto? – ela indagou com uma conotação levemente 
maliciosa. 

- Claro que sei. Marisa Monte tá bom? – eu peguei o “stick” e coloquei pra tocar. 
- O que é isso? 
- Um modulador de frequência, eu acho que você sabe como funciona. 
- Eu sei sim, mas nunca tinha visto um pra carro. 
- A melhor invenção do século, nada de expor meus preciosos CDs à luz, calor e 

vandalismo. 
- É mesmo... o churrasco foi legal, não foi? 
- Foi massa, eu vi gente que eu não via há um tempão, inclusive você. 
- Idem idem. 
- ... 
- ... 
- ... 
- Tens visto Regininha? 
- Eu sempre vejo na praia, ou no cinema... sempre com o namorado a tira-colo. 
- Faz um tempão que ela está com aquele cara... 

 
Vanessa olhou pra mim e começou a gargalhar. Eu deduzi o óbvio: 
 

- Ela te contou, não foi? 
- Foi – ela continuou a gargalhar – ela falou que foi a melhor noite da vida dela. Vida 

dela é feio, né? 
- É... 
- Da sua vida. Mas no dia seguinte ela ficou arrependida, Celso. 
- Sei... ela ficou tão arrependida que me ligou pra repetir a dose. 
- Foi mesmo?! A safadinha nem me contou esta parte... 
- E depois me dispensou, na maior... eu acho que foi o jeito que ela arrumou para se 

vingar de mim, sei lá. 
- Mas o canalha do namorado bem que mereceu, que ele não é flor que se cheire. 
- Não é mesmo... 
- Há-há-há – ela gargalhou novamente – foi mal, eu não estou rindo de você não. 
- Não, não, claro que não – eu ironizei um pouco. 
- Sério... 
- Do que é, então? 
- Depois que ela me contou o lance eu falei que eu jamais poderia ter imaginado que 

ela fosse capaz de trair o namorado. 



- Todo mundo é capaz disso, Vanessa. 
- Eu, mais do que ninguém, sei disso – ela tentou ficar séria por um momento, mas 

não conseguiu – mas eu estava rindo da resposta que ela me deu. 
- E qual foi a resposta? 
- Ela disse que tinha muita gente pensando a mesma coisa de mim, há-há. 
- Sei... e tem mesmo, a começar da moçada que estava no churrasco. 
- Eu sei disso, todos os meus amigos e amigas, de longas datas, estavam pensando 

isso de mim. 
- Nem todos, Vanessa. 
- Se você esta se referindo a Marlene pode tirar o cavalinho da chuva. 
- Eu estava me referindo a mim mesmo... 
- Hum, você é o único, então – ela ficou realmente séria, e ficou olhando para mim. 
- É o meu destino, ser o único certo o tempo todo. 
- Você está falando sério? 
- Não, claro que não, às vezes eu estou errado, mas isto só acontece raramente, na 

grande maioria das vezes eu estou certo mesmo. 
- Não, Celso... 
- Ah, claro que sim! Eu tenho certeza de que você não traiu o seu namorado. 
- ... 
- Não que eu tenha algo a ver com isto, mas eu sei que você jamais faria uma coisa 

dessas, Vanessa, não é da sua índole. 
- Obrigada, Celso, é bom saber que eu ainda tenho amigos de verdade. 

 
Vanessa continuou a olhar-me seriamente, triste demais pro meu gosto. Eu estendi a minha 
destra e segurei a sua sinistra – a dela, claro. Ela olhou para frente e ficou calada por uns 
instantes, e depois soltou o verbo: 
 

- Ele me traiu com a vizinha, Celso. 
- Putz... 
- Por mais de 6 meses... eu não desconfiava de nada, eu nem sonhava que ele fosse 

fazer uma coisa dessas, mas depois de um tempo a gente fica cismada, sabe? 
- Eu sei como é... – “aquela estranha sensação de que os vãos das portas estão mais 

baixos”. 
- Eu perguntei se estava acontecendo alguma coisa, se ele tinha feito alguma coisa, 

mas ele negou tudo. E continuou comendo a vagabunda, bem ali, no apartamento do 
lado, praticamente na minha frente. 

- E como foi que você confirmou suas suspeitas? 
- Um dia a piranha me disse, ligou pra mim e contou tudo. 
- Como é?! 
- Disse que tava cansada de esperar que ele fosse falar pra mim, tomar uma decisão, 

sabe... eu não sei se o pior foi a traição, a mentira, a covardia ou ele ter inventado 
esta estória de que eu fui a bandida. 

- Putz, que situação mais chata... 
- Muito chata mesmo... 

 
Eu precisei trocar de marcha, então larguei a sua mão – a dela, claro – mas aproveitei a 
deixa e enveredei por um assunto mais ameno: 



- Você vai fazer alguma coisa de noite, Vanessa? 
- Vou sim, vou ver a novela, há-há. 
- Programão... 
- Eu estou brincando, minha agenda está livre. Você por acaso está me convidando 

pra sair? 
- Você por acaso está aceitando o meu convite? 
- Deixa eu pensar no seu caso, há-há. 
- Pense direitinho... a gente podia encarar uma feijoada, ou um rodizio de pizza. 
- Não, chega de rango, Celso! 
- Eu estou brincando, mulher. A gente podia ir ver um filme... – eu verifiquei a sua 

reação, a dela, claro, e achei melhor mudar a proposta – tem um barzinho lá na 
cidade que só rola MPB, do jeito que você gosta, Vanessa. 

- Não, eu quero ir pro agito, prum lugarzinho mais porra louca, desses do jeito que 
você gosta, tá ligado? 

- Só, doida!! 
- Há-há-há... 

 
Eu fiquei de pegá-la às 10:00, mas como eu sabia que ela ia demorar pelo menos 15 min eu 
resolvi atrasar 10. Ela desceu sorridente, bom sinal. E permaneceu sorrindo, melhor ainda. 
 
O bar de Marcelo era o lugar mais porra louca que eu conhecia, mas infelizmente não 
existia mais. A 2ª opção era o Kekos, e foi pra lá que nos dirigimos. 
 

- Gostou? – eu indaguei tão logo entramos no reduto da porra-louquice local. 
- Massa! – ela ainda estava admirando a inusitada decoração – é grande, né? De fora 

nem parece. 
- Pode crer... vem cá, deixa eu te mostrar tudo, lá em cima é legal que só. 
- Tá bom. 

 
Fiz absoluta questão de introduzí-la a todas as instalações do amplo estabelecimento, 
inclusive às áreas restritas aos “sócios”, e depois baixamos âncora no decorado bar: 
 

- Você vai querer tomar o quê, Vanessa? 
- O que você sugere, Celso? 

 
Eu pedi 2 caipiroskas do gelo batido. Ela aprovou a minha escolha: 
 

- À nossa! 
- À nossa! 
- Esse lugar é a tua cara, Celso. Tu deves viver aqui, né? 
- Até que não... 
- Tem até vaga reservada no estacionamento, há-há... 
- O dono é um amigo de infância... 
- E aí, o que você tem feito na vida? 
- Minha vida é muito simples, Vanessa: trabalho, pegar onda... 
- O que é que tu faz no trabalho? 
- Eu sou responsável pelo Departamento de Produção. 



- Não, eu não perguntei qual é o teu cargo não, eu quero saber o que tu realmente faz. 
- Basicamente 3 coisas: manter as coisas funcionando dentro dos pré-estabelecidos 

limites de operação, rápida e seguramente retornar aos tais limites quando as coisas 
degringolarem, e continuamente melhorar os tais limites de modo a reduzir os 
custos operacionais. 

- Entendi tudo, há-há, nem vou perguntar mais nada. 
- Nada como conversar com gente inteligente... 
- Também acho. Tu tens subordinados? 
- Tenho: 2 Engenheiros, 4 Técnicos de Produção e 4 Equipes de Produção de 7 

membros cada. 
- Dá muito trabalho lidar com tanta gente? 
- Não dá muito não, mas cansa ficar interagindo com tanta gente o dia todo... e esse 

ano eu ganhei uma estagiária também. 
- Ganhasse como? 
- É parente do presidente da empresa, num belo dia ela surgiu do nada. 
- Há-há-há, ela é quântica, então? 
- Isso, há-há... – “e gostosinha, também... mas completamente fora do baralho, claro”. 
- Chata? 
- Não, apenas completamente desnecessária, mas pelo menos é desenrolada, e não me 

dá muito trabalho. E tu, o que é que tu realmente faz, Vanessa? 
- Eu desenvolvo equipamentos para testes sanguíneos. 
- Concepção, protótipo, testes, tudo? 
- Tudo! 
- Massa... então tu realmente estás contribuindo para o desenvolvimento da 

humanidade. 
- Eu quero crer que sim... 
- Tu gosta mesmo do que faz. 
- Adoro... mesmo. E você? 
- Eu gosto do que eu faço, mas cada dia estou gostando menos da empresa em si. 
- Faz quanto tempo que você está lá? 
- Fez 4 anos no dia 14 de fevereiro... 
- Talvez esteja na hora de uma mudança de ares, Celso. 
- Talvez sim... Zé Roberto trabalha contigo? 
- Não, felizmente não. 
- Massa... foi mal, eu não queria tocar nesse delicado assunto, Vanessa. 
- Tudo bem, Celso. E você, tem namorada? 
- No momento não... 
- E quem é a menina com quem você está dando um tempo? 
- A fofoqueira da Marlene te contou, foi? 
- Ela comentou, assim, de leve, há-há-há. 
- Sei... é uma amiga dos tempos do ITA, gente finíssima. 
- Bonita? 
- Deveras... 
- E por que este lance do tempo? 
- Ela está com uma certa expectativa em relação a... morar junto, casar, ter filhos. 
- E por que não, Celso? A menina é bonita, inteligente e simpática, você está 

esperando o quê? 



- Primeiro que eu ainda sou muito moço pra pensar nestas coisas, e segundo que o 
mundo está cheio de mulheres bonitas, inteligentes e simpáticas. Como é que eu vou 
saber qual delas é a melhor pra mim se eu não investigar mais um pouco? 

- Está mesmo? 
- Tem uma bem aqui ao meu lado, Vanessa. 
- Há-há-há... obrigada. 
- De nada. 
- Tu estás dizendo isso só pra me consolar, não é mesmo? 
- É claro que não, eu estou dizendo isso porque eu sempre achei, Vanessa. 
- Sempre?! 
- Hum-hum... você sabia que naquela época da Federal eu era a fim de ficar contigo? 
- Não, eu não fazia a mínima idéia... há-há-há. 
- O que foi?! 
- Tu estás dizendo isso porque Marlene te contou que eu era a fim de ficar contigo, 

não é mesmo? 
- É claro que não, eu estou dizendo isso porque é verdade. 
- Era verdade... 
- Hum?! 
- Você era a fim de ficar comigo, na época. 

 
Ela deixou a bola quicando na pequena área, tomou um gole da caipa e fitou-me, sorridente. 
 

- Ah... – e eu chutei a gol, claro – pra falar a verdade eu ainda sou, Vanessa. 
- Celso... – ela parou de sorrir, olhou para o outro lado. 
- Fala... 
- Tu estás dizendo isso só pra me consolar, não é mesmo? – ela olhou para mim 

novamente, ligeiramente desconfiada – Por causa daquilo que eu te contei de tarde? 
- Não, Vanessa, eu estou dizendo isso porque é a mais pura verdade – eu firmemente 

encarei os seus expressivos olhos castanhos, os dela, claro – mas eu não quero que 
você pense que eu estou querendo tirar proveito de um momento de fraqueza seu... 

 
O seu olhar – o dela, claro – adquiriu uma conotação levemente melancólica, eu tive que 
interromper o que eu estava querendo dizer: 
 

- O que foi, Vanessa? 
- Eu estava lembrando daquela vez que a gente tava naquele barzinho da faculdade, 

você estava dançando com Regininha, eu estava dançando com aquele menino que 
eu namorava na época, Gláuber. 

- Hum, eu lembro daquela noite, o teu olhar está igualzinho... 
- Eu chorei tanto quando eu cheguei em casa naquela noite, Celso. 
- Por quê? 
- Porque eu fiquei com sentimento de culpa, por querer ficar com você, o namorado 

da minha amiga. E por eu estar namorando com uma pessoa e pensando em outra. 
- Sei... – “putz, mulher tem cada drama da porra”. 
- Eu fiquei um tempão pensando como Regininha iria nos odiar, se acontecesse algo. 
- E foi por isso que você desistiu de ficar comigo? 
- Foi. 



- Pois não adiantou nada, Vanessa. Você e Gláuber acabaram logo depois, e 
Regininha me odeia do mesmo jeito. 

- É verdade, mas pelo menos ela não me odeia, Celso, há-há-há. 
- É verdade... – “há-há-há, essa foi boa, pelo visto a nossa amiga Vanessa conservou 

o seu famoso senso de humor, o dela, claro”. 
- Mas eu não vou deixar que isto nos atrapalhe agora. 
- Hum...? – “shruiu?”. 
- Ela já teve 2 chances, agora é a minha vez... 
- Shruiu! – “só tem 1 detalhe... putz” – tu por acaso estaria disposta a voltar com Zé 

Roberto, Vanessa? 
- Claro que não, por que essa pergunta agora, Celso?! 
- Nada não... – “melhor deixar pra lá”. 
- Nada não nada, pode desembuchar. 
- É que se a gente ficar junto, eu e tu, é bem provável que isso aconteça. 
- Tá falando isso por causa de Regininha? 
- Também... 
- Então teve outra que voltou pro namorado depois de ficar contigo? Coincidência, 

Celso. 
- Bom, 1 vez é caso isolado, 2 vezes é coincidência, pra quem acredita em 

coincidência, claro, 3 vezes é uma tendência, nénão? 
- 3, Celso?? 
- Somente este ano, claro, que teve uma época que isso também acontecia com uma 

certa frequência. 
- Pois pode ter certeza de que eu quebrarei essa tendência. 
- Tá bom... – “shruiu!” – posso pegar na tua mão? 
- Há-há-há... 
- O que foi? 
- Hoje no carro tu pegou na minha mão sem perguntar antes, por que isso agora? 

Afinal de contas a gente se conhece desde o século passado...! 
- Hoje no carro o contexto era diferente, Vanessa, era um amigo desinteressadamente 

tentando consolar uma amiga. 
- E qual é o contexto agora, Celso? 
- Agora é um amigo que está interessado em expandir os pré-estabelecidos limites da 

referida amizade e tocar o teu corpo, a começar pela tua mão. Posso? 
 
Vanessa ficou rindo da minha cara de babaca por uns 10 s e depois autorizou o meu 
(in)suspeito contato físico: 
 

- Pode sim, Celso. 
 
Eu prontamente estendi a minha ansiosa sinistra e segurei a sua igualmente ansiosa destra – 
a dela, claro – e foi quando ficou-nos óbvio que o contexto era real e sensivelmente 
diferente... e eu achei por bem registrar aquela pertinente observação: 
 

- Tás achando isso esquisito, depois desse tempo todo? 
- Um pouco... mas eu tou gostando. E você? 
- Idem idem... – “shruiu-iu!” – lembra daquele dia da festa de São João no teu prédio? 



- Claro que eu lembro, como é que eu poderia esquecer a noite em que eu vi os meus 
planos afundarem bem na minha frente? 

- Que planos? 
- Tu nem imagina o quanto eu planejei aquela noite, Celso...! 
- Não mesmo... me conta. 
- Tu lembra que no dia anterior eu fiz um esforço absurdo e criei coragem pra te 

chamar pra festa, né? 
- Lembro sim... quer dizer, eu nem imaginava que tu estava com segundas intenções 

quando tu me convidou pra festa, que afinal de contas tu convidou todo mundo, na 
mesma hora, então eu nem achei nada especial. 

- Tu não desconfiou não, Celso? Tá certo que eu convidei todo mundo, mas eu já 
sabia que os meninos iam pra Maceió, e tu na certa devia ter notado que eu dei uma 
atençãozinha especial pra tu. 

- Não notei não... se bem que Bero comentou algo a respeito depois que a gente saiu, 
mas eu achei que era exagero dele. 

- Por quê? 
- Sei lá, eu te achava tão cabeuça, tu só ouvia João Bosco e Chico... 
- Então uma menina cabeuça da Zona Norte que ouvia João Bosco e Chico Buarque 

não podia estar interessada num surfista calhorda da zona sul que ouvia Mundo 
Livre e Chico Science? 

- Há-há-há, essa foi boa... – “eu adoro o senso de humor dessa menina” – ótima. 
- E? 
- Não, não podia, não fazia o menor sentido na minha cabeça. 
- Pois eu estava sim, tanto que planejei a coisa toda aos mínimos detalhes. 
- E como era o teu plano, Vanessa? 
- Bom, eu sabia que ia ser difícil, pois toda vez que a gente saía com o pessoal da 

escola não acontecia nada, pois quando juntava tu, Bero, Jorge e Barriguelo era só 
presepada. 

- Era mesmo, há-há... 
- Mesmo naquela festa na tua casa que tu me chamou pra dançar, que eu achei que 

finalmente ia rolar algo e não rolou... 
- Eita, perainda, tu não desse o menor sinal, como é que eu ia tentar algo assim, a 

nível de de repente? 
- Claro que dei, Celso, fiquei te olhando com o meu olhar 43, toda melosa, passei 

meus braços ao redor do teu pescoço... 
- E não é assim que todo mundo dança não, Vanessa? 
- Enfim, eu sabia que ia ser difícil, pois aparentemente tu era completamente imune 

ao meu charme, há-há, mas eu ponderei que na festa de São João, no meu território, 
longe dos meninos, que eles estavam em Maceió, tu finalmente ia se dar conta. E eu 
ia te chamar pra dançar forró comigo, e se tu não fizesse nada eu ia te dar um beijo 
na boca quando a gente tivesse dançando. 

- Há-há-há, eita plano “infalível”, Vanessa. Se eu não havia te agarrado numa festa na 
minha casa, ou seja, no meu território, dançando lento, de corpo colado, uma coisa 
que eu literalmente conseguia fazer de olhos fechados, como é que tu deduziu que 
eu ia te agarrar no teu, dançando forró, uma coisa que exige um certo nível de 
concentração, e coordenação motora? 

- Não, escuta, essa foi apenas a 1ª falha no meu plano, Celso. 



- Já tou ligado qual foi a 2ª. 
- Isso, a 2ª foi ter te colocado na mesma mesa que Regininha, uma menina bem mais 

atraente do que eu e que gostava das mesmas coisas que tu, inclusive do mesmo tipo 
de música. 

- E a 3ª falha foi tu ficar dançando com o teu namorado o tempo todo. 
- Futuro namorado, que naquele dia da festa a gente ainda não estava namorando. 
- Então, se tu planejou me chamar pra dançar forró por que tu não chamou, ao invés 

de ficar forrozando com outro cara? 
- Bom, na verdade eu só tava dançando com Gláuber pra treinar, sabe, até a hora que 

tu chegasse? 
- Sim, mas, por que tu não me chamou pra dançar depois? 
- Porque... porque depois que eu vi o jeito que tu e Regininha estavam se olhando eu 

cheguei à óbvia conclusão de que o meu infalível plano não tinha mesmo a menor 
chance de dar certo, e logo depois você estavam trocando saliva na minha frente. 

- Há-há-há... o teu plano até que não foi de todo absurdo não, Vanessa, agora a 
execução... 

- Terrível, há-há... mas foi melhor assim, pelo menos não fui eu quem foi trocada por 
Carolina depois. 

- É verdade... se bem que isso não necessariamente teria acontecido se a gente tivesse 
namorado, eu e tu. 

- Claro que teria, aquela menina tinha um poder pra cima de tu, Celso, uma coisa do 
outro mundo. 

- Tinha mesmo... 
- E o que foi que deu errado, tu conheceu alguém mais interessante em São José? 
- Eu não diria mais interessante... foi mais interessante durante os primeiros 30 dias, 

mas depois que a gente finalmente se agarrou eu fiquei com uma sensação de que 
não era mesmo uma coisa que devia ter acontecido... e ela ficou com uma sensação 
de que era apenas uma substituta de Carolina. Coisa que ela ainda me diz hoje toda 
vez que a gente conversa. 

- Então vocês ainda são amigos? Massa. 
- Somos sim, Maria Luiza é uma das minha melhores amigas, uma das melhores 

pessoas que eu conheço... o marido dela também é gente fina, Zé Geraldo. 
- Marido dela soa mal, Celso. 
- O seu marido. O teu não, o dela, que afinal de contas tu ainda não tem marido. 
- Gostei do ainda. 
- Há-há... – “eita, essa menina se encaixa perfeitamente na profecia de Zé Geraldo, 

gentem” – eita, agora que eu lembrei duma coisa interessante, Vanessa. 
- Que coisa? 
- Eles são espíritas, sabe? Zé Geraldo de vez em quando tem umas visões do passado, 

e do futuro, ou pelo menos acha que tem. 
- Não vai me dizer que tu acredita nessas coisas, Celso!? 
- Claro que não, que eu não sou de acreditar em nada, eu apenas analiso criticamente 

as evidências e chego às minhas próprias conclusões, mas a taxa de acerto de Zé 
Geraldo é uma coisa que foge dos limites da probabilidade, Vanessa. 

- Tá bom. E? 
- Uma vez que eu tava na casa deles em São Paulo, no ano passado, a gente tava 

conversando sobre as minhas desaventuras amorosas... 



- Há-há-há... alguma particularmente desastrosa? 
- Sim, foi logo depois que Lina foi morar em Ouro Preto. 
- Namorada tua? 
- Era, a melhor namorada que eu tive na vida, diga-se de passagem... 
- E o que ela foi fazer em Ouro Preto? 
- Mestrado em arquitetura... 
- E por que tu não foi pra lá com ela? 
- Porque em Ouro Preto não dá onda, claro! 
- Campinas também não, há-há. 
- Isso... – “eita, indireta?” – isso foi uma indireta, Vanessa? 
- Não, foi uma direta mesmo, Celso. Mas tudo bem, eu nem de longe estou pensando 

nisso, só porque a gente está de mãozinha dada num bar não significa que a gente 
vai morar junto no mês que vem, há-há, mesmo porque eu sei que essa idéia te 
apavora. 

- E como... – “hum”. 
- E então, vocês tavam conversando sobre ela, você tava se lamentando por ter 

perdido a melhor namorada da sua vida e...? 
- No final da prosa Zé Geraldo disse que eu ia encontrar a minha cara-metade em 

breve. Quer dizer, re-encontrar, que era uma pessoa que eu já conhecia. 
- Eu, há-há. 
- Isso, há-há-há... coisa que eu chamo de a profecia de Zé Geraldo. 
- Que onda arretada, há-há-há... 
- Pode crer... – “boa hora para um breve contato labial, Celsan, a-há!” – é mesmo. 
- Se você disse pode crer não precisa falar é mesmo depois, Celso, é redundância. 
- Há-há, eu tinha esquecido dessas tuas chatices, Vanessa. 
- Que mais você esqueceu sobre mim? 
- Hum, deixa eu ver... – “realmente, boa hora, shruiu!” – eu não esqueci dos teus 

olhos, que continuam lindos. 
- Eu perguntei o que você tinha esquecido, Celso. 
- Só essas tuas chatices mesmo, é que eu tava tentando aproveitar essa deixa pra te 

seduzir, mas eu acho que eu vou terei que tentar outra abordagem. 
- Eita, foi mal, há-há, eu nem percebi, tenta outra, então. 
- Tá bom. Se você pudesse voltar no tempo, praquela época da Federal... 
- Aquela época que a gente era a fim de ficar mas que nunca ficou. 
- Isso, o que você faria diferente a respeito desse assunto, Vanessa? 
- Sabendo o que eu sei agora? 
- Isso, mas sendo a mesma pessoa que você era antes, sem entrar nos detalhes 

técnicos de viagem no tempo, e filosóficos de que se você soubesse o que sabe 
agora não seria a mesma pessoa que era antes. 

- A mesma menina tímida e insegura que eu era? 
- E tu era insegura? 
- Bastante. 
- Por que motivos? 
- Porque eu não me achava fisicamente atraente, eu era muito magrinha, não tinha 

peito grande, nem bunda grande, há-há, essas coisas. 
- Essas coisas que só tu mesmo ligava para, né? 
- É, mas na época eu pensava que todo mundo ligava pra isso, Celso. 



- Putz... 
- Eu ouvia comentários sobre a bunda de Eugênia, sobre os peitos de Marlene... essas 

coisas mexem com a gente, sabe? 
- Há-há-há, Marlene tinha mesmo uns peitinhos bonitinhos... ainda tem, claro, mas 

agora que ela é casada com Bero não fica bem ficar comentando esse tipo de coisa 
não. 

- E tu acha que na época ficava bem, por acaso? 
- Claro que não, mas tu sabe que a gente comentava mesmo, quando não tinha 

menina por perto, claro. Idem idem idem idem idem para a bunda de Eugênia... eu 
me admiro muito que algum dos meninos tenha comentado esse tipo de coisa 
contigo. 

- Eram as meninas que comentavam isso, Celso. 
- Ah, sei... – “pense numa raça desunida da muléstia...” – e por falar em bunda, 

Vanessa, tu acha que tem alguma substância bundificadora na água de Campinas? 
- Há-há-há, deve ter mesmo, né? 
- Com certeza... pois eu achava você fisicamente atraente, diga-se de passagem. 

Ainda acho, claro. 
- Obrigada, Celso, bom saber disso. 
- Voltando ao caso em pauta, o que você faria diferente? 
- Hum... eu com certeza não teria deixado praquela festa de São João, teria que ter 

sido bem longe de Regina, e antes de vocês se conhecerem... ou naquela festa na tua 
casa, ou naquele dia que a gente tava na praia e o pessoal foi tomar banho de mar e 
a gente continuou a andar. 

- E o que você teria feito? 
- Na praia eu pararia de andar quando a gente fez meia-volta, esperaria você parar 

também e simplesmente te beijava, assim, sem falar nada, sem pedir permissão. Na 
festa na tua casa eu dançaria umas 3 ou 4 músicas contigo e se naquele intervalo de 
tempo não tivesse acontecido nada eu simplesmente pararia de dançar, seguraria a 
tua mão e sairia contigo pro jardim, e simplesmente te beijava. 

- Assim, sem falar nada, sem pedir permissão? 
- Isso, há-há, que com homem empulhado a gente tem que ser simples e direta, e 

deixar que as ações falem por si mesmas. Eu acho que teria funcionado. 
- Com certeza... 
- E você, Celso, o que faria diferente? 
- Nada. 
- Nada?? 
- Sim, pois agora que eu sei o que você faria eu sei que eu não precisaria fazer nada 

mesmo, você iria me beijar de qualquer jeito, há-há. 
- Há-há-há, as vantagens de escutar os outros antes... 
- Pode crer... 
- Não, agora supondo que você não soubesse o que eu iria fazer, o que você faria 

diferente? 
- Hum... – “hum” – eu também acho que teria que ter sido naquela festa na minha 

casa, ou naquele dia que a gente tava na praia e o pessoal foi tomar banho de mar e 
a gente continuou a andar. 

- Massa. E? 
- Na festa seria mais apropriado, porque na praia poderia ficar um pouco... sabe? 



- Incoveniente? 
- Isso, por causa das inevitáveis reações fisiológicas que resultariam... 
- É mesmo, há-há. E como seria? 
- Eu dançaria umas 3 ou 4 músicas contigo e se naquele intervalo de tempo não 

tivesse acontecido nada eu diria que tinha uma coisa pra te dizer. Tu ia ficar curiosa, 
que mulher tem facilidade pra isso, eu seguraria a tua mão e sairia contigo pro 
jardim. 

- E o que você iria me dizer, Celso? 
- A verdade, claro, que você era uma pessoa maravilhosa, inteligente, atraente, 

simpática, sincera, prestativa, que tinha um bom senso de humor... tudo que eu 
admirava numa menina, e que eu tava a fim de você. E depois que você me olhasse 
com aquele teu famoso olhar 43 eu te beijava. E nós seríamos felizes para sempre. 

- Onde por sempre entenda-se até o dia em que você ficasse com Carolina. 
- Isso. Eu acho que teria funcionado. 
- Eu também acho. 
- Tu sabe que Carolina tinha ciúmes de tu, e de Marlene. 
- E vice-versa, há-há. 
- Ela vivia me perguntando se havia rolado algo. 
- Comigo ou com Marlene? 
- Com vocês 2... às vezes dá uma saudade daquela época... 
- Feito hoje, no churrasco? 
- Isso, hoje rolou uma nostalgia monstra... ainda tá rolando, eu acho. 
- Eu também acho... – Vanessa deu uma indiscreta olhada para as nossas (ainda) 

entrelaçadas mãos – e hoje, Celso, o que você faria diferente? 
- Nada, hoje eu faria exatamente o que eu fiz. Tirando aquela indiscreta olhadela pra 

tua bunda, claro... que eu nem sabia que era tua mesmo, diga-se de passagem. 
- Há-há-há, eu devia ter filmado a tua cara quando eu olhei pra tu... foi muito 

engraçado mesmo. 
- Pode crer... 
- Exatamente a mesma coisa, sem mudar nada? 
- Sem mudar nada. E você? 
- Eu também, Celso. 
- Massa... 
- Quantas pessoas têm uma chance dessas que a gente está tendo agora, uma 2ª 

chance de ficar com uma pessoa que elas queriam ficar com mas nunca ficaram, 
quantas, Celso? 

- Pode crer... – “outra boa hora para um breve contato labial, Celsan, a-há!” – é 
mesmo. 

- De novo?? 
- Eita, eu pensei que tava falando sozinho, internamente, foi mal, há-há. 
- Tá bom, dessa vez eu vou deixar passar, há-há. 
- Vanessa... – “eu acho que agora sai” – eu... eu tenho uma coisa pra te dizer, uma 

coisa muito importante. 
- Há-há-há-há... – Vanessa riu tanto que quase que deixa o copo cair, e depois tomou 

outro gole da caipiroska, e me olhou levemente séria – desculpa, Celso, foi sem 
querer mesmo, diga que eu tou curiosa. Mesmo! 

- É o seguinte... 



E foi naquele delicadíssimo momento que a minha bela jogada na grande área foi 
inesperada e inoportunadamente interrompida: 
 

- Celso, que coincidência! 
- Oi, Adriana... – “pense numa mulherzinha que gosta de jogar na zaga, minha 

gente!” – tudo bem? 
- Tudo, ontem a gente se encontrou no calçadão, hoje aqui no bar... 
- Pode crer... – “eu tou começando a achar que essa menina tá seguindo o nosso 

amigo Celso, gentem”. 
- Essa é a minha amiga Mirela. Celso, Mirela, Mirela, Celso. 
- Oi, Celso, tudo bem? – a menina fez uma cara de quem tinha um nome diferente, 

mas mesmo assim entrou no jogo da amiga. 
- Oi, Mirela, tudo bem... – “essa Adriana só pode tar de sacanagem com a gente, 

gentem” – essa é a minha amiga Vanessa. 
 
Elas trocaram um par de falsos cumprimentos e depois saíram de cena. 
 

- Deixa eu adivinhar: tua estagiária. 
- Quase, Adriana é irmã de Ana, a minha estagiária. 
- E a tal da Ana é bonitinha feito a irmã, Celso? 
- Não, a tal da Ana é bem mais bonitinha que a irmã... – “eu apertava as 2, na boa, 

môvéi” – mas isso são irrelevantes detalhes, onde é que a gente tava mesmo? 
- Você disse que tinha uma coisa pra me dizer, uma coisa muito importante, e eu tava 

curiosa pra saber qual era essa coisa muito importante que você tinha pra dizer pra 
sua amiga Vanessa, há-há-há. 

- Tu não vai deixar de ser minha amiga por causa disso não, né? 
- Disso o quê, exatamente? 
- Disso que tá rolando entre a gente, claro. 
- E tu acha que tá rolando algo entre a gente, Celso? 
- Eu tenho certeza, Vanessa. 
- Eu também, há-há... vai, diz logo que eu tou curiosa mesmo. 
- Claro, claro, é o seguinte: – dei uma cuidadosa olhada ao redor, só pra ter certeza de 

que não havia mais beques na pequena área – quando tu beija tu inclina o rosto no 
sentido horário ou anti-horário? 

- Em qual referencial, no meu ou no de quem me beija? 
- No teu, pois é o mesmo sentido que eu tenho que inclinar a minha cabeça no meu 

referencial. 
- É mesmo, há-há... anti-horário. 
- Massa... – eu lentamente aproximei meu rosto ao seu, o dela, claro, olhei para os 

seus (supostamente) doces lábios, os dela, claro, depois novamente para os seus 
lindos olhos, os dela, claro, inclinei meu rosto no sentido anti-horário, no meu 
referencial, claro, e parei por um pleonástico breve instante – você é tudo que eu 
admiro numa mulher, Vanessa. 

- Ainda? 
- Sempre. 

 
E aquele, caras leitoras e caros leitores, aquele foi mesmo o melhor beijo da minha vida. 



Sol E Chuva 
 

- Então tu vens mesmo por aqui antes da viagem pra California. 
- Hum-hum, vamos se encontrar em Sampa? 
- Pode ser, pode ser mesmo, me liga pra gente combinar um lugar conveniente pra 

nós 2. 
- Tá legal, Gis. Beijo. 
- Outro. E bom final de semana, Celso. 
- Igualmente, Giselle. 
- Há-há-há, tinha que largar essa. 

 
Terminei meu soboroso almoço, lavei meus modestos utensílios e voltei pra minha 
igualmente modesta salinha... “esse final de semana realmente vai ser bom, muito bom: tá 
dando onda boa, tempo bom, ensolarado, sem vento, sem chuva, a “sesh” de amanhã de 
manhã vai ser massa... e amanhã de noite tem uma “sesh” especial com Mirelinha... 
shruiu!... vou dar uma ligadinha pra ela, de leve, só pra mostrar interesse”. 
 

- Fala, menino, tás almoçando? 
- Acabei de comer, ainda tás na faculdade? 
- Tou saindo agora, acabei de chegar no estacionamento. 
- Massa... tudo certo pra amanhã, Mirela? 
- Tudo certo, Celso. 
- Massa, a gente se vê amanhã de noite, então, eu te ligo antes de sair de casa. 
- Combinado. Beijo, daqueles. 
- Outros. 

 
“Shruiu-iu-iu!... agora é só desacelerar os motores nesta tarde de sexta e dormir cedo hoje, 
que amanhã eu nem sei se vou dormir mesmo, a-há, a-há!”. 
 
Certifiquei que estava tudo nos conformes nas linhas de produção para o final de semana e 
quando deu 3:00 eu voltei para a minha modesta salinha para relaxar um pouco... e foi 
quando uma inesperada colega de trabalho bateu à minha aberta porta: 
 

- Oi, Celso, posso entrar? 
- Claro, Amara... – “putz, o que é que essa mulher quer comigo num final de tarde de 

sexta? – senta... 
- Obrigada – ela sentou à minha frente e soltou o verbo – é que Avelino me ligou hoje 

de manhã dizendo que Fernando quer mudar o maneira que a gente valoriza o 
refugo, eu falei com Márcio e ele me disse pra ver contigo porque você fez um 
estudo de valorização de refugo num projeto do ano passado. 

- Foi... – “puta merda, esse bizuleu da porra vai estragar o restinho da minha tarde de 
sexta” – em verdade foi no ano atrasado, mas tudo bem. O que é que Fernando quer 
fazer, Amara? 

- Ele quer mudar o valor do refugo de 0 para um valor que seja positivo, assim a 
gente contabiliza todas as toneladas de refugo no estoque nas viradas de mês. 

- Sei... – “e por que motivos esse corno quer fazer isso?” – a fim de? 
- Desse jeito os resultados financeiros ficam melhores, sabe? 



- Sei sim... mas quando a gente consumir o refugo a tente vai ter que valorizar 
também, né, aí o resultado líquido não fica o mesmo? 

- Bom, Avelino me disse que agora a gente só precisa achar a melhor forma de 
valorizar o refugo, depois ele vai bolar a melhor forma de contabilizar na hora do 
consumo. 

- Sei... – “isso tá me cheirando a trambique, tá ligado?” – então tá, o que você precisa, 
Amara? 

- Eu preciso saber como você calculou o custo do refugo no tal projeto, Celso. 
- Só isso? 
- Por agora só, mas depois eu vou precisar da tua ajuda pra estimar o custo do kg de 

refugo por produto de todos os produtos. 
- Tá bom. O que eu fiz no tal projeto foi adicionar o custo de processamento do 

refugo ao custo do produto acabado. O custo de processamento seria o mesmo pra 
qualquer produto, por kg, claro, então eu acho que a gente só precisaria atualizar os 
dados do ano retrasado, o custo da mão de obra com certeza mudou, energia idem, 
teria que verificar o resto – eu abri a relevante planilha no meu modesto computador 
– vem cá, senta aqui ao meu lado pra gente ver junto. 

- Tá bom – Amara puxou a cadeira de modo a ver os pertinentes dados e de imediato 
começou a sua igualmente pertinente análise, a dela, claro – eu tenho os dados 
atuais no meu computador, se você me passar essa planilha eu posso atualizar tudo. 

- Beleza, vou te mandar agora mesmo – acionei os devidos comandos e a planilha foi 
devidamente copiada e transferida para o seu igualmente modesto cmputador, o 
dela, claro. 

- Eu acho que o método em si está consistente com o que a gente pratica, os valores é 
que me parecem muito altos, Celso. 

- Esse produto era de maior valor agregado, o custo era maior, o preço de venda 
idem... 

- E por que a gente não faz mais esse produto? 
- Justamente por causa do refugo, que não era possível de ser consumido 

internamente, devido a fatores técnicos e ambientais. E foi justamente por isso que 
eu calculei o custo do refugo, pois a gente teria que vender o refugo, sabe? 

- Mas com esse custo a gente ganharia mais dinheiro vendendo o refugo do que o 
produto em si, Celso. 

- Se alguém estivesse disposto a comprar o refugo, claro, e é aí que entra a diferença 
entre custo e valor, se ninguém quer comprar o valor é 0, né? 

- É mesmo... e no caso desse produto a gente ia acabar perdendo muito dinheiro 
vendendo o refugo a preço nulo. 

- O pior é que na verdade a gente ia ter que pagar alguém pra tirar o refugo daqui, 
então o preço do refugo ia ser negativo, Amara. 

- Vixe, que prejú arretado...! 
- E foi justamente por isso que a gente parou de fazer esse produto. 

 
E foi justamente naquele momento que o ocioso bobofone tocou. O dela. 
 

- Deixa eu atender, Celso... oi, amor, tudo bem? 
- ... 
- Ainda, hoje eu vou sair 4:30. 



- ... 
- Tá bom, a gente se encontra lá no shopping então. 
- ... 
- Outro – Amara colocou o telefone na mesa novamente – meu namorado, querendo 

saber quando eu vou sair hoje. 
- Sei... – “eita, perainda” – namorado ou marido? 
- Não, eu não sou casada não, Celso. 
- Eu pensei que era... 
- Eu só falo isso pro pessoal do trabalho não ficar dando em cima, sabe? 
- Não, não sei não... – “putz, ser mulher bonita em ambiente de trabalho deve ser uma 

coisa difícil mesmo” – em verdade eu não consigo nem imaginar esta situação, 
Amara, ter que dizer que sou casado pra evitar assédio das minhas colegas de 
trabalho. 

- Pois é uma coisa que eu já sofri muito, Celso, e finalmente eu descobri que se eu 
disser que sou casada o assédio praticamente acaba. 

- Isso é incrível mesmo... – “putz, que coisa” – você sabe que nós temos uma eficaz 
política contra assédio sexual, o pessoal de RH te explicou isso, né? 

- Sei sim, inclusive eu fiquei sabendo, assim meio que indiscretamente, que você é 
um dos grandes defensores dessa política, Celso. 

- Meio que indiscretamente...? 
- Isso, há-há, uma das meninas do RH me contou um caso recente que aconteceu com 

uma das operadoras e que você exigiu que o cara fosse punido e tudo mais. 
- Um caso confidendial, no caso. 
- Isso, é por isso que eu disse indiscretamente, fica aqui entre nós. 
- Tá bom – “Rita é muito fofoqueira mesmo, puta merda” – se você preferir eu posso 

fingir que não sei que você não é casada, Amara. 
- Eu prefiro sim, Celso, muito obrigada. 
- De nada... se bem que a nossa política não impede ninguém de ter relacionamentos 

com colegas de trabalho, se as partes envolvidas estiverem de acordo tudo bem. 
- Você já teve algum, por exemplo? 
- Não, nunca, eu acho que jamais teria algo com colegas de trabalho não. 
- Por que você jamais teria algo com colegas de trabalho? 
- Eu não acho muito adequado não... e deve ser esquisito pracas. 
- Mas e se tiver algo a ver? Você poderia estar desperdiçando uma boa oportunidade, 

Celso. 
- É verdade... se bem que eu não acho que tenha algo a ver com ninguém do trabalho, 

então dá no mesmo. 
- Tá bom, então. 
- Você já teve? 
- Já, foi no trabalho que eu conheci o meu namorado atual. 
- Hum... interessante... e ele te paquerou mesmo pensando que você era casada? 
- Não, eu disse pra ele que não era casada quando eu vi que ele era de confiança, e 

depois ele me chamou pra sair. Educadamente, claro. 
- Sei... que bom que deu certo, né? 
- É verdade... Bom, eu acho que com essa planilha já dá pra começar a desenrolar, 

Celso, semana que vem eu te mando a versão com todos os custos atualizados e a 
gente pode revisar tudo. 



- Tá legal. 
 
Amara levantou, colocou a cadeira de volta ao seu lugar original – o dela, claro – e saiu de 
cena: 
 

- Muito obrigada, Celso, bom final de semana. 
- Igualmente, Amara. 

 
Eu fechei a tal planilha e fiquei pensando comigo mesmo... “e se tiver algo a ver... poderia 
estar desperdiçando uma boa oportunidade... eu não acho que tenha algo a ver com 
ninguém do trabalho, então dá no mesmo... eu não acho que tenha algo a ver com ninguém 
do trabalho, então dá no mesmo... eu não acho que tenha algo a ver com ninguém do 
trabalho, então dá no mesmo... eu dava um trato na estagiária sim, na boa... putz, mas nem 
fudendo, que idéia de jirico da porra... eu também acho essa idéia ridícula, mas eu acho que 
se Inez desse um molezinho eu encarava sim, gentem... no ato, a-há!” 
 
Eu realmente não achava que tenha algo a ver com ninguém do trabalho, então deu no 
mesmo. Levantei e fui pra sala de Aurélio azucrinar a paciência dele, e divagar sobre as 
belas vagas que rolariam no dia seguinte... 
 
O sabadão amanheceu nublado, com cara de que uma braba chuva se aprochegava do 
litoral... se eu fosse dado a tolas superstições eu diria que aquilo só podia ser mesmo um 
claro sinal – ou melhor, um escuro sinal – de que aquele dia iria mesmo vir a ser uma josta. 
 
Mas como eu sou um ser humano movido apenas pela racionalidade eu levantei e me 
preparei para a chegada dos amigos, em rumo a (presumidamente) excelente aventura 
marítima que o Atântico nos preparara. 
 

- E Neno? – indaguei tão logo notei a ausência do nosso “shaper” predileto. 
- Não quis ir não, disse que o mar vai ficar muito mexido com essa chuva que tá 

chegando, com esse vento – Danilo comentou enquanto me ajudava a amarrar a 
minha 6’0” no “rack”. 

- Neno tá ficando véio mesmo, gente, é só uma chuvinha – Leninha adicionou, 
aparentemente completamente despreocupada com aquele possível bizuleu. 

 
A “chuvinha” começou a despencar quando estávamos na metade do caminho. O 
coeficiente de transmissão da luz solar através das carregadas nuvens caiu a valores 
negligíveis, não dava nem pra ver 100 m à nossa frente – ou em qualquer outra direção, 
diga-se de passagem. 
 

- Eita pleura, essa chuvinha vai demorar pra passar, Madalena. 
- Vai nada, Drica, quando a gente chegar lá na praia var tar sol de novo, e sem vento, 

quer apostar? 
 
Se Drica tivesse apostado teria ganhado... a praia estava irreconhecível, o mar agitado 
pracas, as ondas sem qualquer sessão manobrável, as folhas dos coqueiros agitadamente 
revelando o elevado grau de turbulência local... “putz, viagem perdida”. 



- Eu não tou vendo ninguém dentro d’água, gente – Danilo observou, um tanto 
quanto pensativo – normalmente eu consideraria isso um bom sinal, mas hoje não é 
normalmente não, hé-hé. 

- Bem fez Neno, que nem veio... 
- Pode crer, Drica – “eu devia ter ficado em casa dormindo”. 
- Calma, minha gente, daqui a pouco passa a chuva, o vento, o mar vai ficar massa e 

só vai ter a gente surfando. 
- Pense numa mulher otimista, essa Madalena... não tá vendo que não vai passar nem 

tão cedo, mulher? Olha pro horizonte, tu consegue ver o que é mar e o que é chuva? 
- Não, miga, mas vai passar sim que não pode chover pra sempre não. 
- Isso é verdade mesmo, hé-hé, vamo dar um tempinho aqui – Danilo desligou o carro 

e ficou olhando para o mar – tamanho tem, só não tem formosura. 
- Pode crer... – “essa chuvinha não vai parar nem tão cedo” – pense na remada, velho. 
- Pode crer... 

 
Depois de uns 10 frustrantes minutos Madalena sugeriu uma (possivelmente) viável 
alternativa: 
 

- Vamos checar a outra praia, Danilo, pode ser que lá esteja melhor. 
- Ou menos ruim, hé-hé. 

 
E depois de outros 10 ansiosos minutos constatamos que a viabilidade daquela alternativa 
era praticamente nula: 
 

- Putz, hoje tá maus mesmo, gente. 
- A gente sabe que a coisa tá ruim quando Louro tá na beira da praia pensando se vai 

ou não entrar no mar, hé-hé, que pra ele o mar nunca tá ruim. 
- Cadê Louro, Danilo? 
- Tá ali na barraca, conversando com Armandinho. 
- Bora lá, de repente tava bom antes e eles estão apenas esperando a chuva e o vento 

passar. 
- Bora – Danilo ligou o carro novamente e dirigiu os 15 m que nos separavam da tal 

barraca. 
 
Outros 15 m de combustível desperdiçado... 
 

- Tava não, Leninha, o mar hoje amanheceu assim, agitado que só, e depois que a 
chuva começou piorou mais ainda... e o pior é que esse é o finalzinho do “swell”, 
amanhã vai tar zerado, tás ligada? 

- Que merda, Louro, eu já não surfei o final de semana passado, ficar outro final de 
semana sem surfar é lasca mesmo...! 

- Ontem tava legal, solzão, sem chuva sem vento... 
- As vantagens de ser o próprio patrão, Armando, tu vens surfar na hora que quer, hé-

hé. 
- Pode crer, Danilo... 

 
E depois de outras gerais lamentações nós zarpamos de volta pra casa... 



- Tu nem pedisse desculpa pro cara por ter furunfado com a namorada dele, Celso? 
- Tecnicamente eles tinham acabado, e ele tava namorando com outra maria, então 

não pega nada, né, Danilo? 
- Tu comeu Gloria, Celso!? 
- Não, nós fizemos amor, Madalena, é diferente. 
- E ele não te encheu de porrada? Se fosse eu eu tinha pelo menos quebrado a tua 

prancha... pelo menos! 
- Tu não ouviu Celso dizer que eles não estavam namorando, Leninha? 
- Ouvi sim, Drica, mas mesmo assim é muita trairagem. 
- É não, ele tava namorando com outra maria, ela tava de bobeira, a fim, eu não vejo 

problema nenhum nisso. Se tu tivesse acabado um namoro e tivesse com outro cara 
e eu ficasse com o teu ex tu ia ficar cismada, por acaso? 

- Depende, se fosse um cara que eu gostasse eu ia ficar sim, amiga. 
- Se tu gostava do cara por que acabou? Se Armando valorizasse Gloria ele nem 

estaria com outra menina, Celso não tem culpa nenhuma. 
- Muito obrigado pelo apoio, Drica. 
- De nada. 
- Tá certo que culpa culpa ele não tem mesmo, mas por uma consideração a um 

amigo de longas datas Celso devia pedir desculpas, sim. Se fosse comigo eu ia 
querer pelo menos isso. 

- Tá bom, Danilo, quando tu e Fernanda acabarem e eu furunfar com ela eu peço 
desculpas pra tu depois. 

- Há-há-há, toma o que é bom, aruá... 
- Êpa, pode parar com esse papo de transar com a minha namorada, velho, nem que a 

gente acabe, mas é tu nada...! 
- Eita, Danilo, imagina só a cena, Celso todo sério dizendo pra tu que comeu 

Fernanda mas que foi mal, há-há-há. 
- Que eu fiz amor com Fernanda, Leninha, são coisas diferentes! 
- Isso, fez amor com Fernanda. 
- Gente, vamos mudar de assunto, que eu não gosto que falem o nome da minha 

namorada em vão? 
- Tá bom... há-há-há, ia ser muita onda mesmo... 
- Madalena...! 
- Tá bom, tá bom... e agora, o que é que a gente faz? 
- Vamos ver uns filminhos de surf lá em casa, depois do almoço? 
- Boa idéia, Drica, vamos sim. 
- Tou nessa. 
- Eu tou fora, eu acho que vou tirar um cochilinho de tarde. 
- Se tu dormir de tarde tu não vai conseguir dormir de noite, Celso, que tu é a maior 

frescura pra dormir. 
- Pode crer... 
- A não ser que tu não precise dormir hoje, hé-hé, vai sair com Vanessinha? 
- Quem é essa, Celso? 
- Uma amiga dos tempos da Federal... não, Danilo, ela já voltou pra Campinas... me 

chamou pra passar um final de semana com ela quando eu estiver de viagem em São 
Paulo... 

- Eita, porra, já está assim? 



- Empolgação de momento, claro, eu não dou 2 semanas pra ela voltar pro namorado. 
Ex-namorado, no caso. 

- Outro que levou gaia, hé-hé. 
- De novo, Danilo? Se é ex-namorado não é gaia, ora! 
- Isso mesmo, Drica. 
- Impressão minha ou Drica agora virou defensora das trairagens de Celso, gente? 
- Pode crer, Leninha, hé-hé, deve ter sido um acordo deles 2, Drica fez alguma 

besteira e Celso acobertou em troca desses favores. 
- É uma questão de lógica, minha gente... 
- Isso mesmo, Drica, pura lógica. 
- Se Vanessinha foi embora quem é a felizarda, Celso? 
- Mirela, a gente vai ver uns filminhos hoje de noite... 
- Aonde, véi? 
- Na beira da praia... – “num quarto de hotel na beira mar, pra ser mais exato”. 
- Mirela é aquela menina com quem tu estavas no calçadão naquele dia? 
- A pópria... 
- Aquela menina parece com alguém que eu conheço, Celso, só não tou lembrando 

com quem. 
- Eu detesto quando isso acontece comigo, hé-hé. 
- Eu idem. 
- Eu idem idem... tu acha Mirela parecida com alguém, Danilo? 
- Não... se bem que eu só vejo ela de passagem, ainda não vi os principais detalhes, 

hé-hé. 
- E nem vai ver... e por falar nisso naquele dia tu nem parou pra me apresentar o teu 

namorado novo, Drica. 
- Porque eu já sabia que era o último dia de namoro, Celso. 
- Já arrumasse outro, mulher? 
- Não, Madalena, ainda não, tou de bobeira... tu ainda tás com o agro-boy? 
- Eita porra, tu voltasse com o galego, Leninha? 
- Voltei sim, Danilo, no feriadão... 
- Massa... então o cara mudou de idéia em relação à seriedade do namoro. 
- Aprendeu a valorizar o que tinha, meu caro. 
- Pode crer... e por que tu não foi surfar na sábado passado? 
- Porque eu tava... – Leninha virou o seu hilariante olhar, o dela, claro, pro banco de 

trás, percebeu que eu e Drica estávamos tentando esconder um indiscreto sorriso – 
coisa de mulher, Danilo. 

- Cólica? Minha irmã quando tinha cólica era um sai de baixo arretado, vixe, ainda 
bem que ela casou e saiu de casa, o marido agora que ature, hé-hé. 

- Isso, eu tava com uma cólica arretada. 
- Domingo também? 
- Também, foi lasca mesmo. 
- As vantagens de ser homem, Celso, nós não temos essas coisas... 
- Pode crer, Danilo... 
- É mesmo, sorte de vocês. 

 
Drica me olhou com aquela cara de “ela te contou”, eu olhei pra ela com a mesma cara, nós 
compartilhamos um cúmplice sorriso... 



- Homem só tem vantagem, Danilo: não menstrua, não tem cólica, não engravida... – 
Madalena continuou a simulada reclamação. 

- Não tem virgindade... – e Drica deu a sua valiosa contribuição, a dela, claro. 
- Física, Drica, psicológica tem sim. 
- Isso, Danilo, física... – Drica buscou o cúmplice olhar da amiga, mas Madalena não 

virou o rosto pra trás – aquela que dói quando vai embora, há-há. 
 
Novamente Drica me olhou com aquela cara de “ela te contou”, eu olhei pra ela com a 
mesma cara, nós compartilhamos outro cúmplice sorriso... e foi quando o nosso motorista 
amigo captou algo suspeito pelo retrovisor: 
 

- O que é que tá acontecendo aí no banco de trás que vocês 2 estão com esse olhar 
esquisito? 

- Nada não, Danilo – Drica virou o rosto pros canaviais à beira da estrada e ficou 
rindo sozinha mesmo. 

- A mulher tem 3 vantagens em relação ao homem, Leninha. 
- Só 3, Celso? 
- Segundo o meu tio carioca esperto só, e todas 3 terminam em “ão”: mija sem botar a 

mão... 
- Há-há-há, e isso é vantagem? 
- Claro que é, Leninha, se você tá biritando num bar e precisa ir mijar pode levar a 

cerveja e beber enquanto mija, por exemplo, hé-hé. 
- Não se deve beber em banheiro não, aruá, tem muita bactéria. 
- Besteira que o álcool mata tudo, hé-hé. Quais são as outras 2, Celso? 
- Briga sem ter razão... 
- Dessa daí Fernanda usa e abusa, hé-hé. 
- Vixe, essa só vale pra mulher chata, Celso. 
- Feito Fernanda, pode crer, Drica. 
- E a 3ª? 
- Faz amor, ou fode, como preferem alguns, sem ter tesão. 
- Dessa daí a minha mãe usa e abusa, há-há. 
- Eita, mulher, e tua mãe te conta essas coisas? 
- Conta sim, Madalena, ela me disse que tem dia que meu pai tá muito a fim e ela não 

quer dizer não pra ele não ficar chateado... teu tio esqueceu duma 4ª vantagem, 
Celso: fingir orgasmo. 

- Tua mãe também usa e abusa dessa, Drica? 
- Também, Leninha. 
- Isso não é vantagem não, Drica, que homem também faz isso, hé-hé. 
- Homem finge orgasmo, Danilo?! 
- Com certeza, eu mesmo já fingi uma porrada de vezes. 
- Tu também, Celso?! 
- Hum-hum... depois da 4ª ou 5ª seguida, claro. 
- Mas como isso é fisicamente possível, meninos? 
- Se tiver de camisinha é muito fácil, hé-hé, é só dar uns gemidos esquisitos e uns 

tremuliços e depois correr pro banheiro. Sem camisinha requer um pouco mais de 
astúcia, mas é possível sim. 

- Mas por que vocês fazem isso? 



- Às vezes o acaba o estoque de material genético, depois da 4ª ou 5ª, hé-hé, como 
Celso disse, mas a mulher ainda tá a fim de mais, aí o negócio tem que ser na base 
de fingimento mesmo, Madalena. 

- Mas se o estoque acabou o tesão não acaba também? 
- Não necessariamente, Drica, a pitoca ainda funciona, mas não sai mais nada, tá 

ligada? 
- Vivendo e aprendendo... 
- Pode crer... Danilo, e por falar em coisa de mulher, escuta essa, ontem eu tava 

conversando com uma mulher da contabilidade lá da fábrica, bem bonitinha, ela me 
disse que ela já foi assediada no trabalho tantas vezes que... 

- Lá na fábrica? 
- Não, aruá, nos trabalhos anteriores, que lá na fábrica a gente tem uma eficaz política 

contra essas coisas, claro. 
- Que...? 
- Que ela agora diz que é casada, que só assim a macharada pega leve. Imagina tu ter 

que dizer que é casado pra mulherada parar de dar em cima de tu no trabalho, véi. 
- É cada coisa que mulher passa no ambiente de trabalho, gente...! 
- Eu também passo por isso, hé-hé, lá no escritório mesmo eu tive que dizer que tava 

noivo de Fernanda pra mulherada dar um tempo, isso não acontece contigo porque 
tu é feio praca, Celso, comigo acontece o tempo todo, hé-hé. 

- Pense num macho alesado, esse tal do Danilo... eita, Drica, num vai defender o teu 
comparsa não? 

- Vocês são lasca mesmo... pois eu mesma acho Celso um gatinho sim. 
- Muito obrigado, Drica. 
- De nada, Celso. 
- Dá pro gasto, gato mesmo é o meu galego. 
- E por falar no galego, Leninha, ele já deu sinais de que finalmente vai cumprir com 

a obrigação? 
- Que obrigação, alesada? 
- Eu não sei de nada, mas foi tu mesma que disse que ele ia te desvirginar, eu só 

quero ver se o caba vai dar conta do recado, há-há. 
- Vai porra nenhuma, Drica, aquilo tem uma cara de quem é devagar quase parando, 

se depender do agro-boy Madalena vai morrer donzela, hé-hé. 
- Eu também acho, Drica, o galego tem cara de bate fofo mesmo, tu vai ter que dar 

uma prensa nele, Madalena, tá ligada? Senão a coisa não rola. 
- Vocês são lasca mesmo... tem erro não, Danilo, quando chegar a hora certa ele vai 

dar conta do recado sim. 
- Isso é o que nós veremos, Leninha... quer dizer, eu mesmo não quero ver isso não, 

hé-hé, que isso é coisa de vocês. 
- Nem eu. 
- Eu muito menos, miga, nem precisa me ligar no dia seguinte dizendo que não foi 

surfar porque tava toda detonada. 
- Há-há-há... tá bom, Drica, eu não te ligo e nem te conto como foi não. 
- Beleza... e hoje de noite, gente, vae todo mundo sair com as caras-metades e eu vou 

ficar de bobeira? 
- Eu acho que sim, miga. 
- Hoje eu tenho que ir pra festa de aniversário da avó de Fernanda, gente. 



- Programaço... eu vou sair com Mirela, a gente vai ver uns filminhos na beira da 
praia – “num quarto de hotel na beira mar, pra ser mais exato, shruiu!”. 

- Todo mundo já sabe disso, Celso... e Neno, vai pra creperia com a muda? 
- Pode crer, hé-hé, aquela mulher não gosta de falar muito não, gente... eu acho que 

Neno vai casar com ela: a mulher é bonitinha, cheia da grana e não gosta de falar, é 
a mulher ideal mesmo, hé-hé. 

- Pode crer, há-há... 
- Esses meninos são muito alesados mesmo... 
- Eu que o diga, miga... e ela é estribada, Danilo? 
- Deve ser, o pai dela tem umas fazendas no interior, só pode. 
- Fazendas no plural? 
- Isso, hé-hé... e Célia, Celso, falasse com ela depois do acontecido no bar de 

Marcelo? 
- Não, eu liguei pra ela umas trocentas vezes mas ela nem atendeu e nem me ligou de 

volta. 
- Aquela foi lasca, Celso, se fosse comigo eu ia quebrar a tua prancha em 3 pedaços. 
- Eu idem. 
- Eu idem idem, se eu fosse mulher enciumada, claro, hé-hé. 
- Ela faz muito bem em não querer mais nem falar contigo... 
- Eu sabia que isso ia dar em merda, hé-hé... e Carolina, Celso, falasse com ela depois 

do acontecido no bar de Marcelo? 
- Não, ela disse que ia me ligar um dia desses, eu tou esperando... 
- Eita qualidade de homem que passa a noite com a mulher e nem liga no dia 

seguinte... 
- Bom, tecnicamente eu nem precisei mesmo ligar no dia seguinte, pois afinal de 

contas a gente acordou junto no dia seguinte, então... 
- Então tu ligava na segunda-feira, né, nem que fosse apenas pra mostrar um pouco de 

consideração? 
- Não, Leninha, o certo mesmo é esperar pelo menos até a quarta, senão a mulher fica 

pensando que o cara tá querendo pegar no pé. 
- Isso, eu espero até a quinta, que é quando a mulher já está crente que eu não vou 

ligar mais, aí fica uma grata surpresa, a-há! 
- Esses meninos são lasca mesmo, Drica. 
- Vixe... 
- Então vocês gostam de cara que ficam grudando no pé? Tou ligado... 
- Não é uma questão de grudar no pé, Celso, é uma questão de consideração mesmo, 

tu passa a noite com a mulher e espera até a quinta-feira pra ligar pra ela?? Que 
porra é essa?! 

- Ele deve ter fingido orgasmo, Drica, pra esperar tanto tempo assim, há-há. 
- Pode crer, Madalena... gente, não é por nada não, mas a gente só conversou sobre 

sexo desde que a gente zarpou, hé-hé. 
- Tu que começou, Danilo, com aquela estória de Celso e Gloria. 
- Foi mesmo, hé-hé, vamos passar pra drogas e rock’n’roll... eita porra, agora que eu 

lembrei, Celso, Tasso me ligou ontem e... 
- Ele tá em Vitória ou em Natal? 
- Ele ligou de Vitória, mas ia pra Natal ontem mesmo. 
- Massa... e o que foi que ele disse, véi? 



- Agora que eu lembrei, falando de rock’n’roll, tu lembra de Majojo, que tocava com 
Carlos Augusto antigamente? 

- Lembro sim, gente fina, que é que tem, ele voltou pra terrinha? 
- Então, Tasso disse que a ex-namorada de Majojo ligou pra ele na quinta de noite 

dizendo que Majojo tinha morrido, Celso. 
- Cacilda, de quê?! 
- Ela não soube explicar direito, disse que foi a irmã de Majojo que ligou pra ela, 

dizendo que ele foi parar no hospital por causa de uma infecção e a coisa foi 
piorando piorando e ele bateu as botas, tá ligado? 

- Putz... – “puta merda, outro que se foi antes dos 30” – será que Carlos Augusto tá 
sabendo? 

- Eu nem sei, liga pra ele. 
 
Eu rapidamente peguei o meu ocioso bobofone e contactei o prezado amigo, mas ele 
também não possuía mais detalhes... 
 

- Nada, a mesma coisa que tu disse, Danilo, a ex-namorada de Majojo ligou pra Duda 
etc etc. 

- Eu nem tinha notícia de Majojo, desde aquela época, Celso. 
- Nem eu, desde que ele mudou pro Rio... que coisa, velho. 
- Um cara tão novo, não tinha nem 30 anos ainda... 
- Pra morrer basta estar vivo mesmo, como já dizia D. Clarisse... 
- Eu nem lembro dele, gente. 
- Eu lembro do nome, Leninha, mas não tou conseguindo associar ao rosto. 
- Eu detesto quando isso acontece comigo, hé-hé. 
- Eu idem. 
- Eu idem idem... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nightclubbing 
 
Eu nem consegui dormir de tarde, fiquei na cama rolando dum lado pra outro, enquanto na 
minha atormentada cachola milhares de pensamentos igualmente rolavam dum lado pro 
outro... quando deu 4:20 eu finalmente decidi levantar da cama. Chequei o que tava rolando 
na Ita-net, na lista da minha turma... “vou deixar o bostejo pra outra hora”. 
 
Desliguei o meu modesto computador, verifiquei que a “chuvinha” ainda insistentemente 
despencava... “essa hora eu nem vou mais ver filme na casa de Drica, melhor ir tomar um 
banhão”. 
 
Cumpri com os meus rigorosos rituais de purificação corporal, dei uma caprichada 
lixadinha nas unhas e fui comer algo em paz, antes que Mauro e Telma aparecessem na 
área, azucrinando... “bom, esse sabadão até agora foi uma josta, mas vai melhorar em 
breve, e muito, pois eu vou passar a noite com Mirelinha, a-há!”. 
 
Escovei os dentes, dei outra lixadinha nas unhas e troquei de roupa. Toquei um violãozinho 
pra relaxar até a hora combinada... e quando ela finalmente chegou eu peguei o meu ocioso 
bobofone e liguei para a desejada Mirela. A qual, diga-se de passagem, não atendeu de 
imediato, então eu resolvi esperar 5 minutinhos e liguei novamente, somente para ser 
novamente ignorado... “hum, estranho”. 
 
Liguei para o seu telefone residencial – o dela, claro – e novamente fiquei sem resposta... 
“hum, estranho, muito estranho”. Esperei outros 10 minutinhos, repeti as ligações, obtive 
semelhantes resultados... “putz, eu acho que eu levei um silencioso bolo”. 
 
Deitei na cama, ainda com as mesmas roupas que eu havia selecionado para aquela 
(outrora) promissora noitada, e continuei a dedilhar o meu solidário violãozinho... e depois 
de uns (aparentes) 420 min o meu bobofone vibrou, e eu prontamente atendi: 
 

- Oi, Mirela, eu liguei pro teu celular, pra tua casa... 
- Tou chegando do hospital agora, Celso, meu tio teve um derrame. 
- Putz... – “espero que ainda esteja vivo” – e como ele está, Mirela? 
- Ainda tá na UTI, painho ficou lá, eu acho que ele vai passar a noite lá com a minha 

tia, eu vim trazer mãinha pra casa, que ela tá muito abalada. 
- Com certeza... e a tua irmã, ficou lá? 
- Não, veio comigo também, tá muito abalada, também. 
- Tás precisando de alguma ajuda, Mirela, queres que eu vá praí te fazer companhia, 

ou levar alguém pra algum lugar? 
- Não, Celso, brigada, se precisar de algo eu te ligo que eu sei que tu atende telefone 

no meio da noite. 
- Ligue sim, Mirela... – “putz, que coisa” – amanhã eu te ligo pra saber dele. 
- Tá bom, brigada, Celso. 
- Disponha, Mirela. 

 
E pensar que o meu sábado não tava muito bom... “como já dizia o grandissíssimo filósofo 
Lepe-Lepe, por pior que a gente esteja sempre tem alguém mais lascado que a gente”. 



Naquela altura do campeonato eu já havia concluído que o melhor mesmo seria ficar em 
casa, ouvindo música, lendo... “e o hotel, essa hora não dá mais pra cancelar a reserva... a 
não ser que Neno queira fazer uso do quarto... putz, coitada de Mirela, tomara que o tio dela 
fique logo bom”. 
 
Rapidamente liguei pra Neno, mas não fui atendido... “esse fresco deve tar no cinema com 
a mariazinha... Danilo deve tar no aniversário da avó de Nanda, programaço, e Drica tá sem 
namorado, então não ia servir pra ela mesmo... talvez Leninha possa fazer bom uso do 
quarto... pra falar a verdade eu nem sei o que é derrame, depois eu pergunto pra minha mãe, 
ou procuro na internet, mas não deve ser coisa boa não, senão o tio dela não tinha parado na 
UTI”. Prontamente acessei os dígitos da querida amiga e protamente fui atendido: 
 

- Fala, véi, ainda tás em casa? 
- Ainda... 
- E a saidinha com Mirelinha? 
- Então, deu pra trás, ela acabou de me ligar dizendo que o tio teve um derrame, ela 

vai ficar em casa com a mãe... – “não esquece de ligar pra ela amanhã pra saber do 
estado do tio”. 

- Vixe, Celso, que coisa, hoje tu estás carregado! 
- Pode crer, primeiro o mar não tava bom, depois eu fiquei sabendo que Majojo tinha 

morrido, agora essa... 
- Sim, mas, tu me ligou só pra se lamentar mesmo? 
- Não, mulher, é que eu tinha feito uma reserva num hotel e agora não vai mais... 
- Hotel, Celso?! Que chique, tás mesmo querendo impressionar essa menina, né? 
- Tou mesmo, ou tava... – “putz, que merda da porra, tomara que ele não morra” – 

então, essa hora não dá mais pra cancelar a reserva, e agora o quarto não tem mais 
serventia pra mim, eu te liguei pra saber se tu queres ficar com ele, impressionar o 
galego, há-há. 

- Massa, onde é? 
- Na beira mar, claro, aquele na frente da barraca de côco que a gente gosta – “que 

não morra dessa, que morrer mesmo todo mundo tem que morrer um dia, nénão, 
véi?”. 

- Menino, que chique, Ari vai pensar que eu tou estribada! 
- Pode crer... – “sim, mas, não precisa ser agora não” – bom, é só o quarto, visse, as 

despesas ficam por conta de vocês. 
- Dele, no caso, que eu vou dizer que eu paguei o quarto e ele que pague os comes e 

bebes, claro. 
- Pense numa mulher enrolona, essa tal da Madalena... – “ela tava tão serena no 

telefone...”. 
- Tou nessa, vixe! É só chegar e entrar, Celso? 
- É, anota o código da reserva. 
- Vou anotar no meu celular, assim eu não perco, há-há, pode dizer. 
- PVNRT. 
- P..V..N..R..T, beleza, já vou ligar pra Ari pra gente se mandar. Valeu, Celso, vou 

ficar te devendo essa. 
- Bom proveito, beijo. 
- Outro. 



E depois de fazer a boa ação do dia eu novamente deitei na minha aconchegante caminha e 
fiquei pensando comigo mesmo... “putz, que coisa, se o tio de Mirela morrer ela vai ficar 
arrasada... se bem que ela tava tão tranquila, serena, eu acho que anos e anos de meditação 
devem estar ajudando nesse difícil momento... hum... eu acho que vou ligar pra Sara, de 
repente ela tá a fim de fazer algo”. 
 
Novamente peguei o meu ocioso bobofone e novamente fui ignorado... “vou tentar o 
residencial, quem sabe ela tá na sala vendo a novela?”. 
 

- Alô? 
- Oi, D. Ester, tudo bem? É Celso. 
- Oi, meu filho, tudo bem, como vai Clarisse? 
- Tá bem, vendo a novela. Eu acabei de ligar pro telefone de Sarita mas ela não 

respondeu... 
- Sarita pegou uma gripe no trabalho, Celso, tá arriada, na cama... 
- Eita, coitada, essa é a época da gripe começar... 
- Quer deixar algum recado, meu filho? 
- Não, D. Ester, precisa não, eu só queria conversar potoca com ela mesmo, amanhã 

eu ligo pra ver se ela tá melhor. 
- Tá bom, boa noite, Celso. 
- Boa noite, D. Ester. 

 
E pensar que o meu sábado não tava muito bom... “como já dizia o grandissíssimo filósofo 
Lepe-Lepe, por pior que a gente esteja sempre tem alguém mais lascado que a gente”. 
 
Eu nem repousei o meu solidário bobofone e ele vibrou novamente: 
 

- Diz, mulher. 
- Menino, pisasse em rastro de corno hoje? 
- Pode crer, há-há, Leninha te contou o drama? 
- Tás precisando tomar um banho de sal grosso, vixe! 
- Bom, tem gente em pior estado que eu, Drica. 
- Mirela, por exemplo, coitada. 
- E Sara, que tá gripada, eu pelo menos tou vendendo saúde. 
- Pelo menos isso... lembrei com que ela parece, Celso, com Lina. 
- Lina?? 
- Hum-hum, isso tudo é coisa da tua cabeça. 
- Não, tem nada a ver... – “será?”. 
- Bom, problema teu. Queres sair, fazer alguma coisa? Eu tou de carro hoje. 
- Tá bom, eu já tou pronto. 
- Daqui a 5 min eu chego aí. Beijo. 
- Outro. 

 
E 5 min depois ela tava sentada ao meu lado, olhando para as fotos de Lina e Mirela que eu 
havia colocado lado a lado na tela do meu modesto computador: 
 

- Eu te disse, não te disse? 



- Putz, até que parece um pouco, o rosto, os olhos, cabelos, nariz... – “putz, agora 
bateu uma saudade de Lina... puta merda” – basicamente tudo! 

- A diferença é que Mirela não tem essas covinhas no rosto quando ri... copia e cola 
as covinhas de Lina, Celso. 

- Boa idéia... – rapidamente executei aquela esclarecedora operação – putz, agora ela 
ficou mesmo parecida com Lina, Drica. 

- Tua cabeça tá aprontando contigo, Celso. E agora? 
- E agora o quê? – “agora Mirela perdeu completamente a graça, minha gente”. 
- Tu ainda vai querer ficar com ela, sabendo que ela é apenas uma versão mais nova 

da tua melhor namorada? 
- Mais nova, uns 10 cm mais baixa... 
- Uns 20 cm a menos de busto, uns 30 cm a menos de bunda... 
- Será que Lina viajou no tempo, Drica, e agora estuda direito, ao invés de 

Arquitetura? 
- Liga pra ela, Celso. 
- Lina? – “péssima idéia, vai aumentar a saudade”. 
- Claro, que Mirela tu já sabe que tá no presente, né? 
- Pode crer... – “foda-se, eu vou ligar de qualquer jeito”. 

 
Novamente peguei meu solidário bobofone e contactei a minha distante ex-namorada 
predileta: 
 

- Oi, Celso, quanto tempo! 
- Pois é, você não liga mais pra mim... – “não esquece de ligar pra ela amanhã pra 

saber do estado do tio”. 
- Idem idem... aconteceu alguma coisa? 
- Não, não, eu queria apenas ouvir a tua voz, Lina – “e te ver, ficar contigo, te beijar 

toda... essas coisas”. 
- Sei... eu tou meio ocupada agora, Celso. 
- Fazendo trabalho da faculdade? 
- Não, hoje não, outro tipo de ocupada, sabe? 
- Sei sim... – “putz, deve tar na cama com o baitola do namorado” – foi mal, a gente 

conversa outra hora. 
- Eu te ligo amanhã de tarde, a gente precisa mesmo conversar, Celso. 
- Sobre? 
- Sobre Célia, eu ainda estou querendo acreditar que o que eu ouvi não é verdade. 
- Putz... – “Cacilda, vamos levar outra bronca, gentem” – tá bom, té amanhã, então. 
- Pera, antes eu quero ouvir aquilo que você me fala toda vez que a gente conversa. 
- Que você é a melhor namorada que eu tive e que todo dia eu sinto a tua falta? 
- Isso, lindinho... idem idem. Beijo. 
- Outro. 

 
Rebolei meu solidário bobofone na cama e conformadamente sorri para a minha solidária 
amiga Drica: 
 

- Ela tá ocupada agora, com o namorado, me liga amanhã pra me dar bronca porque 
eu larguei Célia no bar de Marcelo pra ficar com Carolina... 



- Então ela não viajou no tempo. 
- Ou então ela vai e volta bem rapidinho, né? 
- Pode ser também... e então, vamos sair agora? 
- Bora, tás a fim de fazer o quê? 
- Primeiro a gente passa no crepe, saca o movimento, depois a gente passa nuns 3 ou 

4 barzinhos da cidade e depois a gente vai ver a banda de Duda. 
- A banda ou a bunda de Duda, Drica? 
- Eu só quero ver a banda, se tu queres ver as 2 coisas é problema teu, véi. 

 
Desliguei meu modesto computador e levantei: 
 

- Será que eu tou arrumado demais? – “afinal de contas Mirelinha merece uma 
embonecadazinha”. 

- Tá sim, tira essa camisa e bota uma camiseta, a calça tá legal. 
 
Abri meu igualmente modesto guarda-roupas, escolhi uma camiseta limpa e rapidamente 
executei a permutação de vestimentas: 
 

- Bora. 
- Bora, deixa eu dizer tchau pra todo mundo. 

 
Saímos dos meus igualmente modestos aposentos e paramos no final do corredor, à entrada 
da sala de recreações áudio-visuais, também conhecida como o quarto da TV: 
 

- Tchau, D. Clarisse. 
- Vocês vão sair com essa chuva? 
- Já tá estiando, mãe, daqui a pouco passa – “e Majojo... puta merda, outro que se foi 

antes dos 30”. 
- Hoje não é dia de sair não, Drica, é dia de ficar em casa, tomando um vinhozinho, 

namorando... 
- Isso pra quem tem namorado, né, Telma? Como eu e Celso estamos solteiros nós 

vamos encarar a chuva e sair mesmo, há-há. 
- Vocês vão pra onde? 
- Pra creperia, depois a gente vai encarar uns barzinhos da cidade, e depois a gente 

vai conferir a banda de Duda. Tchau. 
- Tchau, meu cunhadinho querido. 

 
Entramos em silêncio no Dricamóvel, e permanecemos naquele calmo estado até o 
momento em que paramos no 1º sinal vermelho... 
 

- O que foi, menino? Tás com uma cara esquisita. 
- Nada não, besteira minha... eu acho que a chuva vai passar mesmo, tá bem 

fraquinha agora. 
- Há-há-há, vais me deixar curiosa, é? 
- É besteira, Drica... – “que infecção fuderosa foi essa, pra matar o cara assim, de 

uma hora pra outra, sem mais nem menos?” – eu tava pensando se foi indiscrição 
minha trocar de camisa na tua frente. 



- Há-há-há, deixa de ser alesado, Celso, quantas vezes tu já trocou de camisa na 
minha frente? Toda vez que a gente vai surfar tu não tira o “rashguard” depois e 
bota uma camiseta, na minha frente, na frente de Leninha? E os meninos idem? 

- Pode crer... – “pode crer, leseira mesmo”. 
- Então, é a mesma coisa. 
- É mesmo... – “será que agora eu vou ficar sonhando com Majojo também... será que 

eu sou medium mesmo, feito Maria Luiza disse... isso supondo por absurdo que esse 
coisa de ser medium exista mesmo, claro” – como eu disse, foi besteira minha. 

- Ou tu achou que eu ia ficar olhando pros teus músculos? 
- Não, foi isso não, deixa de ser alesada, menina... 
- Há-há-há... eita, o sinal abriu, deixa eu sair antes que alguém buzine, que esse povo 

daqui é muito agoniado mesmo. 
- Pode crer... – “coitada de Mirela, deve tar numa pressão agora, segurando uma 

barra, confortando a mãe e a irmã... aquela menina é muito massa mesmo, assim, a 
nível de ser humano” – a creperia deve tar vazia, né? 

- E o povo da creperia tem medo de chuva, Celso? 
 
Aparentemente não, o distinto estabelecimento estava tão lotado quanto em qualquer outra 
típica noite de sábado, com a sutil diferença de que as mesas de fora estavam molhadas, 
causa esta que provocou o total deslocamento dos usuais habitantes daquela exposta área 
para o protegido recinto interior – o qual, diga-se de passagem, apresentava densidade 
demográfica aproximadamente duplicada em relação ao típico valor duma típica noite de 
sábado ensolarada, quer dizer, sem chuva. 
 
E obviamente que não conseguimos uma mesa vazia... 
 

- Nem no balcão tem mais lugar, Celso. 
- Pode crer... – dei uma rápida escaneada no agitado recinto, a procura de uma mesa 

que dispusesse de pelo menos 2 cadeiras desocupadas, mas a visibilidade estava tão 
baixa que eu não consegui ver quase nada – o jeito vai ser ficar em pé mesmo. 

- Vixe... 
 
E foi naquele desapontante momento que uma bela figura de preto desapontou à nossa 
frente, toda sorridente: 
 

- Oi, gente. 
- Oi, Gloria – Drica rapidamente cumprimentou a amiga – vixe como isso aqui tá 

crowdeado hoje! 
- Vocês querem sentar com a gente? 
- A gente tu e Kika? – “espero que o teu namorado não esteja junto”. 
- E Armando, tem cadeira sobrando. 

 
Drica e eu trocamos um duvidoso olhar, mas logo ela achou por bem aceitar o convite da 
nossa atenciosa amiga: 
 

- Bora, Celso. 
- Vamos – “isso vai dar em merda, gentem”. 



- Armandinho falou que o mar tava horrível hoje, Celso – Gloria cuidadosamente nos 
guiou pela “multidão” em direção à sua salvadora mesa, a dela, claro. 

- Tava mesmo, Gloria, a gente nem entrou. 
- Nem Louro entrou no mar hoje, pra tu ver como tava peba. 
- Pense num macho seco, o tal do Louro... Celso, tu ficou sabendo que Majojo 

faleceu? 
- Fiquei sim, Gloria, Danilo me contou hoje quando a gente tava voltando da praia, a 

ex-namorada dele ligou pra Tasso, disse que a irmã dele ligou pra ela. 
- Silvinha. 
- Isso, eu tinha esquecido o nome da irmã de Majojo. 
- Ela me ligou ontem, depois do enterro, que drama da porra, gente...! 
- O enterro foi no Rio mesmo? 
- Foi sim, Drica, a família achou melhor enterrar lá mesmo, imagina o drama que ia 

ser transportar o corpo pra cá...! 
- Com certeza. 
- Foi infecção mesmo, Gloria? 
- Foi, estomacal, coisa braba, não teve jeito mesmo... 

 
Finalmente chegamos à sua salvadora mesa – a dela, claro – cumprimentamos Armando e 
Kika, sentamos, fizemos nossos pedidos, conversamos sobre o trágico falecimento do nosso 
distante amigo Majojo, Heleninha aparaceu para compartilhar algumas célebres estórias do 
nosso lendário amigo... eu não sei se foi a melancólica chuva, aquele clima triste e 
nostálgico ou se foi uma pitadinha de tardio remorso – ou tudo junto – mas o fato foi que eu 
senti uma inexplicável necessidade de trocar algumas privadas idéias com o meu prezado 
amigo Armando, e discretamente convidei-o para um certo particular: 
 

- Armando, é o seguinte... – “putz, isso vai ser mais difícil do que eu tava 
imaginando” – é sobre aquela festa na casa de Célia, que eu encontrei Gloria e a 
gente ficou junto. 

- O que é que tem, Celso? – ele rapidamente fechou a cara, visivelmente chateado. 
- Eu sei que vocês tinham acabado e coisa e tal, tu tava namorando com uma maria, 

mas no fundo mesmo eu devia ter desconfiado que era uma coisa temporária e que 
vocês iam... 

- ... 
- Eu não devia ter ficado com Gloria, Armando, foi mal. É isso. 
- Sei... – o prezado amigo ficou refletindo por um (aparentemente) longo intervalo de 

tempo, na certa sobre a possibilidade de quebrar a minha prancha, ou o meu nariz, 
que naquele delicado momento se encontrava bem mais perto dos seus punhos, os 
dele, claro, e depois se manifestou a respeito do delicado causo – eu não vou negar 
que não fiquei chateado com aquele lance, Celso, mas na verdade se eu não tivesse 
dispensado Gloria o lance nem teria acontecido, nénão? 

- Não, claro que não, mas mesmo assim foi uma coisa inapropiada... – “amanhã eu 
ligo pra Mirela sim, sem falta” – foi mal, foi mal mesmo, Armando, eu não devia ter 
ficado com ela. 

 
E depois de refletir mais um pouquinho ele achou por bem encerrar aquele delicadíssimo 
assunto: 



- Deixa pra lá, Celso, coisa do passado. 
- Valeu – “putz, pelo menos isso deu certo hoje”. 

 
Voltamos pra mesa, Gloria de imediato percebeu o que havia acabado de acontecer, 
manteve-se discreta a respeito, continuamos a nossa melancólica noitada, regada a brindes 
ao nosso falecido amigo... e lá pelas tantas Célia apareceu, ligeiramente ensopada: 
 

- Oi, gente, acabei de chegar de viagem... – e foi quando ela percebeu que havia algo 
de errado naquele sombrio ambiente – o que foi que aconteceu , vocês tão com uma 
cara...! 

- Célia, tu lembra de Majojo, que tocava com Carlos Augusto antigamente? 
- Lembro sim, Helena, ele tocou naquela festa do aniversário da sobrinha de Tasso, 

não foi, Celso? 
- Foi... – “então ela não vai deixar de falar comigo... pelo menos em público”. 
- Ele faleceu na quinta-feira, Célia, teve uma infecção estomacal, foi pro hospital e 

tudo mais mas a coisa não teve jeito não. 
- Putz, a irmã dele deve estar arrasada, como é mesmo o nome dela? 
- Silvinha, eu falei com ela ontem, coitada, não parava de chorar no telefone. 
- Porra, que coisa... 

 
E depois de trocar um cúmplice olhar com a minha comparsa Drica eu resolvi aproveitar 
aquele delicado momento para tentar uma reconciliável abordagem; levantei e sutilmente 
cutuquei a onça: 
 

- Célia, eu queria falar uma coisa contigo, privadamente. 
 
Ela nem titubeou, fez uma indiferente expressão e estilhaçou a minha sutil abordagem: 
 

- Eu não tenho nenhum assunto privado pra falar contigo, Celso – e logo depois saiu 
pela direita – deixa eu ir me enxugar no banheiro, gente. Heleninha, pede 1 copo pra 
mim, por favor. 

- Com certeza, amiga – Heleninha indiscretamente sorriu da minha cara de babaca, e 
depois de Célia saiu de cena ela soltou os cachorros pra cima de mim – tu sabe que 
fez por merecer, né? 

- Sei sim, Helena – sentei novamente, detonei o restinho de bira que ainda restava no 
meu copo – vamos zarpar, Drica? 

- Bora – minha cúmplice comparsa fez o mesmo e logo levantou – tchau, gente, 
brigada pela acolhida. 

 
Dei um aceno coletivo e fui. Pagamos nossa conta e voltamos para o conforto do acolhedor 
Dricamóvel: 
 

- Agora vamos conferir os barzinhos da cidade! 
- Bora. 

 
Pemanecemos em silêncio até o momento em que paramos no 1º sinal vermelho, quando o 
bostejo rolou novamente: 



- Tu foi pedir desculpa pra Armandinho, foi? 
- Fui sim, estou me sentindo melhor agora. 
- Tu sabe que tu não teve culpa nenhuma, né? 
- Sei sim, Drica, e eu teria feito tudo de novo, na boa, mas de repente eu fiquei 

imaginando se tivesse sido Armando que tivesse morrido... eu ia ficar com essa 
coisa na cabeça até o dia em que eu morresse, tás ligada? 

- Putz... tu não vai ficar ainda mais paranóico com esse lance de morrer cedo por 
causa da morte de Majojo não, né? 

- Claro que não... – “claro que sim” – eita, o sinal abriu, Drica. 
- Já tou saindo, antes que alguém buzine. 
- Há-há, pense num povo agoniado... 
- Tu lembra daquela festa de despedida de Leo? 
- Lembro sim, aquela festa foi muito massa... – “não vejo a hora de ir pra California 

pra surfar com Leo, vai ser muito massa, passar uns tempos longe desses bizuleus 
todos” – e o keko, mulher? 

- Naquele dia da festa Armando deu em cima de mim, Celso. 
- Putz, na frente de Gloria?! 
- Foi quando ela foi deixar Kika em casa. 
- E? 
- E nada, claro, que eu desconversei... imagina se eu ia dar bola prum menino que 

tava com a namorada na festa...! 
- Sim, mas, por que tu estás me dizendo isso agora? 
- Pra tu não ficar pensando que ele é santinho, claro. 
- Bom, isso todos nós sabemos, Gloria inclusive, mas e o keko? 
- No outro dia ele me ligou pra pedir desculpa, disse que tava meio travado, que foi 

incoveniente e tal. 
- E tu? 
- Eu deixei pra lá, claro, que eu não ia perder um amigo por causa duma bobeira 

dessa. 
- Bonito gesto esse teu, Drica, inspirador mesmo. 
- Há-há-há, muito obrigada, Celso. 
- E o dele também... – “bela jogada, Armando, bela jogada” – quem mais que deu em 

cima de tu que eu não sei? Gente que eu conheça, claro. 
- Hum... Marcílio, Pedrinho, Daniel, Louro... 
- Putz, eu não sabia que tu estava tão em alta assim não, Drica. 
- Nem eu... 
- Ficasse com algum deles? Sem querer querendo ser indiscreto, há-há. 
- Com Marcílio, que um gatinho daqueles a gente não esnoba todo dia não, né? 
- Eu acho que não... 
- Pelo visto Célia ainda tá irada contigo, né? 
- Pelo visto sim... – “talvez fique pra sempre, talvez sim”. 
- Eu também estaria, se isso serve de consolo. 
- Eu idem... mas foi uma daquelas coisas que eu tive que fazer, Drica. 
- Teve que ou quis fazer? 
- E quis também, claro... – “eita porra” – eita porra, eu tive essa mesma conversa com 

Leila, há-há. 
- Pense numa mulher esparrenta, a tal da Keila... 



- Keila? 
- Quer dizer, Leila... eu tava misturando quenga com Leila, há-há. 
- Eita, Drica, não fala mal de Leila na minha frente não que eu gosto dela, tá ligada? 
- Há-há-há... a menina tem um jeitinho de quenga sim, Celso, aqui entre nós. 
- Ô mulher pra ter ciúme das minhas amigas... – “Keila, há-há, essa foi ótima”. 
- Tu já ficasse com ela? Sem querer querendo ser indiscreta, há-há. 
- Já sim, umas 2 ou 3 vezes... – “3” – exatamente 3 vezes. 
- Alguma recente? 
- A mais recente foi no começo do ano. 
- E? 
- E nada, mulher, ôxe, a gente ficou e depois desficou, ora! 
- Sei... 3 vezes... isso tá com cara de que rolou algo mais caliente, Celso. 
- Há-há-há... – “bem mais caliente do que tu pensa” – isso não é da tua conta, Drica. 
- Não é mesmo... pelo menos ela não saiu divulgando na praia que tinha furunfado 

contigo, feito a nossa amiga Vilma. 
- Putz, essa tu tirou do baú. 
- Pode crer... foi muio esquisito, Celso, transar com uma amiga de infância? 
- Até que não foi muito não... – “foi esquisito pracas” – foi esquisito mesmo na 1ª vez 

que a gente ficou, Fernanda quase teve um troço. 
- Nanda tava junto? 
- Nanda e Danilo... a gente tava voltando daquele barzinho da cidade que rolava som 

ao vivo todo dia... 
- Aquele barzinho era muito massa mesmo, pena que fechou. 
- Pode crer... – “pense num lugarzinho bom, aquele barzinho...”. 
- E? 
- Eu tava meio frustrado, pois tinha passado a noite inteira só levando fora, Vilma 

tava meio frustrada, pois também não havia descolado nada de aproveitável, a gente 
tava no banco de trás do carro de Danilo, Nanda tava reclamando de tudo, como 
sempre, eu e Vilma começamos a trocar uns olhares esquisitos... 

- Há-há-há... 
- Eu resolvi pegar na mão dela, que dizer, na sua mão, a tua não, a dela... 
- E ela gostou da idéia. 
- Tanto que meu deu um beijo na boca, Danilo viu pelo retrovisor, cutucou Nanda, 

ela começou a regular, disse que a gente tava fazendo besteira. 
- Pense numa mulher regulona, a tal da Fernanda... 
- Foi muito comédia, mas foi esquisito praca... não aconteceu nada demais, foi só uns 

beijinhos, que eu não ia ficar amassando uma amiga de infância assim de cara, 
muito menos no carro de Danilo com ele e Nanda presentes, mas foi esquisito sim. 

- E no outro dia? 
- Putz, no outro dia eu nem falei com ela direito da praia. E ela idem, antes que tu 

comece a me regular. 
- E? 
- Na semana seguinte a gente se agarrou de novo, no mesmo bar, Fernanda deu a 

porra, disse que a gente tava quase cometendo incesto... 
- Vixe que esparro...! 
- Com certeza... e na 3ª vez a gente decidiu fazer aquilo. 
- Então contigo a conta é na 3ª, Celso? Vilma, Leila, há-há-há... 



- Eu acho que é... – “eu nem lembrava mais da irmã de Majojo, ela era tão pequena 
na época... coitada, deve tar arrasada” – tu já ficou com amigo de infância, Drica? 

- Não, nunca... na verdade eu sempre tenho receio de ficar com amigo, sabe, de 
estragar a amizade? 

- Eu sei... – “eu idem” – já aconteceu comigo. 
- O que, ficar receoso ou estragar a amizade? 
- As 2 coisas... não com Vilma, ou Leila, que eu sabia que seria praticamente 

impossível estragar a amizade, e não estragou, mas já aconteceu de estragar. 
- Com quem? 
- Patrícia... lembra dela? 
- Aquela baixinha saliente? 
- A pópria... – “aquela menina não era de se jogar fora não, gentem, mas não era 

mesmo” – o que foi uma pena, pois ela era muito divertida. 
- Isso era mesmo, a baixinha alegrava qualquer ambiente... 
- A gente nem se fala mais... e tu? 
- Comigo aconteceu também, um menido da época do colégio... a gente ficou numa 

festa, era final de ano, aquele clima de final de colégio, depois do vestibular, sabe? 
- Sei, prematura nostalgia... e como foi? 
- Eu achei que ia ser aquela coisa leve, que afinal de contas foi uma coisa de 

momento, que eu mesma nem tava pensando em ficar com o menino, mas ele 
começou a vir com uma mãozinha boba pra cima de mim, sabe? 

- Há-há-há, pense num cabra pegajoso... – “putz, será que o tio de Mirela vai morrer... 
morrer agora?”. 

- Imagina, a gente fica 1 vezinha e o cara fica querendo me alisar, dizendo que eu 
devia deixar pois fazia tempo que a gente se conhecia! Tu és assim também, Celso? 

- Eu não, Drica, na verdade a minha abordagem é justamente oposta a desse teu 
amigo, eu quando fico com amiga eu nem penso em alisar a menina, pois ia ficar 
ainda mais esquisito no dia seguinte... 

- Com certeza... 
- A não ser que fosse uma coisa que já estivesse rolando aquela tensão, sabe? 
- Pois decididamente não era o caso, não tava rolando tensão nenhuma, eu achei que 

foi falta de respeito comigo... e o pior foi que depois ele ficou pegando no meu pé, 
sabe? 

- Sei, chato pracas, e depois? 
- Depois que eu entrei na faculdade eu nunca mais vi, lascou a amizade, mesmo. 
- Putz... – “será que ela vai me pedir pra eu ir no enterro?” 
- Então quer dizer que se tu agarrar uma estranha tu fica alisando a menina assim de 

cara, Celso? 
- Eu tento, claro, senão a menina pode pensar que eu sou devagar, Drica. 
- E se ela não deixar? 
- Eu tento uma 2ª vez pra ver se ela só tava querendo dar uma de difícil, se ela não 

deixar de novo eu peço desculpas e não tento mais – “eu detesto enterro, vai ser 
lasca mesmo”. 

- Pelo menos isso... 
- E comigo já aconteceu de entrar no ciclo do relacionamento complicado, tás ligada? 

– “mas é o tipo de coisa que eu terei que fazer... eu acho que Leila vai também”. 
- Que diacho é isso, menino? 



- É quando você fica com uma amiga, depois desfica, depois fica de novo, a coisa 
complica, desfica de novo, complica de novo... 

- Há-há-há, isso só acontece contigo mesmo, Celso... 
- Pode crer... – “tomara que ele não morra, agora não, chega de morte, chega!” – 

antigamente a gente fazia isso pracas, saía da creperia e ia conferir os barzinhos da 
cidade, eu, Tasso, Leo, Danilo, Neno... 

- Eita, Celso, bateu nostalgia, foi? 
- Eu acho que sim... Tasso nem morar mais aqui mora, Leo idem... 
- Vocês aprotavam demais, né? 
- Nem tanto... mas geralmente era divertido, mesmo quando a gente passava a noite 

toda levando fora, há-há. 
- Há-há-há... 
- Uma vez tava eu e Danilo naquele mesmo barzinho, era um sabadão, eu tinha 

trabalhado até as 10 da noite, cheguei em casa, tomei banho, Danilo saiu da casa de 
Nanda e passou lá em casa... 

- Pense num homem bandido, o tal do Danilo, que deixa a namorada em casa e vai 
sair com o amigo... 

- Pode crer... a gente pegou 2 garrafas de cerveja, ficamos na escada azarando tudo 
que era mulher que passava pela frente... 

- Há-há-há... isso tá com cara de 0 x 0, Celso. 
- Bota 0 x 0 nisso, a coisa tava feia mesmo, Drica. 
- E? 
- Lá pelas tantas uma menina razoavelmente bonitinha que tava numa mesa encostada 

na parede comecou a paquerar comigo, deu umas olhadas assim meio de lado, sabe, 
como quem não quer nada mas tá a fim? 

- Sei sim, e? 
- Ela levantou, caminhou em minha direção, parou bem na minha frente, o rosto dela 

ficou a uns 20 cm do meu, deu pra notar que ela tava meio travadinha, sabe? 
- Meio? 
- Isso, meio, há-há, ela segurou a minha mão e disse que ia no toalete urinar e que 

voltava em 5 min pra gente conversar direito. 
- Eita, tirasse o pé da lama, então. 
- Não, espera, eu fiquei todo animado, claro, Danilo idem, pois pelo menos 1 de nós 

ia se dar bem, aí a menina volta do mike, pega Danilo pela mão e vai dançar com 
ele, e logo se agarra com ele, claro. 

- Eu acho que ela devia estar bem mais que meio travada pra confundir vocês, há-há. 
- Eu ainda fiquei dizendo era eu, não era ele não, Danilo idem, mas ela nem ouviu, 

há-há-há, foi lasca mesmo. 
- E tu ficou de bobeira o resto da noite. 
- Foi... quer dizer, depois eu fui conversar com uma menina que tava numa outra 

mesa encostada na outra parede, a gente foi dançar, sabe como é. 
- Outra travada? 
- Não, tava sóbria, mas as amigas tavam acompanhadas, ela tava sozinha... a gente até 

saiu outras vezes, mas ela começou a me cobrar demais, queria porque queria que a 
gente namorasse porque todas as amigas tinham namorado... 

- Há-há-há, eita roubada da pleura... 
- Que ela tava perto dos 30 e queria ter um namorado fixo, essas porras. 



- E a menina não era namorável não, Celso? 
- Era sim, bonitinha, simpática, inteligente... um pouquinho insegura demais pro meu 

gosto, no entanto. 
- Pense num homem exigente, esse tal de Celso... 
- Tu gosta de gente insegura, por acaso? 
- Não, de jeito nenhum... ou tu achou que ela era velha demais pra tu? 
- Não, que tu sabe que eu não ligo pra essas coisas. 
- Nem eu... há-há. 
- Que foi? 
- Hoje a gente só tá conversando sobre sexo, né, desde a praia? 
- É mesmo... deve ser porque a gente não surfou hoje, senão a gente tava conversando 

sobre ondas, e manobras, e pranchas... 
- E vacas... 
- Isso... – e de repente chegamos ao nosso destino – queres estacionar na minha vaga 

no Kekos? 
- Boa idéia. 

 
Tão logo a minha divertida amiga estacionou o Dricamóvel na minha dedicada vaga nós 
saímos perambulando pelas ruas da cidade antiga, em busca de um adequado reduto para 
continuar a nossa farrinha: 
 

- Esse aí não, Celso, que tá cheio de mauricinho e patricinha. 
- Pode crer... que tal aquele barzinho GLS da esquina? 
- Sempre rola som bom lá, né? 

 
Exceto naquela específica noite, que estava rolando “techno”... 
 

- Melhor checar o outro quarteirão, Celso. 
 
A chuva havia parado de vez, mas as ruas ainda estavam molhadas, então tivemos que 
prestar uma certa atenção para evitar as inúmeras poças, porque andar nas concorridas 
calçadas seria ainda mais complicado... entramos num casual barzinho onde tava rolando 
um sonzinho do nosso gosto, mas... 
 

- Tocar Beatles é relativamente fácil, mas cantar que nem eles é outra estória, Drica. 
- Concordo, mas vamos ficar aqui um pouquinho, tá bom? 
- Beleza, queres bira ou outra coisa? 
- Bira tá de bom tamanho. 

 
E depois de algumas poucas rodadas discutindo o cardápio musical local a minha animada 
comparsa da hora propôs um breve experimento social – não exatamente do tipo que vocês 
estão pensando, diga-se de passagem – para animar ainda mais a nossa noitadinha: 
 

- Eu dou uma voltinha no bar, sozinha, depois tu vai, sozinho, depois a gente vai 
junto e compara e discute os resultados. 

- Tá bom. 
- Vou nessa. 



E 10 min depois estávamos animadamente analisando os dados colhidos no tal 
experimento: 
 

- Bom, quando eu fui sozinha uns 3 ou 4 carinhas me paqueraram, Celso. 
- Quando eu fui sozinho exatemente 0 meninas me paqueraram, Drica. 
- Já quando eu fui contigo 0 caras me paqueraram. 
- Quando eu fui contigo 3 ou 4 meninas me paqueraram. 
- Conclusões? 
- Mulher é tudo bandida e homem não respeita mulher desacompanhada. 
- E os motivos para tais comportamentos? 
- Eu acho que do ponto de vista evolutivo pro homem é mais vantajoso procurar uma 

mulher que esteja desacompanhada, senão ele provavelmente teria que brigar pela 
mulher acompanhada, talvez ficasse gravemente ferido, ou morresse, sem dúvida 
iria gastar energia na briga... 

- E do ponto de vista social homem pensa que mulher acompanhada é objeto que tem 
dono. 

- Pode crer... e por que mulher se interessa mais em homem que tá com outra mulher, 
Drica? 

- Eu acho que do ponto de vista evolutivo ela sabe que se o cara tá com outra mulher 
é porque ele já demonstrou que tem características desejáveis, Celso, tipo virilidade, 
capacidade de defender a mulher, status social... e que a outra já gastou tempo e 
energia pra descobrir isso tudo, então fica mais fácil roubar o homem da outra, 
principalmente se ela é mais atraente que a outra, pois homem gosta dessas coisas. 

- E mulher não gosta. Sei. 
- Não é que não goste, que eu mesma só fiquei com Marcílio porque ele é bonitinho, 

deu uma levantada no ego, há-há, mas isso é secundário, Celso. 
- E o que é primário? Pra tu, claro. 
- Pra mim? Hum... que o cara seja inteligente, gentil, carinhoso, engraçado, que tenha 

paciência pra escutar as minhas leseiras, há-há... 
- Bem muita paciência, no caso – “não é por nada não, mas assim a nível de de 

repente eu tenho essas qualidades todas, hum”. 
- Isso, há-há... e tu? 
- Que a mulher não seja chata, nem feia, nem burra, nem crente, nem fumante, nem 

neurótica, nem insegura, nem ciumenta, nem indecisa... 
- E é por isso que tu vive sem namorada, Celso, porque se pra tu tudo isso é primário 

essa mulher não existe não, tás ligado? 
- Pode crer... 

 
Detonamos os restos das nossas biras e partimos para a parada seguinte: um botequinho 
alternativo onde tava rolando um vídeo do Barão Vermelho, daqueles bem antigos, dos 
anos 80... a faixa etária local tava um pouquinho acima da nossa, mas o som tava legal, 
então nós achamos por bem baixar âncora e tomar outras... 
 

- Esse é o tipo de bar que a minha mãe ia gostar, Celso. 
- Liga pra ela vir pra cá, então. 
- Hoje ela não sai de casa não, véi, deve tar namorando, tá ligado? 
- Por causa da chuva? 



- Eu acho que sim, ela me perguntou se eu ia chegar cedo pra surfar amanhã, quando 
eu disse que amanhã não ia rolar onda ela me disse pra aproveitar mais a noite e 
chegar tarde... 

- É hoje que seu Azevedo tira o pé da lama... shruiu! 
- Eu nem devia tar comentando essas coisas da vida sexual dos meus pais, né? 
- Besteira, sinal de que teus pais ainda têm uma... eu acho que os meus pais não 

transam mais não, que eles já passaram dos 50. 
- E ninguém transa depois dos 50, Celso? 
- Eu acho que não, depois de uma certa idade não deve ter mais graça não, né? 
- Sei lá... agora que eu lembrei que na minha idade minha mãe já tava grávida de 

mim, véi, dá pra tu? 
- Putz, tou fora desse esquema... a vantagem é que agora ela pode passar por tua irmã 

mais velha, Drica, que afinal de contas tia Nice tá aprumadinha. 
- Aprumadinha, Celso? Olha o respeito com a minha mãe, menino...! 
- Eu tava uns tratos nela sim, na boa... se ela não fosse casada, claro. 
- Pode parar, Celso, vixe! 
- Há-há-há, foi mal... há-há. 
- Que foi agora? 
- A gente rodou e rodou e só tá conversando sobre sexo, né, desde a praia? 
- É mesmo, há-há-há... tás incomodado com isso, por acaso? 
- Não, e tu? 
- Também não. 
- Então tudo bem, continuemos. 
- Celso, me diz uma coisa, quando tu estás com uma mulher... 
- Defina estar com. 
- Uma ficadinha de leve, sem maiores consequências. 
- Com ou sem mão boba? 
- Sem, bem de leve mesmo. 
- Tá bom, que é que tem? 
- Do que é que tu mais gosta? 
- Hum... beijo de língua, acoxo, beijo no cangote... 
- Eita, beijo no cangote é bom demais, né? Vixe...! 
- Pode crer... 
- E do que tu menos gosta? 
- Hum... lambida na orelha. Putz, parece coisa de cachorro. 
- Há-há-há... nem um beijinho de leve? 
- Beijinho é uma coisa, mas tem aquelas muié que gosta de ficar lambendo a orelha... 

putz, só de pensar tá dando uma agonia da porra. 
- Há-há-há... 
- Não vai me dizer que tu és desse tipo de mulher, Drica. 
- Sou sim, há-há, mas ninguém nunca me chamou de cachorra. Não nesse contexto, 

pelo menos, há-há-há... que mais que tu não gosta? 
- Daqueles beijos muito demorados, cansa. 
- Defina muito demorado. 
- Mais de 3 min. 
- Ôxe, e isso é lá demorado, menino!? Demorado pra mim é coisa de mais de 10 min. 
- Putz... e tu, o que é que tu mais gosta, além de beijo demorado e beijo no cangote? 



- Hum... acoxo, carícias no meu rosto, nos meus cabelos... se o cara tiver a mão 
macia, claro. 

- Sei... – “feito a minha” – eu detesto quando a mulher passa a mão no meu cabelo 
também. 

- Há-há-há... 
- Deixa eu adivinhar: outra coisa que tu gosta de fazer? 
- Isso... eu não gosto quando o cara fica trocando o rosto de lado no meio do beijo, ou 

fica dum lado ou do outro, ora! 
- Há-há-há... 
- Tu fica fazendo isso, é? 
- Principalmente quando o beijo é demorado, ou seja, mais de 3 min. 
- Vixe...! 
- Eu aproveito a trocada de lado pra respirar um pouco, tás ligada? 
- Eu tou vendo que se um dia a gente ficar a coisa vai ser complicada, Celso. 
- Vai ser mesmo, há-há... 

 
E foi naquele (completamente) inesperado momento que a nossa curiosa prosa foi 
inesperadamente interrompida: 
 

- Celso, que coincidência, de novo, outra vez!! 
- Oi, Adriana... – “pense numa mulherzinha que gosta de jogar na zaga, minha 

gente!” – tudo bem? 
- Tudo, a gente se encontrou no calçadão, depois no Kekos, agora aqui nesse bar... 
- Pode crer... – “eu tou começando a achar que essa menina tá seguindo o nosso 

amigo Celso, gentem” – bom, 1 vez é caso isolado, 2 vezes é coincidência, pra 
quem acredita em coincidência, claro, 3 vezes é uma tendência, nénão, Adriana? 

- Eu acho que é – e logo ela lembrou que não estávamos sozinhos – Tu lembra da 
minha amiga Vanessa, Celso? 

- Lembro sim, mas da outra vez que a gente se encontrou o nome dela era Mirela, não 
foi não? 

- Oi, Celso, tudo bem? O meu nome não é Mirela nem Vanessa, isso é leseira de 
Adriana, como você já percebeu. 

- Tudo bem... – “essa Adriana só pode tar de sacanagem com a gente, gentem” – essa 
é a minha amiga Adriana. 

- Eu tou lembrada de tu, a gente se conheceu naquele dia na praia, lembra? Vocês 
tavam surfando, eu tava com a minha irmã... 

- Isso, tou lembrada agora. 
- Teu nome é Adriana mesmo, feito o meu? 
- É sim, mas todo mundo me chama de Drica. 
- Drica, deixa eu te perguntar uma coisa: tu namoras com Celso? 
- Não, Adriana, somos bons amigos, por quê? 
- Nada não, é que outro dia eu encontrei com ele no calçadão... 
- Com Mirela, eu encontrei eles também naquela mesma noite, eu tava passeando 

com o meu namorado... ex-namorado, agora... mas o importante é que ela tá fora do 
esquema, pois Celso descobriu que Mirela é apenas uma versão mais nova da 
melhor namorada dele, uma pessoa que nem mora mais aqui, diga-se de passagem. 

- Sei... e no dia seguinte eu encontrei ele no Kekos com uma tal de... 



- Vanessa, uma amiga de Celso da época da Federal. Ela já voltou pra Campinas, tava 
aqui só de férias. Impressionante como as mulheres gostam da companhia de Celso, 
não é mesmo? 

- Bota impressionante nisso, Drica...! 
- Isso é porque Celso é inteligente, gentil, carinhoso, engraçado, tem paciência pra 

escutar as leseiras que a gente fala, há-há, eu mesma adoro sair com Celso quando 
eu tou sem namorado, pois afinal de contas qual é a mulher que não gosta dum 
homem desse tipo, miga? 

- É mesmo... – Adriana ficou me olhando com uma carinha de sonsa, como se 
achasse que eu havia combinado com Drica pra soltar aquele bostejo pra cima dela. 

- A propósito, Celso, o meu nome mesmo é Elisa, e eu me amarro em homem desse 
teu tipo. E no momento tou sem namorado, visse, caso tu estejas interessado? 

- Deixa de ser enxerida, mulher, não tá vendo que o cara tá acompanhado não? 
- Eles são apenas amigos, Adriana. 
- Bons amigos, Elisa. 
- Isso. 
- Mesmo assim, mulher, mesmo que seja amiga deixa ele em paz que o cara tá com 

outra, pense numa mulher saliente, essa Elisa...! 
- Há-há-há... – “não é de se jogar fora não, essa magrela, shruiu!” – vocês tão indo 

pra onde? 
- A gente vai ver a banda de Maria Eduarda, Celso, aparece lá depois. 
- Com certeza, Elisa. 

 
Elas trocaram um par de falsos cumprimentos e depois saíram de cena. 
 

- Essa menina tá interessada em tu, Celso. 
- Foi apenas uma brincadeirinha, Drica, eu praticamente acabei de conhecer a 

menina, imagina... 
- Elisa não, aruá, a outra, a minha xará, irmã da tua estagiária. 
- Há-há-há, só porque ela me viu com Mirela e Vanessa tá imaginando que eu tenha 

características desejáveis? 
- Além do fato de que a irmãzinha dela é a fim de tu. 
- Empolgação de estagiária, Drica, é diferente de ser a fim. 
- Que seja, mas é mais outra mulher que mostrou interesse em tu, e tu sabe que rola 

competição entre irmãs, Celso. 
- Como é que tu sabe disso, mulher, tu nem ter irmã tem! 
- Mas eu sei, sim. Vamos lá conferir a famosa banda de Duda. Banda, há-há. 
- Tu hoje estás muito alesada mesmo, Drica, putz... 
- De mais da conta... 

 
Novamente detonamos os restos das nossas biras e partimos para a parada seguinte: 
conferir a bunda de Duda. Quer dizer, banda... 
 

- Tu até que fez uma bela jogada na grande área, Drica, com aqueles elogios todos 
pra mim, valeu mesmo, nem Danilo teria feito tão bem. 

- Sem falar que deve ter soado mais autêntico, né, vindo de uma mulher? 
- Com certeza... – “soou muito autêntico, eu diria”. 



- Eu sou uma co-pilota muito da pleura, mesmo... 
- Tá certo que foi tudo lorota tua mesmo, mas tudo bem, eu acho que fez o efeito 

desejado. 
- Há-há-há, tu hoje estás muito alesado mesmo, Celso, vixe... 
- De mais da conta... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I Bet You Look Good On The Dancefloor 
 

- Eita que a fila tá gigante, Celso, vixe! 
- Pelo visto a chuva não espantou os fãs da banda de Duda, Drica. Banda. 
- Há-há-há, e nem os outros fãs também – minha atenta comparsa deu uma detalhada 

escaneada na tal fila, completamente infrutífera, diga-se de passagem, a procura de 
algum conhecido que pudesse agilizar a nossa entrada – eu por mim dispensava esse 
bar e ia direto pro Kekos, véi. 

- Pode ser... – “se bem que eu tava a fim de trocar umas idéias com Adriana”. 
- A não ser que tu esteja muito a fim de conferir a banda de Duda hoje. A banda, 

claro, há-há-há. 
- Tu hoje estás mesmo alesada além da conta, mulher, putz... – “eu acho que essa 

conferida na bunda de Duda, quer dizer, na banda de Duda vai ficar pra outro dia 
mesmo, que essa fila tá grande demais pro meu gosto” – bora. 

 
Demos meia-volta antes mesmo de entrarmos na longa fila e calmamente caminhamos em 
direção ao nosso predileto destino de final de noitada... 
 

- Tu ficou com ela também, não foi? 
- Foi... o fofoqueiro do Danilo comentou contigo? 
- Não, foi a fofoqueira da Madalena... eu acho que foi Neno quem comentou com ela. 
- Tou ligado... minha vida privada é uma privada mesmo, entupida, claro. 
- Besteira, Celso, que ficou tudo entre amigos... tu vai pedir desculpa pra Carlos 

Augusto também? 
- Que eu saiba ele nem ficou sabendo do lance, então eu não vou nem comentar 

nada... mesmo porque eles tavam separados, ele tava com outra namorada... 
- Hum, aonde foi mesmo que eu ouvi essa mesma resenha hoje...? 
- Tu nunca ficou com um ex-namorado de amiga tua não? 
- Algumas vezes... 
- Então não fica me criticando não, senão eu vou ter que te chamar de hipócrita, 

Drica. 
- Eu não estou te criticando não, Celso, eu só perguntei se tu ia pedir desculpa por 

cara, que tu pediu pra Armando. 
- A diferença é que Armandinho sabe que eu furunfei com Gloria, Drica. 
- É mesmo... tu até que tem bom gosto com mulher, Celso: Gloria, Duda, Célia... 

Catarina... Carolina... Lina... tirando a pentelha da Patrícia é tudo mulher 
interessante, atraente... 

- É mesmo... – “com certeza” – e o keko, mulher? 
- Nada, eu só tava fazendo uma inocente observação, menino, posso não? 
- Desembucha logo que eu sei que tem algo escuso por trás dessa tua inocente 

observação, Drica, eu te conheço... 
- Há-há-há... conhece mesmo, Celso? 
- Demais até. Diz logo. 
- Eu tava aqui imaginando se tem algo de muito errado contigo, Celso... sim, porque 

tu escolhe as mulheres certas, mas... 
- Mas...? 
- Mas o relacionamento em si nunca dá certo... deve ter algo de muito errado contigo. 



- Ou com elas... e/ou, pra ser um pouquinho mais lógico. 
- Vai ver que tu gosta de ficar botando a culpa na mulher, feito tu acabou de fazer 

agora, há-há. 
- Pode crer, há-há... o engraçado mesmo é quem acabou de me dizer isso foi a mulher 

que nunca passa mais de 2 semanas com o mesmo namorado, Drica. 
- No caso eu obviamente não escolho os caras certos, Celso, senão a coisa não ficava 

só em 2 semanas, mas contigo é diferente, pois tu escolhe as mulheres certas, mas 
mesmo assim a coisa não funciona. O problema tem que ser tu, nénão? 

- Funcionou com Lina, e Carolina, em ambos os casos só acabou devido às 
desfavoráveis circunstâncias... e tu sabe que Gloria e Duda só tavam mesmo a fim 
de... como é que se diz? 

- Fazer um experimento social. 
- Isso, que afinal de contas elas têm namorados, quer dizer, estavam separadas, mas 

no fundo mesmo ainda havia a conexão emocional, tanto que elas voltaram pra eles 
depois. 

- Ou então elas ficaram decepcionadas com o experimento, Celso. 
- Impossível, Drica, não existe mulher neste mundo que tenha furunfado comigo e 

ficado decepcionada. 
- Pense num cabra metido, esse Celso...! 
- Não, não é questão de ser metido não, o grau de positividade do meu “feed-back” é 

100%, eu sempre faço uma pesquisa de satisfação da cliente depois, e os resultados 
sempre foram extremamente positivos. Tu lembra como Vilma ficou satisfeita, saiu 
divulgando e tudo mais... 

- Ficou mesmo... e Catarina e Célia, o que foi que deu errado? 
- Catarina não tava interessada em nada sério comigo, Drica. 
- Como não tava, Celso, aquela menina podia ficar com qualquer cara nesse mundo e 

ficou contigo, ora! 
- Nada duradouro, pronto. 
- Sei... 
- Foi mesmo, e no fundo mesmo ela não se acha... 
- Não se acha o quê? 
- Nada não, é coisa muito pessoal, deixa pra lá. 
- Tá bom. E Célia, Celso, o que foi que deu errado? 
- Tu sabe muito bem o que deu errado, Drica, tu tava lá na festa de despedida do bar 

de Marcelo. 
- Não, aruá, o motivo básico, por que tu deixou de ficar com ela pra ficar com 

Carolina? E não vem com aquele papo leso de que foi uma coisa que tu teve que 
fazer não pra cima de mim, véi. 

- Há-há-há... tu alguma vez tava um um cara e achou que devia estar com outro, com 
um ex-namorado, por exemplo, já aconteceu contigo? 

- Não, nunca. 
- Tu nunca sentiu vontade de transar de novo com um ex-namorado que tu 

praticamente não via há anos? 
- Não, pra falar a verdade eu nunca transei com ex-namorado. 
- Então tu não vai conseguir entender porque eu fiquei com Carolina naquele dia não. 
- Não vou mesmo... e pelo visto nem Célia vai entender também, né? Ou tu já 

esqueceu daquele forinha que ela te deu hoje no crepe? 



- Não... não... 
- Tu vacilou demais naquele lance, véi, que bobeira da porra, a menina com quem tu 

queria namorar desde aquela época que ela namorava com Leo...! 
- Que estória é essa, mulher, quem foi que te disse uma besteira dessa? 
- Os teus olhos, claro, ou tu acha que eu não sacava o jeito que tu olhava pra ela? 
- Putz... – “putz” – mas tu sabe que eu nunca azarei ela não, né, e vice-versa? 
- Claro que eu sei, Celso, eu te conheço. 
- Conhece mesmo, Drica? 
- Demais até, há-há-há... e essa Adriana, Celso, rola ou não rola? 
- Essa menina aparentemente tem todas as características desejáveis: não é chata, nem 

feia, nem burra, nem crente, nem fumante, nem neurótica, nem insegura... – “eita, 
perainda, essa Adriana... ela tá falando dela mesma ou da outra?” – falta saber se ela 
é ciumenta, ou indecisa. 

- E se ela também acha que tu também tem todas as características desejáveis. 
- Claro... – “é claro que é da outra, véi, tá variando?”. 

 
O Kekos estava razoavelmente cheio, como sempre, mas pelo menos não tinha fila pra 
entrar, e logo estávamos no balcão, fazendo nossos pedidos: 
 

- Eu não vou biritar mais não que eu tenho que dirigir de volta pra casa, vou ficar só 
no guaraná, pra ajudar a cerveja a ir embora mais depressa, há-há. 

- Eu vou tomar mais umazinha... – “ou 2 ou 3”. 
 
Não demorou muito e uma ligeiramente atraente moreninha parou à nossa frente, me olhou 
meio de lado, como se eu fosse translúcido, olhou Drica de cima a baixo e depois fixou o 
seu intenso olhar – o dela, claro – na dourada argolinha que adornava a narina esquerda da 
minha comparsa da hora... e depois foi direto ao assunto: 
 

- Vamos dançar? 
 
Drica nem se abalou, deu um sorrisinho incolor e dispensou a menina: 
 

- Agora não, obrigada, talvez mais tarde, depois que o meu namorado for embora. 
 
A atraente moreninna também nem se abalou, deu de ombros e saiu pela direita... e eu 
aproveitei para sutilmente elogiar a minha sutil comparsa da hora: 
 

- Tua cotação continua em alta, Drica. 
- E como... e antes que você me pergunte eu nunca agarrei mulher não, Celso. 
- Há-há-há, e quem disse que eu ia te perguntar isso, mulher? 
- Sei lá, hoje a gente só conversou sobre sexo o dia todo, desde a praia, eu acho que 

daqui pra frente qualquer pergunta tá valendo, né? 
- Pode crer... outra confirmação de que mulher prefere mesmo gente acompanhada. 
- Mesmo que seja outra mulher... 
- Putz, a gente precisa mesmo pegar umas ondas, Drica, e urgente. 
- E o pior é que amanhã vai ser outro dia sem surf... 
- Vamos passar mais outra semana na secura... 



- O meu único consolo é que Madalena ainda tá mais no atraso que nós, Celso. Atraso 
de surf, claro, que essa hora ela deve estar furunfando com o galego. 

- É mesmo... – “impressão minha ou isso foi uma indireta?” – legal que... 
- Celso, tu já... eita, foi mal, tu tava falando. 
- Tem erro não, eu já o quê? 
- Não, fala o que tu ia falar primeiro. 
- Eu ia dizer legal que eles finalmente, como é que se diz...? 
- Consumaram o namoro. 
- Isso, há-há, eu tava procurando as palavras mais adequadas, que afinal de contas foi 

um evento importante pra ela... pra eles 2, claro. 
- Claro, claro... 

 
Drica sorriu meio sem jeito, tomou um golezinho do guaraná, olhou pros lados, olhou pra 
mim novamente, sorriu de novo, ainda meio sem jeito... “putz, tem algo esquisito 
acontecendo com essa menina, gentem, eu só não sei o que é... será que ela tá pensando no 
que eu tou pensando?... Drica, gentem, sério?”. 
 

- O que é que tu queria me perguntar, Drica? – “e por que não, ela não é chata, nem 
feia, nem burra, nem crente, nem patricinha... nem fumante, nem neurótica, nem 
insegura, nem ciumenta, nem indecisa... e de quebra surfa bem, e tem um bom senso 
de humor... eu acho que Drica seria mesmo uma ótima candidata ao cargo de 
namorada de Celso, gentem, falta saber se ela estaria mesmo interessada em ocupar 
o tal cargo, claro... putz, vocês só podem estar de sacanagem comigo!”. 

- O que eu queria te perguntar, Celso, é se tu já... 
 
Sabe aquelas brincadeiras que (algum)as pessoas – geralmente pessoas chatas, diga-se de 
passagem – fazem de colocar as mãos por trás do rosto da gente, tapando a nossa visão 
lateral e silenciosamente pedindo pra gente adivinhar quem é? Pois bem, alguém teve a 
brilhante idéia de fazer aquela (geralmente) desnecessária brincadeira justamente naquele 
crítico momento em que a minha concentrada amiga Drica estava prestes a me perguntar 
algo aparentemente importante – pelo menos importante pra ela, claro – e pela surpresa 
expressão que ela fez ao ver o rosto da tal pessoa eu imediatamente deduzi de quem se 
tratava. 
 
Obviamente que eu igualmente logo deduzi que o tal importante assunto iria ficar para 
depois mesmo, ou para nunca, e concluí que, sob todos os aspectos, seria preferível tirar 
proveito daquela inesperada situação do que dar uma de grosso e destratar a tal pessoa: 
 

- Hum, deixa eu pensar... – encostei minhas suaves mãos às da tal pessoa, contei os 
anéis em cada uma delas, aproveitei para levemente acariciá-las sem pedir 
permissão mesmo, que fazia parte da tal brincadeira, claro – deve ser alguém que 
está ao mesmo tempo feliz e ansiosa em me ver aqui... só pode ser Adriana. 

 
Ela virou o seu belo corpo – o dela, claro – levemente encostou os seus belos lábios – os 
dela, claro – aos meus e me deu o melhor beijo da minha vida... há-há-há, queria eu, é claro 
que Adriana não fez nada disso, ela apenas recolheu as suas delicadas mãos – as dela, claro 
– e deduziu o óbvio: 



- Eu não acredito que tu me reconheceu pela quantidade de anéis que eu uso, Celso! 
- Pra você ver como eu lhe observo bem direitinho, Adriana... – “essa daí eu encaro 

sim, na buena” – desistiram de conferir a banda de Duda? 
- Tinha mulher demais lá, Celso, a gente achou melhor vir pra cá. E vocês? 
- A fila tava longa demais pro meu gosto, Elisa, e Celso já cansou de ver a banda de 

Duda. 
- Pode crer... – “um ótimo senso de humor, eu diria” – vamos dançar um pouquinho? 

 
Adriana conferiu os olhares aprovadores das nossas fiés escudeiras e estendeu-me a destra: 
 

- Vamos. 
 
Eu lembro perfeitamente da música que tava rolando, da dedicatória que Carlos Augusto 
fez ao nosso falecido amigo Majojo, do adocicado aroma que emanava dos negros cabelos 
de Adriana... interessante como esses detalhes todos permanecem na cabeça da gente, 
mesmo depois de tanto tempo... 
 

- Tu conhecia esse cara que morreu? 
- Majojo? Conhecia sim, a gente tocou junto algumas vezes, antes dele mudar pro 

Rio... mas desde que ele mudou que eu não vejo ele, e nem vou ver mais, claro... 
- O que é que tu acha que acontece depois que a gente morre, Celso? 
- Pelo que eu analisei é provável que pelo menos algumas pessoas possuam algo que 

transcende a morte, Adriana, alma, ou algum estado diferente de consciência. 
- Pelo menos algumas pessoas, não todas? 
- Não dá pra extrapolar pra todas não, eu não disponho de dados suficientes para tal 

extrapolação. 
- Tá bom... papo de engenheiro mesmo. 
- Há-há, e tu, o que achas? 
- Eu acredito que cada pessoa tem uma alma que segue para outros destinos depois 

que a gente morre. 
- Tu és espírita? 
- Não, mas sou simpatizante da doutrina... 
- Legal... – “eu tenho uma sorte com espiritualistas...” – e como foi a tua semana, 

Adriana? 
- Foi boa até a tarde de ontem, quando um potencial cliente me disse que se eu fosse 

pra cama com ele o contrato seria aprovado rapidinho. 
- Tu vai processar o cara? 
- Eu bem que devia, mas não vou não, corre o risdo de eu ficar com fama de chata e 

não conseguir outros contratos, porque esse mesmo eu sei que foi pro lixo. 
- Putz... como mulher é assediada em ambiente de trabalho, né? Ontem mesmo eu 

tava conversando com uma colega da fábrica que me contou que ela já foi tão 
assediada nos outros empregos que ela até comprou uma aliança e passou a dizer 
que era casada, que só assim a macharada deu um sossego pra ela. 

- Pra você ver como a gente sofre... feliz é a minha irmã, que trabalha numa empresa 
que tem e segue uma política contra essas coisas, e que tem um chefe que defende 
essa política. 

- Não vai me dizer que Ana Paula ficou sabendo de algo que ela não devia? 



- Claro que ficou, que tia Graça contou pra minha mãe o caso recente que aconteceu 
com uma das tuas operadoras. 

- Putz... ninguém tem mais noção do significado da palavra confidencial... 
- As vantagens de ser parente do presidente, há-há... Ana me falou que tu vai passar 

as férias na Carlifornia, Celso, que massa! 
- Vai ser muito massa mesmo, vou surfar com Leo, um amigo daqui que tá morando 

lá, estou contando os dias. Shruiu! 
- Legal... ela também me disse que vocês vão fazer uma reforma no escritório, 

derrubar paredes, acabar com as salas... 
- É, outra idéia genial do teu tio... – “pense num macho cheio de idéia idiota, o tal do 

Fernando”. 
- Pelo visto tu não gostou muito dela não... 
- Vai ser uma barulheira da porra, sem falar que quando a gente tiver com vontade de 

soltar uma bufa a gente vai ter que ir ao banheiro, que afinal de contas fica feio 
soltar bufa na frente dos colegas de trabalho. 

- Há-há-há, eu não tenho esse problema, que eu trabalho em casa mesmo, sozinha. 
- Tu és uma sortuda mesmo... por outro lado tu és mais assediada no trabalho com os 

clientes, né? 
- É verdade... como já dizia o poeta, não dá pra ser feliz. 
- É mesmo... 
- Faz quanto tempo que tu conhece Drica, Celso? 
- Quase 5 anos. Tu pensou mesmo que a gente tava junto, assim, tipo casal? 
- Pensei sim... 
- Tu nunca sai a 2 com um amigo não? 
- Não, nunca. 
- Sei... tu tens amigo homem? 
- Claro que tenho, mas eu nunco saio sozinha com eles não. Vocês já tiveram algo? 
- Não, nunca... tua visão do universo é determinística ou probabilística, Adriana? 
- Traduz aí, engenheiro. 
- Tu acha que as coisas acontecem porque têm que acontecer ou é tudo aleatório, por 

acaso? 
- As coisas acontecem porque têm que acontecer, Celso. 
- Determinística, então... hum. 
- E o keko? 
- Eu conheço Drica há quase 5 anos, se não aconteceu nada até agora é porque não 

tinha que acontecer, nénão? 
- Faz sentido... e qual é a explicação probabilística nesse caso, Celso? 
- É mais provável a gente ficar com uma pessoa logo depois que a gente conhece essa 

pessoa, se tiver rolando uma atração mútua, claro. Com o passar do tempo a coisa 
vira amizade, mesmo que ainda role atração as pessoas ficam com receio de estragar 
a amizade... – “feito no caso de Drica, por exemplo” – a probabilidade de acontecer 
algo segue um decaimento aproximadamente exponencial, ou seja, a cada dia que 
passa é menos provável que role algo. 

- Interessante... 
- No caso da gente, por exemplo, eu e tu, o melhor momento pra acontecer algo é 

agora, hoje, aqui e agora. Se a gente não aproveita essa chance a coisa fica menos 
provável a cada dia que passa, Adriana. 



- Essa foi a cantada mais científica que eu já levei, Celso, vixe, estou até sem 
palavras, há-há. 

- Pena que não funcionou, né? 
- Não, tu vai ter que se esforçar mais um pouco. Ou muito mais, no caso. 
- Deixa eu tentar uma abordagem determinística, então... – “estou prevendo que essa 

menina vai ser um coisinha complicada, minha gente” – sabe todas essas vezes que 
a gente se encontrou recentemente, no calçadão da praia, aqui no Kekos naquele dia, 
hoje, no outro bar, e aqui de novo, agora... 

- Mesmo depois da gente ter combinado de se encontrar em outro lugar, hoje. 
- Isso. Tudo isso aconteceu porque tinha que acontecer, né? A gente tinha que se 

encontrar, a gente tinha que estar dançando essa música, e levando essa interessante 
prosa, são as forças da natureza querendo mostrar pra gente que a gente tem que 
ficar junto, Adriana. 

- Hum, pelo que a minha irmã aprendiz de engenheira me disse só existem 4 tipos de 
forças naturais, Celso, e nenhuma delas conspira pras pessas ficarem juntas não. 

- 4 que a gente conhece, né? É bem possível que existam outras que a gente nem faça 
idéia que atuem em nossos cérebros. 

- Há-há-há, ainda não me convencesse não... 
- Então por que a gente tem se encontrado tanto recentemente, Adriana? 
- Bom, isso sem dúvida está me intrigando um pouco, Celso, é coincidência demais... 
- E todas essas vezes a tua irmã não tava junto, outra indicação de que o que está 

acontecendo é somente entre eu e tu. 
- Elisa tava comigo em todos estes encontros, hoje inclusive, pode ser que essas 

forças da natureza estejam querendo mostrar que vocês têm que ficar juntos, tu e 
ela. 

- Teoricamente pode ser também, mas eu não estou sentindo que entre eu e ela esteja 
rolando o mesmo tipo de energia que tá rolando entre nós 2, Adriana, eu e você. 

- E tu acha que tá rolando alguma energia entre nós 2, menino?? 
- Eu sei que está, Adriana, e eu sei que você também sabe. 

 
E foi naquele crítico momento que eu comecei a acreditar que havia uma remotíssima 
chance de que aquele nada usual sabadão poderia mesmo ter um final feliz... se bem que 
tecnicamente já era domingo, mas tudo bem... 
 

- Agora tá começando a funcionar, né? 
- Eu ainda não sei... 
- Gostei do ainda... – “indecisa, eu sabia que tava perfeita demais”. 
- Mesmo se tivesse, e eu não estou admitindo que esteja, é uma coisa que nem adianta 

começar, Celso. 
- Por que não? 
- Você sabe muito bem o motivo. 
- Putz, não vem me dizer que a tua irmã ainda está com aquela empolgação de 

estagiária pra cima de mim...! 
- É uma coisa mais forte do que isso, Celso, eu sei que é. 
- Putz... eu vou ter que falar pra ela que eu estou interessado em você, então, pra ela 

deixar isso de lado. 
- Não faça isso, por favor. 



- Iria causar distúrbios domésticos? 
- Com certeza... 
- Você sabe que nunca vai rolar nada entre eu e Ana, Adriana. 
- E por que não, Celso, será que quando ela terminar o estágio não acontece de 

acontecer algo? 
- Não é só por causa disso não... não tem nada a ver mesmo, e além disso tua irmã é 

patricinha demais pro meu gosto. 
- Há-há, isso ela é mesmo... mas ninguém é perfeito mesmo, né, eu e tu inclusive? 
- Não, ninguém... mas a gente pode ser perfeito um pro outro, Adriana, eu e você. 
- Eu sabia que tu ia dizer isso... açucarada, há-há. 
- Pode crer, há-há, mas não deixa de ter um fundo de verdade, né? 
- Tem mesmo, Celso? 
- Tem mesmo, Adriana, e você sabe disso muito bem. 
- Eu não sei de nada... 
- Adriana, escute: se você me disser que não quer nada comigo porque não tem nada 

a ver eu prometo que nunca mais vou te importunar com esse assunto, mas se você 
me disser que é somente por causa da tua irmã eu prometo que não vou te deixar em 
paz até que você me dê uma chance... até que você se dê uma chance de... 

- Eu não quero nada com você porque não tem nada a ver, Celso. Pronto. 
- Massa, agora repete olhando pra mim. 
- Há-há-há, você sabe que eu não posso mentir descaradamente olhando pra tua cara, 

Celso... 
- Enão você admite que tem mesmo a ver, eu e você. 
- Eu admito que pode ser que tenha sim... mas nem por isso vai acontecer nada, muito 

menos hoje, aqui e agora. 
- Em que circunstâncias aconteceria algo? 
- Como assim? 
- O que teria que mudar nessa nossa peculiar situação para que algo acontecesse, 

Adriana? 
- Hum... se Ana me dissesse que não está mais interessada em você eu poderia vir a 

considerar algo... depois de um apropriado tempo, claro. 
- Claro claro... alguma outra possibilidade? 
- Hum... se vocês ficassem juntos, ou namorassem, e ela perdesse o interesse, ou 

achasse que não tinha mesmo nada a ver eu poderia vir a considerar algo também. 
Poderia, Celso, não necessariamente iria  considerar. 

- Sei... – “claro que iria” – depois de um apropriado tempo, claro. 
- Isso. 
- Alguma outra possibilidade? 
- Hum... no momento eu não estou conseguindo ver outra possibilidade não, Celso, 

nenhuma mesmo. 
- Então eu só preciso pensar em algo a fazer de modo que tua irmã perca o interesse 

em mim. Rapidamente, de preferência. 
- Por que rapidamente? 
- Como já dizia Lepe-Lepe, “sooner is better than later”. 
- Quem é esse? 
- Johannes Lepe-Lepe, célebre filósofo holandês do século XVII. 
- Nunca ouvi falar... 



- Bom, tem que ser rapidamente, antes das minhas férias, assim ela tem 1 mês 
inteirinho pra perder o interesse em mim, e quando eu estiver de volta a gente sai, 
agente eu e tu, claro, e troca umas construtivas idéias. 

- Tu já estás planejando o que a gente vai fazer depois das tuas férias, Celso? 
- Pra você ver como eu estou realmente interessado em você, Adriana... 
- Menino, eu tava brincando, eu não vou conspirar contra a minha própria irmã não, 

de jeito nem maneira! 
- Perainda, tu também tava brincando quando disse que tem a ver, eu e tu? 
- Não, eu acho mesmo que tem a ver, ou melhor, que teria a ver, se as circunstâncias 

fossem outras, mas eu não quero que você apronte nada com Ana Paula, Celso. 
- Sei... – “fudeu” – tá bom, então, eu prometo que não vou aprontar nada com a tua 

irmã, Adriana. 
- E eu espero que você entenda o motivo porque não vai acontecer nada entre a gente, 

Celso, nunca. 
- Bom, entender mesmo eu não vou, mas nem por isso eu vou deixar de respeitar a 

tua decisão, Adriana. 
- Ótimo. Tia Graça falou que vai ter uma feira de plástico lá em São Paulo, Celso, 

você vai? 
- Vou sim, quase todo ano eu vou. 
- É legal? 
- É no 1º dia, pois rola um coquetel massa, depois é um saco, sempre as mesmas 

coisas... o bom é que eu só fico 2 dias mesmo, o pessoal da Comercial é que tem 
que encarar a feira por inteiro. 

- Impressão minha ou tu estás meio desmotivado com o trabalho, Celso? 
- Impressão tua, claro, que eu gosto do que eu faço, mas tem certas coisas que não me 

agradam muito. 
- Feito as mudanças no escritório e passar mais de 2 dias na feira. 
- Isso... o que é que tu não gosta no teu trabalho, fora levar cantadas grosseiras e 

indesejadas? 
- Hum, deixa eu ver... 

 
E ela passou as 4 músicas seguintes minuciosamente descrevendo tudo o que ela não 
gostava no seu trabalho – no teu, não, no dela – e eu obviamente que prestei a devida 
atenção a tudo que ela disse, só não vou detalhar nada porque obviamente que as coisas que 
ela me revelou, apesar de muito importantes, completamente fogem ao escopo desta 
modesta obra. 
 
Enfim, eu não sei por que motivos Adriana resolveu voltar ao igualmente importante 
assunto anterior tão logo finalizamos nossa conjunta dança, mas o fato é que o intrigante 
assunto foi novamente elaborado... 
 

- Celso, eu tou indo. Muito obrigada pela sua compreensão, e por não ter me largado 
aqui no meio do salão depois que eu disse o que eu disse. 

- Imagina se eu ia fazer uma desfeita dessa, Adriana... 
- Claro que não, que afinal de contas você é um cara inteligente, gentil, carinhoso, 

engraçado, tem paciência pra escutar as leseiras que a gente fala, há-há. 
- Pense numa resenha da gota... 



- É mesmo, sério, mas infelizmente a coisa toda está completamente fora de 
cogitação. 

- Tudo bem, Adriana, deixa pra lá. 
- Talvez a gente tenha se encontrado tanto ultimamente justamente para que isso 

fique bem claro pra gente, pra mim e pra você. 
- É mesmo... – “se esse universo for mesmo determinista, claro” – a gente pode testar 

essa tua hipótese, Adriana. 
- Como? 
- Se a gente parar de se encontrar pelos cantos da cidade é porque você está mesmo 

certa, e que a gente se encontrou hoje somente pra ter essa esclarecedora prosa. 
Agora se a gente continuar a se encontrar por aí é porque tem mesmo algo mais a 
ser explorado. 

- Hum... 
- Eu não vou nem pedir o teu telefone, assim eu não fico te pentelhando pra gente sair 

junto e tal, vamos fazer o seguinte: nem eu te ligo e nem você me liga, se as forças 
da natureza quiserem que a gente fique junto a gente vai se encontrar de novo em 
breve. Podemos fechar esse contrato? – estendi a minha firme destra e aguardei a 
sua igualmente firme decisão, a dela, claro. 

 
Adriana sorriu meio desconsertada com a minha decente proposta, mas concordou com ela: 
 

- Combinado. 
 
Despedimo-nos confrome os costumes locais, ela arrastou a sua fiel escudeira – a tua não, a 
dela, claro – e zarpou... e a minha já me aguardava com uma gelada nas mãos, e um par de 
incisivos comentários: 
 

- Toma que tu está precisando de consolo líquido... outro fora, véi? 
- O 2º da noite... – tomei um demorado gole da bira e lhe retribuí a cortesia – tu és 

mesmo uma co-pilota arretada, Drica, bem melhor que os meninos. 
- Com certeza... o que foi que houve, ela disse que não ia ficar contigo por causa da 

irmã? 
- Isso, não teve jeito, usei todo o meu charme, meu papo furado, meus avançados 

conhecimentos matemáticos, até psicologia reversa eu joguei pra cima dela, mas 
não deu em porra nenhuma. 

- Bem que a tal da Elisa disse que ia dar nisso... e antes que eu me esqueça, ela me 
pediu pra dar o telefone dela pra tu, Celso. 

- Há-há-há... 
- Sério, a menina tava curiosa mesmo, perguntou quanto tempo fazia que a gente se 

conhecia, se a gente já havia namorado, ou ficado... 
- Foi nada...? 
- Ela disse pra tu ligar pra ela amanhã, pra vocês fazerem alguma coisa. 
- Sei... – eu pensei um pouquinho e resolvei gravar os dígitos da figura, nunca se 

sabe, né? – e o que tu disse pra ela, Drica? 
- A verdade, claro, que fazia quase 5 anos que a gente se conhece mas que nunca 

rolou nada... ou tu acha que eu devia ter dito que a gente já ficou umas 3 ou 4 vezes 
e que tu beija bem etc etc? 



- Não, tu fez bem, que Adriana me perguntou a mesma coisa e eu disse a verdade. 
- Bem que a minha mãe diz que a gente nunca deve mentir... 
- A minha também... 
- Sabe o que tu devia fazer, Celo? 
- Não... 
- Agarrar a irmã de Adriana. Ela num instante ia ficar cheia de idéia, tás ligado? 
- Tu misturasse esse guaraná com álcool, por acaso, pra me sair com uma idéia 

brilhante dessa, mulher? Tá vendo que eu não vou me agarrar com mulher do 
trabalho, minha própria estagiária, que qualidade de líder eu seria se eu fizesse uma 
besteira dessa, mulher, ainda mais por um motivo escuso feito esse?! 

- É mesmo, há-há, foi mal, véi. 
- O pior é que essa menina combina comigo, Drica. 
- É lasca quando isso acontece, uma pessoa que combina com a gente passar em 

branco... 
- É mesmo... – “agora ela deve de estar falando dela mesma” – tás a fim de zarpar 

agora ou ainda não eliminasse o álcool do sistema? 
- Tou a fim não, tu estás? 
- Também não... mas se tu quiser ir tudo bem. 
- Quero não... eu tou a fim de dançar, Celso. 
- Beleza, eu vou ficar aqui mesmo detonando essa bira, se tu precisar de um co-piloto 

me avisa, visse? 
- Contigo, aruá. 
- Eita, foi mal, eu pensei que tu estivesse paquerando alguém. 
- Eu espero tu terminar a cerveja. 
- Tá bom. 

 
E depois de umas 3 ou 4 trocas de consoladores olhares eu detonei o resto da bira e arrastei 
a minha comparsa da hora para a espaçosa pista de dança, onde ela deu um verdadeiro 
show de coordenação motora, diga-se de passagem. Drica havia feito balé na distante 
infância – coisa que ela largou tão logo descobriu que conseguia ficar em pé numa prancha 
de surf em movimento, diga-se de passagem – tinha um bom senso de ritmo, e movimento, 
e a natural graça de quem não precisava se esforçar muito para dominar qualquer ritmo 
musical, mesmo que fosse um intricado meio-tempo daqueles que a gente não sabe se 
dança junto ou separado. Ela determinou que separado seria mais adequado... e foi mesmo. 
 
Quer dizer, foi pra ela dançar, claro, que pra mim não foi muito não, pois eu passei a 
música inteira – completamente sem sucesso, diga-se de passagem – tentando não 
(exageradamente) me hipnotizar pela inebriante sensualidade dos seus movimentos – os 
dela, obviamente, que tu não estavas lá. 
 
“Putz, eu devo estar completamente travado mesmo, pra ficar secando Drica... she does 
look good on the dancefloor, my friends”. 
 
 
 
 
 



Take Me Home 
 

- Oi, gente, vocês ficaram sabendo de Majojo? 
- Ficamos sim, Duda – Drica me lançou um ligeiramente intrigante olhar, ou pelo 

menos foi o que me pareceu na hora – eu nem lembrava dele direito, Celso ficou 
meio traumatizado, pensando que vai morrer também. Morrer agora, que morrer 
mesmo nós todos vamos, um dia. 

- Carlos Augusto ficou tão triste, Celso, lembrando daquela festa da sobrinha de 
Tasso que a gente levou um som com Majojo... 

- Eu também lembrei daquela festa, Duda – “c’était le jour où nous nous sommes 
recontrés, toi et moi” – que coisa, um cara tão novo... 

- A gente foi lá pra ouvir o teu som, Duda,mas a fila tava tão grande que a gente 
desistiu de entrar. 

- Da próxima vez me avisa que eu falo pra eles deixarem vocês entrarem direto, 
Drica. 

- Beleza. 
- Bom, eu vou cantar uma música com os meninos, depois a gente conversa mais. 
- Com certeza... – “siendo hermosa, esta chica”. 

 
Uma coisa deveras preocupante é a gente descobrir que ouve vozes dentro da cabeça da 
gente, agora quando elas começam a se expressar em línguas estrangeiras a coisa fica 
desesperante mesmo... “eita porra, foi exatamente isso que aconteceu naquela festa de 
despedida do bar de Marcelo... isso só pode ser sinal que eu realmente exagerei na ingestão 
alcoólica, que nem naquele dia... eu acho que tá na hora de parar de beber, antes que eu 
faça algo questionável... quer dizer, já passou da hora, agora o melhor a fazer mesmo é se 
esforçar pra evitar potenciais vexames, feito aqueles que eu dava no H15 quando rolava 
aqueles baileus... putz, como eu fiz merda naqueles baileus, há-há, quando juntava eu, 
Valtelho, Camilo, Tino, Paulan, Fabio, Adrianus...”. 
 

- Celso, tá surdo, véi? 
- Não, não, eu tava... o que foi que tu tava falando, Bia? 
- Bia?! 
- Não, não... – “shit” – Drica, o que foi que tu tava falando, Drica? 
- Eu tava dizendo que tu não viu a banda de Duda hoje mas pelo menos viu a bunda 

dela. 
- Bunda dela é lasca, Drica. 
- Pode crer, há-há, a sua bunda. A tua não, claro, a dela. 
- Tu hoje estás mesmo muito alesada, mulher, putz... – “et très attrayante... muy 

graciosa... I’d like to see your butt” – e pro teu governo eu nem olhei pra sua bunda, 
a tua não, claro, a dela, porque afinal de contas não se deve olhar pra outras 
mulheres quando a gente está acompanhado. 

- Muito obrigada pela consideração, Celso, é tão bom sair com homem domesticado, 
a gente nem precisa ficar ensinando essas coisas básicas. 

- Há-há-há, de nada. Vamos tomar um guaranazinho? 
- Tás ficando embriagado, é? 
- Eu acho que sim. 
- Bora. 



Voltamos pro bar, detonei o necessário refrigerante e fui eliminar alguns danosos fluidos 
nas modestas instalações sanitárias locais. Aproveitei e lavei o rosto com água fria – ou tão 
fria quanto a estação permitia – quem sabe ajudar-me-ia a refrescar as minhas inesperadas e 
descabidas idéias... “Drica, imagina...”. 
 

- Vomitasse? 
- Não, só um xixizinho mesmo. 
- Massa. Vamos dançar mais. 
- Bora. 

 
Voltamos para a espaçosa pista de dança, onde eu esperava outro verdadeiro show de 
coordenação motora, diga-se de passagem, e outra vã tentativa de não (exageradamente) me 
hipnotizar pela inebriante sensualidade dos seus movimentos – os dela, obviamente, que tu 
não estavas lá. 
 
Meus tolos receios vieram a ser completamente desnecessários, pois tão logo chegamos ao 
nosso animado destino a banda anunciou que tocaria a derradeira canção da noite: uma 
harmoniosa balada, para a qual contariam com a prestimosa colaboração da nossa talentosa 
amiga Maria Eduarda nos vocais... e antes que eu pudesse pensar em dar meia-volta para o 
bar a minha igualmente talentosa comparsa da hora estendeu seus esculpidos braços – os 
dela, claro – em minha direção e sutilmente encostou o seu igualmente esculpido corpo – o 
dela, claro – ao meu. 
 
Obviamente que aquela não foi a 1ª vez que tivemos o singular prazer de dançarmos com 
nossos corpos colados – e nem a última, diga-se de passagem – mas naquela particular 
ocasião eu senti algo que nunca havia sentido em semelhantes ocasiões: paz. Aquela paz 
que a gente sente ao perceber que por pior que tenha sido o dia, por mais que as coisas não 
tenham exatamente acontecido do jeito que planejamos, no final das contas a gente pode 
contar com um consolador ombro amigo... “I miss the days when I’d just not come home at 
all... j’pourrais y passer la nuit... hasta los tontos saben el final... com certeza foram os 
melhores 4 min e 40 s das últimas 24 hs”. 
 
Ao final da envolvente música Carlos Augusto anunciou o encerramento das atividades 
musicais da noite, agradeceu a todos os presentes e ausentes pelo apoio e desceu do palco 
juntamente com a sua bela namorada – a dele, claro. 
 
Chequei meu bobofone, Mirela não me havia ligado, o que só podia significar que o 
precário estado do seu tio – o dela, claro – não havia sofrido alterações... “chega de morte”. 
 
O casal musical veio socializar conosco, ou seja, lamentar o falecimento do nosso distante 
amigo Majojo, mas por um estranho motivo eu não prestei a mínima atenção ao triste papo 
da hora, só fiquei me questionando que motivos teriam levado a minha bela e talentosa 
amiga Maria Eduarda a vender, ou melhor, alugar o seu belo corpo – o dela, claro – 
“ l’argent, bien sûr... plata, neno... money money money... ou teve algo mais...?”. 
 
E depois de um indeterminado intervalo de tempo minha diferentemente bela e talensosa 
amiga Drica sugeriu uma estratégica saída pela direita: 



- Se a gente zarpar agora vai dar pra ver o nascer do sol na praia, Celso, se a polícia 
não parar a gente no meio do caminho, claro. 

- Massa, vamos nessa, então. Se pararem a gente tu diz pra eles que o teu namorado 
bebeu demais e passou o volante pra tu, assim eles nem escrespam contigo. 

- Boa idéia... 
 
Despedimo-nos dos amigos e saímos do espaçoso recinto em direção ao Dricamóvel... e em 
pouco tempo estávamos fluindo de volta à saudosa Zona Sul... 
 

- Hoje deu tudo errado: não rolou surf, eu descobri que Majojo morreu, minha 
saidinha com Mirela deu pra trás, eu descobri que eu acho ela interessante porque 
ela parece com Lina... 

- Na verdade fui eu que descobri isso, Celso. 
- Foi... tu não devia ter me dito, Drica. 
- Tá bom, da próxima vez eu vou deixar o teu cérebro te enrolar. 
- Beleza... Lina me deu uma bronca, Célia não quis dialogar comigo... 
- Adriana te deu um fora... 
- Pelo menos essa tu não vai poder dizer que fui eu que fiz merda... 
- É verdade... 
- E tu, mulher? 
- 3 tentativas de abordagem, enquanto tu estavas de papo furado com Adriana. 
- 3?! 
- Um aruá com um bafo de cana que eu senti a 2 m de distância, nem me dei ao 

trabalho de falar com o cara, claro... outro que só disse merda e um que foi todo 
delicado comigo, disse que queria conversar comigo, me conhecer melhor, mas tava 
de saída porque tinha que levar a irmã em casa, me pediu desculpas antecipadas no 
caso de eu achar que ele estava sendo inoportuno... 

- Hum, gostei da abordagem desse cara, sutil, vou usá-la daqui pra frente. Desse o teu 
número real pra ele? 

- Dei sim, vamos ver se o cara liga antes do próximo final de semana... 
- De repente tu arrumou o namorado pras próximas 2 semanas, Drica. 
- De repente quem sabe...? 
- De repente a noite não foi completamente em vão... 
- Isso não foi mesmo, Celso, eu me diverti um bocado, principalmente às tuas custas. 
- Pode crer... 
- Descobri qual é o teu problema, Celso: Lina. Tu ainda estás obcecado com a idéia 

de arrumar uma substituta pra ela. 
- A bem da verdade minha vida era melhor quando eu tava com ela, Drica, em todos 

os aspectos, até o meu trabalho era melhor. 
- Ôxe, e tu não trabalha no mesmo lugar que antes, aruá? 
- No mesmo lugar sim, mas tecnicamente era outra empresa, outro dono, outra 

mentalidade... 
- Tu ainda tinha a Marilena.. 
- Aquele carro era massa pra surfar, né? 
- Cabia um monte de prancha, as tralhas da gente... 
- Tasso ainda morava aqui, Leo também... 
- Eita, Celso, daqui a pouco tu vais estar surfando com Leo na California, né? 



- Daqui a umas poucas semanas... já fiz a minha declaração de imposto de renda, não 
preciso mais fazer avaliação anual de desempenho, que o doido do Fernando acabou 
com essa josta... pelo menos 1 coisa de bom aquele fresco fez. 

- Eu adoro quando tu larga esses papos de adulto pra cima de mim, Celso, há-há-há... 
- Tu se forma no meio do ano, né? 
- Finalmente... 
- Ano que vem tu vai entender melhor essas coisas da vida adulta, Drica... e ficar com 

saudades dessa vida irresponsável de estudante. 
- Tu tens saudades da tua? 
- Não, nem um pouquinho... 
- Tá bom. 

 
Drica desacelerou a viatura pra furar um sinal vermelho, depois acelerou de novo, eu fiquei 
olhando pra ela assim meio de lado... 
 

- O que foi agora, menino? 
- Nada não, Drica, deixa pra lá. 
- Tu adora me deixar curiosa, né? 
- Eu tava aqui imaginando o que tu disse pra Elisa depois de falar pra ela que nunca 

rolou nada entre a gente. 
- Há-há-há, eu tava pensando a mesma coisa, o que tu disse pra Adriana. 
- E então? 
- Eu disse pra Elisa que apesar da gente se conhecer por quase 5 anos até hoje nunca 

tinha rolado um clima. 
- Hum, a hipótese meteorológica... – “wait” – como assim, até hoje tipo até esse 

momento ou tipo hoje rolou? 
- Há-há-há, depois eu falo, diz tu agora. 
- Bom, Adriana acha que o nosso universo é determinístico, então eu falei pra ela que 

se não rolou nada nesses quase 5 anos é porque não tinha que rolar mesmo. 
- Sei... 
- Ela me perguntou qual seria a explicação probabilística, eu disse que é mais 

provável a gente ficar com uma pessoa logo depois que a gente conhece essa 
pessoa, se tiver rolando uma atração mútua, claro. 

- Um climazinho. 
- Isso, há-há... e com o passar do tempo a coisa vira amizade, mesmo que ainda role 

atração as pessoas ficam com receio de estragar a amizade... – “ton cas, par 
exemple” – a probabilidade de acontecer algo segue um decaimento 
aproximadamente exponencial, ou seja, a cada dia que passa é menos provável que 
role algo. 

- Isso é tu jogando psicologia reversa pra cima de mim, Celso? 
- Não, mulher, deixa de ser alesada... 
- Agora é, então. 
- Há-há-há... voltando à questão do climazinho que aparentemente rolou hoje, Drica, 

e eu prometo que isso não é azaração minha, sem frescura nenhuma, e que eu jamais 
usarei esse fato contra você. 

- O que é, então? 
- Curiosidade científica, claro. 



- Sei... eu não diria que foi um climazinho, mas eu admito que teve um momento em 
que a idéia me passou pela cabeça, Celso. E eu acho que a mesma idéia passou pela 
tua, também. 

- Passou sim... quando a gente tava dançando. 
- Junto ou solto? 
- Solto, aquela música do Audioslave que Carlos Augusto cantou... eu acho que foi o 

teu estilo, teu corpo se movendo em todas as direções ao mesmo tempo, parecia que 
tu tava surfando, sei lá... 

- Há-há-há... 
- E por falar nisso eu acho que ter feito balé deve ter te ajudado a desenvolver um 

estilo de surf bonito, Drica. 
- Pelo menos ajudou no equilíbrio. 
- Pode crer... 
- E o que foi que passou pela tua cabeça, Celso? Sem frescura, eu não tou insinuando 

nada não. 
- Eu pensei em te dar um beijo na boca, daqueles bem longos, de mais de 3 min, e 

sem trocar o rosto de lado durante o beijo. 
- Há-há-há-há, que bom que você não esqueceu desses importantes detalhes. 
- Pode crer... e tu, quando foi, e o que foi que passou pela tua cabeça? 
- Foi quando a gente tava dançando, junto, aquela música do Concrete Blonde que 

Duda cantou... eu pensei em dar um beijo no teu cangote. 
- Shruiu! 
- Imagina o drama...! 
- Agora eu tou imaginando... e por que tu não deu, ficasse com receio de estragar a 

nossa amizade? 
- Sabe que na hora eu nem pensei nisso? Eu só fiquei pensando se tu ia ficar 

pensando que eu tava desesperada... “essa menina acabou o namoro na semana 
passada e já tá se enxerindo pra cima de mim, será que ela não consegue ficar 7 dias 
sem beijar ninguém?”... essas coisas. 

- Eu não ia ficar pensando isso não, Drica, imagina... eu ia ficar pensando que talvez 
fosse porque a gente passou o dia inteiro falando de sexo, desde a praia, uma coisa 
deu na outra. 

- Hum... sinal de que eu não te conheço mesmo tão bem como eu acho, né? 
- Pode crer... 
- E tu, por que não me beijou, ficasse com receio de estragar a nossa amizade? 
- Sabe que na hora eu nem pensei nisso? Eu só fiquei pensando se tu ia ficar 

pensando que eu tava te beijando porque eu tava frustrado porque hoje não rolou 
onda, ou porque Majojo morreu, ou porque a minha saidinha com Mirela mixou, ou 
porque Lina tava na cama com o namorado, ou porque Célia não quis conversar 
comigo no crepe, ou porque Adriana me deu um fora... “essa menino é muito 
descarado mesmo, acabou de levar um fora de Adriana, na minha frente, ainda mais, 
e já tá se enxerindo pra cima de mim, será que ele acha que eu sou um prêmio de 
consolação?”... essas coisas. 

- Eu não ia ficar pensando isso não, Celso, imagina... eu ia ficar pensando que talvez 
fosse porque a gente passou o dia inteiro falando de sexo, desde a praia, uma coisa 
deu na outra. 

- Hum... sinal de que eu não te conheço mesmo tão bem como eu acho, né? 



- Com certeza... será que a gente deixou passar em branco uma ótima chance da gente 
ficar, Celso? 

- Ótima não, Drica, foi apenas uma chance... se um dia a gente ficar eu quero que seja 
numa ocasião que não tenha outros fatores externos, que seja uma coisa exclusiva, 
dedicada, sem Mirela ou Adriana ou quem quer que seja no lance, que seja uma 
ocasião que você tenha absoluta certeza que eu estou com você porque eu quero 
estar com você. 

- E vice-versa, claro. 
- Isso... uma ocasião que nós 2 tenhamos a absoluta certeza de que a meteorologia 

decididamente esteja em nosso favor. 
- Há-há-há-há... com certeza, tem que ser espontâneo, né? Não dá pra combinar essas 

coisas, assim, de ficar porque combinou de ficar. 
- Com certeza... e agora que eu sei o que fazer, e mais importante ainda, o que não 

fazer, a coisa vai ser massa. 
- Se acontecer mesmo. 
- Isso. Eu prometo que não vou jogar uma mão boba pra cima de tu, Drica. 
- Ótimo. 
- E eu prometo que te ligo no dia seguinte pra saber se tá tudo bem contigo. 
- E eu prometo que não vou lamber a tua orelha, e nem vou passar a mão no teu 

cabelo. 
- Massa... e a duração dos beijos, Drica? 
- Entre 3 e 10 min, Celso. 
- Vai ser lasca beijar mais de 3 min sem trocar o rosto de lado durante o beijo. 
- Eu deixo tu trocar 1 vezinha. 
- Beleza... então perdemos totalmente o receio de estragar a nossa amizade? 
- Eu creio que sim... o máximo que pode acontecer é eu ficar a fim de tu, né? 
- Ou vice/versa. 
- É... e se isso acontecer a gente lida com a coisa de uma forma adulta... ou tu acha 

que só porque eu não faço declaração de imposto de renda eu não sou adulta, Celso? 
- Há-há-há, não é só por causa disso não, mulher. 
- Olha... 
- Eu tou brincando, aruá. 
- É bom que esteja mesmo... 
- E se acontecer as 2 coisas, Drica? 
- Tu teria coragem de namorar comigo, Celso? 
- Por que não? Tu não és chata, nem feia, nem burra, nem crente, nem patricinha, 

nem fumante, nem insegura, nem neurótica, nem indecisa... tu és indecisa? 
- Claro que não! 
- Ciumenta com namorado? 
- Muito não, só um pouquinho, perfeitamente tolerável. 
- E de quebra surfa bem, e tem um bom senso de humor... namoraria sim, na boa. E 

tu? 
- Claro que sim, que afinal de contas você é um cara inteligente, gentil, carinhoso, 

engraçado, tem paciência pra escutar as leseiras que eu falo, há-há. 
- Esse sem dúvida é o fator mais importante. 
- Com certeza... e de quebra surfa bem... eita, Celso, será que a gente é um desses 

casais que só descobre que tem mesmo a ver no final do filme? 



- Ou do livro, no caso. 
- Que livro? 
- Nada não, deixa pra lá... – “putz, ia ser muito irônico mesmo” – pode ser, Drica, Pe. 

Gabriel sempre me diz que não pode existir amor sem uma verdadeira amizade. 
- Minha mãe também... tu sabe que ela conhecia meu pai há anos antes deles 

começarem a namorar, né? 
- Sei sim, tia Nice me contou essa estória uma tuia de vezes... será que isso é 

genético, Drica? 
- Será? 
- E aquele teu namorado que durou mais de 2 semanas, mulher, nunca mais visse não, 

Ronaldo? 
- Rômulo. 
- Isso, que fim levou? 
- Faz mais de ano que não vejo, desde o dia que eu levei o chute na bunda. 
- Que merda que deu, sem querer querendo ser indiscreto praca? 
- Deixa eu estacionar que eu te conto o drama. 
- Tá bom. 

 
Encerramos o nosso motorizado deslocamento a fim de apreciar o contínuo fenômeno 
provocado pela rotação da Terra em torno do seu próprio eixo – o dela, claro. A visibilidade 
local ainda estava relativamente afetada pela insistente presença de uma elevada quantidade 
de carregadas nuvens, mas mesmo assim conseguimos visualizar o despontar da nossa 
estrela predileta sobre as turvas águas do Atlântico... decididamente não foi o melhor nascer 
do sol da minha vida, mas tudo bem. 
 
E como a praia estivesse cheia de gente caminhando e correndo nós achamos por bem 
iniciarmos o dia com uma moderada dose de leves exercícios, e logo iniciamos uma salutar 
caminhada pelas limpas areias... 
 

- Sabe aquela pessoa com quem você decide transar pela 1ª vez, Celso? 
- Sei sim. 
- Então, eu decidi que seria com Rômulo. 
- E as coisas ficaram um pouquinho esquisitas depois. 
- Isso, tanto que ele me deu um chute na bunda. 
- E desde então tu tens tentado encontrar um substituto pro cara, e ainda fica dizendo 

que eu tenho um problema... 
- E tem sim, ora. O meu problema é que eu não consigo escolher um namorado 

decente, o teu problema é que apesar de tu escolher bem as parceiras a coisa em si 
nunca dá certo, porque tu vive querendo que elas sejam feito Lina. 

- Não é bem assim não, eu apenas quero que o relacionamento seja legal feito foi com 
ela, Drica. 

- Sei... 
- É feito tu passar 6 meses surfando Desert Point todo dia, tu sempre vai querer surfar 

uma onda feito aquela de novo. 
- Acabasse de confirmar o que eu disse, aruá. 
- Não, esse exemplo não foi bom não, deixa eu ver outro... 
- Precisa não, eu entendi o que tu quis dizer. 



- Massa... 
 
Passamos defronte ao hotel onde a nossa querida Madalena estava naquele momento – onde 
eu deveria estar naquele momento, diga-se de passagem, na companhia da meiga Mirela – e 
obviamente que lembramos daqueles detalhes todos: 
 

- Será que Leninha já acordou? 
- Será que ela já foi dormir? 
- Há-há, pode crer... 
- Ia ser a 1ª vez que tu ia furunfar com Mirela? 
- Ia... 
- Que produção arretada, né? Hotel na praia e tudo mais... 
- Fiz a barba, lixei as unhas 2 vezes... 
- Há-há-há... 
- Carreguei o meu “player” com Dandys, Pixies, PJ Harvey... 
- Hum, a menina tem bom gosto musical... 
- E bom gosto com homem também, falsa modéstia à parte. 
- Pense num homem metido... 
- Pode crer... agora eu nem sei mais se eu tou com vontade de ficar com ela de novo, 

Drica, quebrou o encanto. 
- Tu vai olhar pra ela e ver a cara de Lina na tua frente. 
- Isso... tu estragou o meu lance mesmo, tás ligada? 
- Há-há-há, eu tinha que abrir os teus olhos pra esse detalhe, Celso. 
- Sim, mas, não podia ser depois de eu ter furunfado com ela não? 
- Claro que não, imagina o rolo que ia dar pra cima de tu se a menina descobrisse um 

detalhe importante desse depois do ato, aruá! 
- É mesmo... deixa pra lá. 
- Tu vai perder a minha formatura, Celso. 
- É mesmo... mas é por um bom motivo, nénão? 
- Um ótimo motivo, surfar na California com Leo, aquelas ondas gringas perfeitas, 

sem vento... quem me dera. 
- Vai ser muito massa mesmo... depois que eu voltar a gente sai com o rapeize pra 

comemorar, Drica. 
- Massa... 
- Sim, agora que eu lembrei, o que era que tu queria me perguntar naquela hora que 

Adriana apareceu no Kekos? 
- Na hora que Adriana apareceu... ah, lembrei, mas vou deixar pra pra outra hora, que 

é uma perguntinha que pode gerar uma longa prosa, e eu quero ir pra casa dormir 
daqui a pouco. 

- Eu idem. 
- E hoje de noite, véi, creperia de novo ou caldinho? 
- Caldinho. 
- Tás com medo de encontrar Célia de novo na creperia e levar outro fora? 
- Há-há-há, tu hoje estás muito alesada mesmo, Drica, putz... 
- De mais da conta... 

 
 



Single Man’s Dilemma 
 
Eu já havia feito o que eu tinha que fazer. Havia acompanhado os meus colegas da 
Comercial em 2 ou 3 desinteressantes conversações com alguns clientes, havia conversado 
potoca com Fernando, havia aturado pacientemente o discurso inaugural do evento. 
 
Estava na hora de recolher-me aos meus modestos aposentos e desfrutar de um merecido 
descanso. Aguardei um leve descuido dos colegas e saí pela tangente, antes que eles 
pudessem ter a chance de convidar-me para uma saideira. A semana estava apenas 
começando, e eu não estava disposto a entrar no ritmo deles e encarar uma braba ressaca na 
manhã seguinte. Não mesmo. 
 
Coloquei meu copo vazio na primeira mesa que encontrei pela frente e saí andando 
lentamente, sem olhar para trás. Estava quase chegando à aberta porta do amplo salão, 
quando fui quase que inevitavelmente atraído por um expressivo olhar à minha esquerda. 
 
Eu imediatamente lembrei do evento do ano anterior, quando havia propositadamente 
evitado um contato com a dona do tal olhar, uma charmosa moreníssima de longos cabelos 
cacheados. Lembrei de como havia pensado que ela talvez trabalhasse para um cliente, ou 
para um concorrente, e que depois de um ligeiro vou/não vou havia concluído que uma 
despretensiosa abordagem não seria muito – ou nada – apropriada naquelas circunstâncias. 
 
Mas muita coisa havia mudado desde o ano anterior, e naquele momento eu não estava nem 
um pouco preocupado com aqueles detalhes potencialmente bizuleicos. Virei meu rosto na 
direção da atraente figura e encarei os seus lindos olhos castanhos – os dela, claro. 
 
Ela manteve a direção do seu olhar – o dela, claro – e eu naturalmente mudei o ângulo da 
minha trajetória e desacelerei meu movimento até parar a cerca de 1 m de distância dela. 
Olhei para sua tarjeta de identificação – a dela, claro – e tentei lembrar aonde eu havia visto 
o nome da sua empresa – a dela, claro – ao mesmo tempo que pensava em algo apropriado 
para dizer-lhe. Ela foi mais rápida: 
 

- Boa noite, Sr. Celso! O senhor gostou da recepção, estava tudo em ordem? 
- Estava sim, Marisa. 

 
A sua desafetada formalidade associada às vagas lembranças da minha afetada memória de 
médio prazo fizeram-me concluir que ela trabalhava para a empresa que organizava aqueles 
eventos. 
 

- O Sr. está satisfeito com suas acomodações aqui no hotel? 
- Perfeitamente... 
- Ótimo! Eu espero que o Sr. Fernando também esteja satisfeito, afinal de contas a 

vossa empresa é uma das maiores patrocinadoras do evento. 
- O Sr. Fernando nunca está satisfeito com nada, Marisa – eu concluí que o seu 

expressivo olhar, o dela, claro, era simplesmente uma isca para fazer uma rápida 
pesquisa de nível de satisfação do cliente e me preparei para retomar a minha 
trajetória inicial em direção à aberta porta do amplo salão – boa noite. 



Mas antes que eu pudesse colocar meu desafetado corpo em movimento ela fez outra 
singela pergunta: 
 

- Mais alguma coisa que eu possa fazer pelo senhor, Sr. Celso? 
 
Eu respirei fundo e olhei bem no fundo dos seus lindos olhos – os dela, claro. Estava na 
hora de chutar o pau da barraca: 
 

- Tem 1 coisa sim, Marisa – eu esbocei um discreto sorriso – 2, aliás. 
- Pois não, Sr. Celso. 
- Se não for pedir muito eu gostaria que você não me chamasse de senhor... faz-me 

sentir muito velho. 
 
Ela fez um perceptível esforço para não cair na gargalhada, e depois de uma breve pausa, e 
de um relaxado, mas tímido, sorriso, voltou ao ataque: 
 

- E a outra coisa? 
- E a outra coisa... – eu insisti no cumprimento da 1ª. 

 
Ela deu uma rápida olhada ao nosso redor antes de atender ao meu pedido: 
 

- E a outra coisa, Celso? 
- Melhorou. A outra coisa, Marisa, é o seguinte: eu sei que você está trabalhando, e 

eu não quero lhe dar a falsa impressão de que eu não entendo a sua posição. 
- Eu não estou entendendo, Celso. 

 
Ela estava entendendo perfeitamente, e eu sabia que ela estava. E ela sabia que eu sabia, 
mas eu achei melhor seguir o procedimento padrão: 
 

- Eu gostaria muito de conversar com você, fora daqui, pra gente se conhecer melhor. 
Se você compartilhar deste interesse por favor me ligue no meu quarto. Se você não 
puder, ou não quiser, ou achar que eu estou sendo incoveniente, por favor aceite as 
minhas sinceras desculpas. Boa noite, Marisa. 

 
Ela ohou bem séria para mim e apertou os lábios: 
 

- Boa noite, Sr. Celso. 
 
Eu saí do concorrido recinto, entrei no vazio elevador e fui para o meu quarto. Tão logo 
fechei a porta comecei a ouvir certas conhecidas vozes na minha cabeça: 
 

- Bem que a gente podia finalizar a noite sem esse fora, “Sr. Celso” – voz número 1, 
ligeiramente irônica. 

- Eu também acho – voz número 2, ligeiramente irritada – a moça estava apenas 
tentando ser gentil, mas você tinha que dar uma de engraçadinho, não é mesmo? 

- Não custava nada ter sido mais sutil, rapá, essas cariocas gostam de um lero. Agora 
a gente vai passar outra noite sem sexo – voz número 1, aceitando o triste fato. 



- E como é que tu sabes que a moça é carioca? – voz número 2. 
- Ela estava tentando neutralizar o sotaque, mas pelo jeito que ela falou “o senhorr” 

eu percebi a manha dela, se fosse paulista seria “o senhorrrr” – voz número 1. 
- Carioca ou paulista o importante é que sua rispidez... – voz número 2. 
- Detalhes, detalhes, meus caros amigos. O importante mesmo é que e ela mordeu a 

isca – voz número 3, ligeiramente otimista, hum. 
- Como é? – voz número 1 – mordeu porra nenhuma, essa hora ela tá é rindo da cara 

deste babaca. 
- Eu também acho – voz número 2. 
- Meus queridos, todo mundo sabe que toda mulher aprecia um pouco de ousadia, na 

dose certa. E ela não foi ríspida, foi apenas profissional. A referida menina está, 
neste exato momento, no mínimo, curiosa. – voz número 3 – e digo mais, eu aposto 
que depois que ela cumprir com os seus afazeres, os dela, claro, ela vai fazer uma 
busca rápida e descobrir tudo o que for possível sobre o nosso amigo Celso. E esse 
telefone vai tocar muito mais cedo do que vocês imaginam. 

- Hum, boa idéia, deixa eu ver o que eu consigo descobrir sobre essa figura. 
 
Sentei, liguei meu “laptop”, botei um sonzinho leve pra rolar e comecei a vasculhar a 
privacidade de Marisa. Impressinante a quantidade de informações que a gente consegue 
sabendo apenas o prenome de uma pessoa e o local em que ela trabalha... 
 
Depois de 15 min eu encerrei minha busca e fui jogar paciência. Após 10 vitórias 
consecutivas eu achei que estava na hora de elevar o grau de dificuldade e passei para a 
fase seguinte, onde apenas consegui 1 vitória em 5 tentativas. Depois daquela brusca queda 
de rendimento eu achei que o melhor mesmo seria ir pra cama. Dormir, claro. Sozinho, 
mais claro ainda. 
 
Eu estava prestes a iniciar meu ritual de adormecimento quando ouvi alguem bater à porta. 
Deduzi que seria meu nobre colega Rafa, na certa a convidar-me para uma saideira, e de 
imediato fiz uma cara de cansado e pensei em que palavras usar para evitar uma alcoólica 
noitada. 
 
Grata foi a minha surpresa quando constatei que era outra pessoa completamente diferente 
que me aguardava do outro lado do olho mágico. Mudei minha expressão e abri a porta. 
Encarei seus lindos olhos castanhos – os dela, claro – e sorri despretensiosamente: 
 

- Pois não...!? 
- Oi, Celso, eu espero você ainda esteja acordado... – ela parou e refletiu sobre o que 

havia acabado de falar – é claro que você ainda está acordado... 
- Você veio conferir se está tudo em ordem? 
- Não, eu acho que fui um pouco ríspida antes... 
- Você não foi rispida, Marisa, você foi profissional. 
- Em todo caso... eu trouxe uma oferenda de paz: uns queijos, morangos e uvas, 

sobras do coquetel. 
- Você gostaria de ir pra algum lugar? – eu fiquei analisando sua expressão, a dela, 

claro, por uns 3 s – ou então a gente poderia ficar aqui mesmo, deste modo você 
aproveita e verifica se as acomodações estão... 



Eu cedi-lhe a passagem e ela entrou no pacato recinto, ainda tentando esconder um certo ar 
vitorioso: 
 

- Esta visita não é profissional, Celso. 
- Tá bom. Vamos colocar tudo aqui em cima da mesa. 
- Eu também trouxe esta garrafinha, eu acho que é o tipo que você estava tomando. 
- Massa! Sente-se, por favor, eu vou pegar uns copos. 

 
Ela sentou, deu uma leve arrumada nos cabelos, relaxou os ombros e o pescoço. 
 

- Meus caros amigos, esta menina é mais esperta do que eu imaginei – voz número 3, 
ainda otimista. 

- É verdade – voz número 1, agora otimista – Celso, deixa de ser aruá e dá um 
comidão nesta maria. 

- Shruiu!!! – voz número 2, idem. 
- Vamos com calma, meus caros amigos – voz número 3, ainda otimista, pero 

cautelosa. 
 
Eu servi nossos copos e tentei não prestar muita atencão àquelas desloucadas palavras que 
reverberavam na minha cabeça. Reiniciei nossa despretensiosa conversa: 
 

- Dia puxado? 
- E como! Desde sexta que a gente está nesta parada, dia e noite. 
- Mas valeu a pena, né? Eu acho que correu tudo bem. 
- Eu acho que sim, não recebemos nenhum comentário negativo. Pelo menos até 

agora, alguns dos patrocinadores ainda não se pronunciaram. O Sr. Fernando, por 
exemplo, ele saiu tão cedo. 

- Fernando dorme com as galinhas, Marisa. 
- Como é!? – ela ficou meio surpresa com a minha afirmativa. 
- Ele é da roça, gosta de dormir cedo, e acordar cedo, que nem as galinhas. 

 
Ela sorriu da minha singela explicação, e eu senti que podia elaborar mais um pouco: 
 

- Característica de quem só usa o lado esquerdo do cérebro, gosta de controlar tudo, 
não deixa espaço para a criatividade, entende? 

- É mesmo?! 
- Hum-hum, pessoas que dormem, e acordam, mais tarde geralmente têm maior 

atividade cerabral nas zonas relacionadas à criatividade, ao pensamento não-linear, 
coisas do lado direito do cérebro. Pra quem acredita nessas coisas de lado direito e 
esquerdo, claro, feito Fernando. Ou Sr. Fernando, como preferem alguns. 

- Interessante, eu não sabia disso. 
- Você mora aqui ou no Rio? 
- No Rio, eu só venho aqui a trabalho. 
- Sei... vocês organizaram o evento do ano passado também, não foi? Eu lembro de 

ter visto você. 
- Foi, e no ano anterior também. 
- Eu não pude vir no ano anterior... faz muito tempo que você trabalha com isso? 



- 4 anos, eu comecei logo depois que eu me separei. 
- Hum... 
- Eu sou divorciada. 
- Sei... – “eu nunca tive namorada divorciada...”. 
- Eu trabalhava na empresa do meu marido, marido na época, agora ex-marido. 

Quando a gente se separou eu achei melhor mudar de emprego. 
- Foi daquelas separações complicadas? 
- Não, não foi. A gente não teve filho, eu não quis ficar com nada que era dele... na 

verdade a gente ainda se fala em bons termos. Eu só mudei de emprego pra não 
ficar aquela coisa chata, sabe? 

- Sei... e por que o casamento não deu certo? 
- A gente casou muito novo, eu comecei a namorar aos 18, casei aos 20. 
- Hum... – “como é que alguém tem coragem de casar antes dos 30?”. 
- Ele também era muito jovem, eu acho que nós não estávamos preparados para a 

vida conjugal. 
- Sei... – “se eu fosse pelo menos um pouquinho totalitarista eu defenderia a absurda 

idéia de que casamento fosse ilegal antes dos 27”. 
- Você é, ou já foi, casado? 
- Eu?! Não, na minha família é proibido casar antes dos 30. 
- Há-há-há... tem noiva, ou namorada? 
- Não, no momento não... eu estava namorando com uma amiga da época da 

faculdade, mas nós resolvemos dar um tempo. 
- Não estava dando certo? 
- Ela achou que não... – “e eu idem, mas a verdade é que eu me amarro em Bia... eu 

acho”. 
- Eu entendo... 
- Ela gosta de planejar tudo, sabe? Já estava fazendo planos de morar junto, essas 

coisas – “ela não é chata, nem feia, nem burra, nem crente, nem insegura, nem 
indecisa, nem ciumenta... apenas um pouquinho neurótica demais com essas porras 
de morar junto e casar e ter 2 filhos antes dos 30”. 

- Mas esta idéia até que não é ruim, Celso. Eu acho que é bom morar um tempo junto 
antes de casar, assim da tempo de se conhecer melhor, ver se é isso mesmo que a 
pessoa quer. 

- Eu também acho, Marisa, mas o problema é que eu ainda não estava preparado nem 
pra isso... – “mas nem fudendo todo dia, môvéi”. 

- Eu entendo... 
- E você, já está pensando em casar de novo? 
- Não, por enquanto estou curtindo minha vidinha de solteira, sem ninguém pegando 

no meu pé, sabe? 
- Não tem coisa melhor, não é mesmo? – “a não ser pegar onda, claro, que é a melhor 

coisa do mundo, melhor que sexo”. 
- É verdade. 

 
Ela relaxou os ombros e o pescoço novamente. Eu achei que ela estava precisando de uma 
localizada massagem e ofereci-lhe meus préstimos serviços: 
 

- Você está com muita tensão acumulada, Marisa, permita-me aliviá-las. 



Ela sorriu e retirou o casaco. Eu arregacei as mangas e apliquei-lhe uma dose concentrada 
de exercícios digitais. Foram apenas 2 minutinhos, mas o resultado foi mais que 
satisfatório: 
 

- Obrigada, Celso, eu estou me sentindo muito melhor agora. 
- Disponha... 
- Você aprendeu isso no Clube de Surf ou nas aulas de Yoga? 
- Hum, parece que alguém andou vasculhando a minha privacidade... – “sinal de 

interesse, talvez?”. 
- É verdade, eu fiz uma busca rápida e dei uma olhadinha na tua vida. 
- Foi mesmo...!? – “com certeza”. 
- É impressinante a quantidade de informações que a gente consegue sabendo apenas 

o nome de uma pessoa e o local em que ela trabalha. 
- Eu que o diga... – “internet é uma bosta mesmo, acaba com a privacidade da gente” 

– mas se foi isto que fez você mudar de idéia a meu respeito, tudo bem. 
- Eu realmente achei que fui um pouco ríspida antes, Celso, você não me pareceu ser 

uma má pessoa. Eu só fiz aquilo por hábito, você não imagina a quantidade de gente 
que fica falando bobagem pra gente nestes eventos. 

- É um sacão, né? – “mulher é assediada em tudo que é lugar, véi”. 
- Enorme... 
- Marisa, me diz uma coisa, tu já levaste alguma queda feia nestas escaladas? 
- Feia mesmo, não, só teve uma vez que eu tomei um baita susto... êpa, como é que 

você sabe? – ela sorriu satisfeita – parece que alguém andou vasculhando a minha 
privacidade também... 

 
Nossa agradável conversa continuou por mais de 1 h, e depois nós decidimos ir dormir. Eu 
no meu quarto e ela no dela, naturalmente. 
 
No dia seguinte eu dei plantão no “stand” da nossa querida empresa, onde por plantão 
entenda-se “esclarecer aos nossos prezados clientes as verdadeiras limitações dos nossos 
produtos, pela maneira mais elegante possível, e evitar ao máximo que os nossos 
audaciosos vendedores exagerem as propriedades dos mesmos, pela maneira que for 
necessária, mesmo que envolva moderada dose de violência física e verbal”. 
 
Plantão este que normalmente seria executado por Nelma, a nossa competente Engenheira 
de Aplicações, mas que naquela singular ocasião teve que ser executado por este que vos 
narra, pois Nelma havia tomado a sábia decisão de defecar na cachola de Fernando, quer 
dizer, de largar a empresa 2 semanas antes do referido evento. Sábia para ela, claro... “eu só 
espero que esse fresco do Fernando não me venha com um papinho leso de eu ocupar esse 
cargo, mas nem fudendo que eu venho morar nessa caceta dessa cidade feia e cinza e 
poluída e grande pra cacete, mas nem fudendo todo dia, môvéi, a única coisa boa nessa 
caceta dessa cidade é que aqui come-se bem praca, mas nem só de pão vive o homem, 
nénão, como é que eu ia viver numa cidade que não dá onda?”. 
 
De noite eu consegui escapar pela direita, com Marisa, ainda mais. Nós fomos jantar num 
restaurante Tailandês, e nossa casual confraternização prosseguiu seu previsível rumo – o 
dela, claro. Ela detalhadamente narrou-me suas intensas atividades esportivas – as dela, 



claro – e eu praticamente não falei nada, apenas fiz um despretensioso comentário quando 
retornamos ao hotel: 
 

- Marisa, você é uma verdadeira adrenalina junkie. Powerski, kitewing, capoeira, 
montanhismo... Como é que você arruma tempo pra isso tudo? 

 
Ela aproveitou a deixa para passar a bola para a grande área: 
 

- Outra vantagem de quem não tem namorado, há-há, sobra tempo pra tudo. 
- É mesmo... – eu achei melhor não chutar a gol, eu ainda estava em dúvida se o 

momento seria oportuno. 
 
Nós entramos no elevador, ela pareceu-me estar ligeiramente tensa: 
 

- Eu passei o tempo todo falando de mim, não foi? Nem deixei você falar nada. 
- Você não perdeu nada, Marisa, a minha vida é bem menos interessante que a sua. 
- Não foi esta a impressão que eu tive ontem, quando vi os clipes do Clube de Surf, 

você arrasando nas ondas. 
- É o único esporte que eu pratico, eu tenho a obrigação de ser razoavelmente bom. 
- E o que é que você faz quando não está dando onda, Celso? 

 
O elevador parou no meu andar, a porta abriu. Marisa ficou (mais que) ligeiramente tensa, e 
eu senti que aquele era o oportuníssimo momento que eu não poderia deixar passar em 
branco. Apesar da minha desafetada indiferença insistir em controlar as minhas emoções eu 
percebi que minha voz soou um pouco melosa quando eu sugeri uma inocente proposição: 
 

- Se você quiser a gente pode continuar esta prosa lá no quarto. 
- Eu não sei... – naturalmente que ela fez um desnecessário pero sutil charminho. 
- Eu posso colocar um sorvetinho pra nós e fazer uma breve descricão das minhas 

atividades não-profissionais. 
 
Ela saiu do elavador e sorriu-me aliviada: 
 

- Só se você colocar aquele som que estava rolando ontem. Como é o nome mesmo? 
- Cowboy Junkies – eu abri a porta do quarto – você gosta de sorvete de chocolate, 

Marisa? 
- Claro que gosto... 

 
Eu liguei o som e fui preparar 2 generosas porções para nós. 
 

- Você sempre tem um estoque pessoal de sorvete, Celso? 
- Sorvete e vinho tinto – eu mostrei-lhe a quase cheia garrafa – cortesia de Fernando. 

Ou Sr. Fernando, como preferem alguns. 
- Há-há... 

 
Eu aproveitei a deixa e de pronto coloquei a garrafa e 2 copos na mesinha. Depois servi o 
sorvete. 



- Hum, está delicioso. 
- Pode mandar ver que eu ainda tenho outra caixa inteira, Marisa. 
- Pode deixar. 

 
Ficamos em silêncio por uns instantes, apenas trocando sorrisos. Mas ela não conseguiu 
controlar a sua curiosidade – a dela, claro: 
 

- E então, o que é que você faz quando não está dando onda, Celso? 
- Eu trabalho... 
- Há-há-há... nos finais de semana. 
- Se o tempo tá bom eu vou andar um pouco, senão eu fico ouvindo música, ou 

tocando violão, ou lendo... ou então vou no estúdio de uns amigos meus gravar 
alguma coisa. 

- Suas músicas? 
- É, a gente está tentando gravar um CD... 
- E quando é que vai ficar pronto? 
- Eu não faço a minima idéia, Marisa – “provavelmente nunca, mas tudo bem”. 
- Mande uma cópia pra mim. 
- Com certeza. 
- E as baladas? 
- É, eu também saio um pouco... um pouco mais do que deveria, talvez. 
- Hum... 
- Quinta-feira é um dia bom pra sair. Eu tenho aula de teatro, no Curso de Espanhol, e 

depois a turma sempre dá uma esticada. 
- Teatro!? Interessante... 
- É so pra melhorar o vocabulário, a dicção, essas coisas. 
- E você já participou de alguma apresentação? 
- Ainda não, a 1ª vai ser no começo do semestre que vem – eu peguei a caixa de 

sorvete novamente – quer mais um pouco? 
- Quero sim, obrigada. Essa música é muito bonita. 
- É do primeiro disco deles, que foi gravado numa igreja em Toronto. 
- É muito melancólica também – ela fez uma calculada pausa – que nem o teu olhar, 

Celso. 
- Você acha? – “eu adoro essa menina”. 
- Hum-hum... esta música faz você lembrar da sua ex-namorada? 
- Não, essa não... – “eu idem, shruiu!”. 
- Então qual é o motivo deste olhar? 
- Você... – “há-há-há, previsível como a chuva do inverno”. 
- Eu!? 
- Sim. Agora toda vez que eu escutar esta música eu vou lembrar de você, lembrar 

destes bons e breves momentos que passamos juntos... das suas aventureiras 
estórias... 

- Há-há-há... 
- Dos seus lindos cachinhos... – eu toquei levemente os seus cabelos, os dela, claro – 

e vou ficar pensando se você é umas dessas mulheres maravilhosas que a gente 
conhece um dia e depois nunca mais vê na vida. 

- Você acha que é isso que vai acontecer, que a gente nunca mais vai se ver? 



- Eu acho que sim, Marisa – “infelizmente, claro”. 
- Pois eu discordo, eu acho que não precisa ser desse jeito, Celso – ela encostou seus 

adocidados lábios, os dela, claro, aos meus e me deu um suave beijo... o melhor da 
minha vida, diga-se de passagem – o mundo dá muitas voltas. 

- 1 todo dia... – eu retribuí o saboroso gesto. 
- Mas eu concordo quanto a ser maravilhosa, há-há-há... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uma Delicada Forma De Calor 
 
Tão logo avistei a minha conterrânea predileta caminhando entre as concorridas mesas à 
minha procura eu levantei da cadeira e fui ao seu esperado encontro – o dela, claro: 
 

- Gis! – exclamei assim que tive a certeza de que as amigáveis ondas sonoras saindo 
da minha igualmente amigável boca conseguiriam atingir os seus igualmente 
amigáveis ouvidos, os dela, claro. 

- Oi, Celso! – ela amigavelmente exclamou assim que as ondas eletromagnéticas 
refletindo no meu igualmente amigável ser conseguiram atingir os seus igualmente 
amigáveis olhos, os dela, claro. 

 
Trocamos um par de ósculos faciais e um longo e apertado abraço, depois do qual ainda 
trocamos algumas poucas sinceras palavras antes de afastarmos os nossos amigáveis corpos 
um do outro: 
 

- Fazia tempo, né, que a gente não se via? 
- Mais de 6 meses... 
- Até que enfim a gente entrou em fase, toda vez que tu vem pra São Paulo eu não 

posso vir aqui pra te ver, ou tu não pode ir pra São José me ver! 
- É mesmo... – “eu tava com saudade dessa menina” – esse lugar ficou bom pra tu? 
- Ficou sim, nossa, nem peguei trânsito! 
- Massa... teu cabelo tá mais longo ou tu pintaste? 
- Há-há-há, eu não vou nem responder, pra tu deixar de ser besta e prestar mais 

atenção em mim. 
- Eu presto atenção em tu, mulher, muita, por sinal. 
- É mesmo...? 
- É, cada vez que a gente se encontra você está mais inteligente, Giselle, mais 

charmosa, mais bela, mais sábia, mais... 
- Mais...? 
- Sexy. 
- Há-há-há, eu sabia que tu ia dizer isso, dar uma massageada no meu ego. 
- Mas tu sabe que é tudo verdade mesmo, né, que eu penso isso mesmo de tu? 
- O pior é que eu sei mesmo... mas eu não vou nem comentar nada, senão vai parecer 

que eu estou me insinuando pro proto-namorado da minha amiga. 
- Pode crer... – “como assim, parecer?” – vamos sentar, então? Ou tu queres ficar 

abraçadinha comigo mais um pouco? 
- Mais um pouquinho... – aproveitamos um pouquinho mais daquele delicioso 

encontro – agora tá de bom tamanho, vamos sentar. 
 
Caminhamos sem pressa em direção à nossa mesa, trocando alguns (in)suspeitos olhares... 
 

- Impressão minha ou o teu cabelo tá maior? 
- Não é impressão tua não, eu só vou cortar depos que voltar das minhas férias 

californianas. 
- Me fez lembrar daquela vez que eu tava de férias e a gente saiu, tá do mesmo 

tamanho... 



- Fez-me. 
- Tu és muito chato mesmo, Celso. 
- Sou mesmo... 
- Eu tava aqui botando a bola em campo e tu cortou a onda. 
- Há-há-há, depois a gente toca nesse delicado assunto daquela vez que a gente saiu e 

acabou se agarrando, vamos começar pelo básico: sentemos. 
- Tá bom – ela sentou, e eu fiz o mesmo. 
- Tudo bem lá em São José? 
- Tudo na mesma, e tu? 
- Idem. Novidades, Gibas? 
- Tudo na mesma. 
- Ele ainda trabalha na mesma sala que tu, e ainda não arrumou outra namorada. 
- Isso. 
- E tu? 
- Também não, mas eu saí com um carinha razoavelmente interessante outro dia. 
- E? 
- Só isso, rolou uns beijos na boca mas eu não vou sair de novo com ele não. 
- O cara beija mal? 
- Não, dá pro gasto, mas é lá do trabalho, e eu percebi que o sistema não tem a 

capacitância necessária para atingir um estado mais elevado de energia, então vai 
ficar só nisso mesmo. 

- Teu ex-namorado e colega de trabalho ficou sabendo dessa estória? 
- Sabe que eu nem sei...? 
- Tu podia até usar esse episódio pra instingar 99, Gis, tu sabe que tem homem que só 

valoriza a mulher que tinha quando vê a mulher com outro, ou quando sabe que a 
mulher se agarrou com outro. 

- Tu deve estar se referindo àquele teu amigo cuja ex-namorada tu encarou, né? 
- Armandinho, de Gloria? 
- Isso. 
- Nem tava, mas é um bom exemplo. 
- Se eu fosse um pouquinho mais maquiavélica eu até que pensaria nessa tua 

sugestão, Celso. 
- Maquiavélica não, Bia, pragmática. 
- Tu sabe que eu tou contando, né? Até agora foi 1 Giselle e 1 Bia. 
- Por que que isso acontece toda vez que a gente conversa, Gis? Gis. 
- Tu sabes muito bem, Celso, no fundo mesmo tu me amas, há-há. 
- Pode crer... – “será?” – ia ser muito comédia mesmo, né, se no final da estória eu 

descobrisse que isso é verdade mesmo e a gente ficasse junto? 
- Que estória, menino? 
- Eu não te contei que eu vou escrever um livro ligeiramente inspirado na minha vida 

durante e pós-ITA? 
- 2, no caso. 
- Isso, será uma trilogia. 
- Há-há-há... se existe meia dúzia de 3 ou 4 pode existir trilogia de 2, né? 
- Pode crer... quer dizer que tu ainda não perdeu essa mania de sair com gente do 

trabalho. 
- Ainda não... tu nunca saíste mesmo com nenhuma mulher do trabalho, Celso? 



- E nem pretendo. 
- Ninguém suficientemente interessante? 
- Até que tem umas potencialmente interessantes...  – “1” – em verdade apenas 1. 
- A tua estagiária. 
- Não, ôxe... quer dizer, fisicamente ela é bastante interessante, mas é patricinha 

demais pro meu apurado gosto. 
- Quem é, então? 
- Uma que trabalha na manutenção, Inez, ela gosta de usar o cabelo bem curtinho, de 

vez em quando eu fico secando as orelhinhas dela... 
- Há-há-há, pense num macho alesado, esse tal de Celso... 
- Ela é bem interessante, mas não o suficiente para algo mais que estas discretas 

secadinhas... mesmo porque eu acho que ela namora com um cara que trabalhava na 
elétrica, ele saiu da empresa no ano passado... além da idéia em si me parecer 
demasiadamente inapropriada, e a minha vida sentimental não está mesmo em 
condições de comportar mais complicações. 

- E por falar nisso a tua proto-namorada me ligou, toda feliz que vocês passaram o 
feriado juntos em Maceió... 

- Foi massa... – “eu me amarro naquela menina” – tirando os momentos que ela ficou 
me pressionando pra definir a data, claro. 

- Que data, a de morar junto ou casar? 
- Morar junto – “o 1º estágio dessa emboscada”. 
- Menos mal. 
- Pode crer... – “podia ser pior”. 
- Ela disse que depois do feriado tu veio com uma conversinha de largar o trabalho e 

viajar pelo mundo. 
- Foi, mas ela recusou a minha oferta, disse que ia atrasar o cronograma dela. 
- Eu se fosse ela ia. 
- Mesmo? 
- Claro, Bia pode pedir licença do trabalho, depois que voltasse o trabalho tava 

esperando por ela. Eu ia sim, na boa. 
- Foi o que eu disse pra Bia, mas não teve jeito não. 
- Então vocês vão mesmo passar para o estágio seguinte, e aquele teu papo de ficar 

com Célia era só papo mesmo. 
- Bueno... 

 
O atendende da hora apareceu, rapidamente fizemos nossos pedidos e retomamos a nossa 
amigável tortúlia: 
 

- Bueno...? 
- O negócio com Célia deu pra trás antes do feriadão mesmo. 
- Eu não vou nem tentar adivinhar o que aconteceu. 
- E nem conseguiria – “pense numa vacilada”. 
- Foi feio assim? 
- Bueno... resumindo, a estória foi aproximadamente assim: a gente tava na festa de 

despedida do bar de Marcelo, eu e Célia, e um monte de gente, Catarina apareceu... 
- Catarina Nunes. 
- Isso, é a única Catarina que eu conheço. 



- Rolou um “flashback”, tu se agarrou com Catarina na frente de Célia, ela ficou irada 
e nem quer mais falar contigo. 

- Isso – “ou quase” – Só que em vez de Catarina foi Carolina. 
- Então foi Carolina que apareceu lá, aquela Carolina? 
- Isso, é a única Carolina que eu conheço. Mas Catarina tava lá também, mas nem de 

longe que ela ia se agarrar comigo na frente de Célia, pois elas são muito amigas. 
- Assim feito eu e Bia. 
- Isso. 
- Putz... como é que tu conseguiu dar uma derrapada dessas, Celso, com 1 das 3 ou 4 

mulheres daquela cidade que realmente combinam contigo!? 
- 1 ou 2, né, ou tu já esqueceu que as outras 2, tu inclusive, não moram mais lá? 
- Pior ainda, pode ter sido a última, e se não houver uma 4ª?? 
- Como você mesma disse, rolou um “flashback”, a gente ficou lembrando da época 

que a gente namorava, Marcelo ficou lembrando das vezes que a gente foi no bar 
junto... – “os bons tempos” – sabe como é, deu no que deu. 

- Putz, tu és muito enrolado mesmo, uma menina da pré-história... como se não 
bastasse aquela outra tua ex-namorada pre-histórica que tu agarrou e decidiu ficar 
com o atual namorado. 

- Regina – “pense numa mulherzinha gata, a tal da Regina”. 
- Isso. Outra. 
- Mas no fundo foi positivo, Gis, pois agora eu sei que aquele lance com Célia não 

tinha mesmo a capacitância necessária... 
- Sabe mesmo, Celso? Tu não tava entrando nos sonhos dela, e vice/versa, quer mais 

capacitância que isso? 
- Bom, a bem da verdade esse teoricamente possível fenômeno não foi mesmo 

validado, assim, cientificamente validado. 
- Como não, vocês não combinaram os números e tudo mais? 
- Sim, mas... os números não bateram, ela escreveu um número diferente do meu. 
- Mas vocês estavam ambos lúcidos, no mesmo momento! 
- E no mesmo lugar, na cama dela, quer dizer, na sua cama, na tua não, na dela, mas 

os números não bateram, a gente teria que repetir o experimento pra poder validar a 
coisa toda – “umas 5 vezes, pelo menos”. 

- E agora ela não quer fazer mais experimento nenhum contigo, muito menos na 
cama. 

- Não... inclusive aquele outro que eu estava ansiosamente aguardando. 
- Então vocês nem chegaram a... 
- Não... mesmo porque ela disse que só iria furunfar comigo depois que eu 

dispenssasse Bia. E quando ela estivesse pronta, claro, porque eu mesmo estava. 
- Há-há... 
- Eu vou ter que meter mais gagá nesse assunto. 
- Célia? 
- Não, mulher, esses experimentos oníricos de entrar nos sonhos dos outros. 
- Pode crer... a gente podia tentar um dia, né? Precisa dormir na mesma cama? 
- Não, mas ajuda, eu acho. 
- Beleza, vamos tentar da próxima vez que a gente dormir junto. 
- Combinado. E por falar em sonho eu sonhei com Célia quando eu tava dormindo 

com Carolina, Gis. 



- Putz... como é possível tu dormir com uma pessoa e sonhar com outra, Celso? 
- Coisas da criatividade do meu sub-consciente, eu acho. 
- Sonho erótico? 
- Não, ela nem falava nada, ficava só me regulando com o olhar, feito tu estás agora. 
- Sei... 
- E Carolina sonhou que eu morria, na mesma ocasião anteriormente citada. 
- Putz... tua neurose de morrer cedo aumentou, então. 
- Só um pouquinho. 
- E aquela outra ex-namorada do outro amigo teu, como é mesmo o nome dela? 
- Duda? – “aquela totosinha”. 
- Isso, no que foi que deu? 
- Adivinha. 
- Voltou pro cara. 
- Isso. 
- Há-há-há, eu sabia que isso ia acontecer... desde a época do ITA que Adriano vivia 

falando que tu tens essa propriedade, Celso, de ficar com as meninas e depois elas 
voltarem pros namorados. 

- Adriano dizia que eu devia cobrar por esses serviços – “devia mesmo, véi, na boa”. 
- Será que se a gente ficar Giba volta comigo? 
- Só há 1 jeito de verificar essa hipótese, né? – “shruiu!”. 
- É mesmo... 
- Mas a minha taxa de acerto é garantida. Adriano diz que é porque depois de ficar 

comigo a mulherada percebe o quanto os ex-namorados eram bons. 
- Há-há-há... se tu não fosse o proto-namorado de Bia eu até que ia pensar em testar 

esta tua propriedade, Celso. 
- Bom, tecnicamente nós ainda estamos dando um tempo, só depois que eu voltar da 

California é que a gente vai se engrenar mesmo. 
- Sei... 
- E tudo que acontecer nesse período jamais será alvo de discussões. 
- Isso na tua cabeça, né? 
- Foi o combinado... e pra tu eu faço por amizade mesmo, nem vou cobrar nada. 
- Tentadora a tua proposta, Celso, muito mesmo, mas eu vou passar. 
- Tudo bem – “ainda bem, imagina o drama”. 
- Mesmo porque eu sei tu não teria coragem de ficar comigo. 
- Por que não? A gente já ficou várias vezes, Gis, ou tu não lembra mais? 
- E é por isso mesmo que tu não teria coragem de ficar comigo de novo, Celso, tu 

sabe que da próxima vez a coisa fatalmente iria progredir para um estado de maior 
conteúdo energético. 

- E qual seria o problema? 
- As inevitáveis consequências, claro... tu ia ficar com vontade de repetir a dose, eu 

idem, o sistema ia entrar num estado de re-alimentação positiva e no final das 
contas tu ia largar as tuas amadas ondas e mudar pra São José pra ficar comigo. 

- Há que se considerar que no final das contas tu ia largar o teu amado emprego e 
mudar de volta pra nossa amada cidade pra ficar comigo, Giselle. 

- 2 x 1. 
- Há-há-há, tás contando mesmo, mulher? 
- Claro! 



- Tu terias coragem? 
- Teria sim. Se tu não fosses o proto-namorado da minha amiga, claro. 
- Desculpa de amarelo é comer barro... 
- Sério, na boa. 
- Hoje? 
- Por que não? 
- Shruiu! 
- Pra tu ver o que tu estás perdendo, aruá. 
- Pode crer... donde concluímos que a gente nunca vai se beijar na boca novamente. 
- CQD... Então tu e Bia estão mesmo caminhando para o estágio seguinte, depois das 

tuas férias californianas? 
- Bom, isso eu ainda não sei, mas o importante mesmo é que ela acha que a gente 

está. 
- Celso!! 
- A gente tem que ser pragmático, Gis, se ela quer porque quer uma data uma data ela 

terá, ora. Eu prometi e tudo mais. 
- Putz... coitada... 
- Tu devia fazer o mesmo com Giba 99, tu devia dizer pra ele que vocês tinham que 

criar um plano de prazos e metas, que afinal de contas tu gosta dessas porras, que 
depois de 3 meses vocês revisariam o plano e decidiriam se já poderiam fazer o 
planejamento para morar junto no ano que vem, e depois de 6 meses... 

- Empurrar com a barriga, Celso, tu não achas que mais cedo ou mais tarde ele não ia 
perceber que eu não tava mesmo a fim de morar com ele? 

- De preferência mais tarde, né? 
- Tu acha que Bia não vai perceber isso não, alesado? 
- Talvez sim, talvez não, talvez talvez... – “com certeza que vai” – sabia que quando a 

gente tava em Maceió ela me perguntou se a gente havia furunfado? 
- A gente eu e tu? 
- Sim. 
- Sabia não... hum... e o que foi que tu disse? 
- A verdade, claro, que a gente tinha ficado umas 3 ou 4 vezes em 2 semanas quando 

tava no 5º ano, e que não era assim não, tá pensando o quê? 
- Há-há-há... tu contou pra ela que a gente ficou naquela vez que a gente saiu quando 

eu tava de férias na terrinha? 
- Não achei necessário... – “de novo esse delicado assunto, hum”. 
- Tu perguntou se ela havia furunfado com o 99? 
- Depois disso eu perguntei sim... ela me deu a mesma resposta. 
- Sei... 
- Tava mentindo? 
- E como é que eu vou saber, menino? 
- Tu namorou com o cara, ora. 
- Mas eu nunca perguntei esses coisas, que afinal de contas esse é o tipo de pergunta 

que só atrapalha namoro, Celso. 
- Pode crer... eita, os chops chegaram. 

 
Fizemos um brinde à nossa (bastante) singular amizade – e outro à paz mundial, claro – e 
continuamos o bostejo da hora: 



- E a feira, já acabou? 
- Ainda bem, que eu não aguentava mais aquela leseira... – “perda de tempo total”. 
- Muito sacal? 
- Demais. Eu geralmente só fico 1 ou 2 dias, mas dessa vez Fernando me pediu pra 

ficar todos os dias, que afinal de contas depois que Nelma saiu fora ele precisava de 
alguém técnico pra regular os nossos agressivos vendendores, pra eles não ficarem 
exagerando muito as propriedades dos produtos da gente. 

- Quem é Nelma? 
- Era... – “se foi” – a nossa Engenheira de Aplicações, pediu as contas antes da feira. 
- Sobrou pra tu, então. 
- Só... ele tá procurando gente pra vaga, queres se candidatar? 
- Eu não entendo nada de plástico, Celso, e ainda teria que morar aqui em São Paulo, 

né? 
- Outra grande vantagem do cargo, além de participar dessas feiras de plástico em sua 

completa duração. A das feiras, claro. 
- Tou fora. 
- Por outro lado a gente ia se ver toda vez que eu viesse pra cá, a gente ia visitar 

cliente junto, quando tu fosse pra alguma reunião na fábrica a gente ia sair junto, tu 
ia visitar teus pais mais frequentemente... – “hum... tou gostando da idéia”. 

- E tu finalmente ia ter uma colega de trabalho suficientemente interessante pra 
considerar uma saidinha a 2. 

- Com certeza... – “shruiu!” – manda teu CV pra mim que eu encaminho. 
- Tou fora, Celso, eu estou muito satisfeita com o meu trabalho, muito mesmo. 
- Pelo menos 1 de nós... 
- Já decidiste largar o teu emprego? 
- Quando eu voltar da California eu penso nisso – “seriamente, eu espero”. 
- Tu podia ir trabalhar comigo, projetar avião, Celso. 
- Eu não entendo nada de avião, Gis, e ainda teria que morar em São José, né? 
- Outra grande vantagem do cargo. 
- Tou fora desse esquema – “mas nem fudendo”. 
- Por outro lado a gente ia se ver todo dia, e tu finalmente ia ter uma colega de 

trabalho suficientemente interessante pra considerar uma saidinha a 2. 
- Entrou em loop. 
- Há-há-há... eita nós... 
- Bota eita nisso... – “essa estorinha ainda vai dar em algo, gentem”. 
- E Alex, tens sonhado com ele ultimamente? 
- Hum-hum, outro dia eu sonhei que ele tava me mostrando o lugar onde ele mora, eu 

perguntava se ele sabia que tinha morrido... foi a maior onda. 
- Vixe, que coisa...! 
- Eu liguei pra Lú, ela disse que eu era medium. 
- Ela disse que tu era médio, Celso? Há-há-há... 
- Medium... eita porra, isso já aconteceu, há-há, eu tive essa mesma conversa com 

Bia quando a gente tava em Maceió, que onda arretada...! 
- Nossa, fiquei toda arrepiada, olha! 
- Por quê? 
- Porque eu falei a mesma coisa que Bia, claro! 
- Que boréstia, Giselle. 



- 3. 
- Essa foi de propósito. 
- Eu sei, mas também conta. 
- Pode crer... será que isso é possível mesmo, Gis, se comunicar com gente morta? 
- Bom, a questão mais fundamental é se existe gente morta, se realmente há algo de 

nós que transcende a morte, “n’est ce pas”? 
- Pode crer... – “tomara que sim” – ainda tem tanta coisa que a gente não sabe...! 
- Muita. 
- E outro amigo meu morreu antes dos 30, Gis. 
- Eu conheço? 
- Não, Majojo, ele tocava com Carlos Augusto, e Duda... ele tava morando no Rio, 

pegou uma infecção estomacal, foi pro hospital e tudo mas não teve jeito. 
- Putz... eu não vou nem comentar nada, Celso, pra tu não ficar ainda mais paranóico. 
- Massa... E por falar em Bia outro dia eu tava conversando com Drica e chamei-a de 

Bia, pode? 
- Drica é a galega ou a morena? 
- A morena, a galega é Leninha. Madalena, para os íntimos. 
- Tu já teve algo com essas meninas, Celso? 
- Há-há-há, não vai me dizer que tu estás com ciúmes das minhas amigas, Gis. 
- Claro que não, é apenas curiosidade mesmo. 
- Não, nunca. 
- Por que não? 
- A hipótese mais aceita atualmente é a meteorológica. 
- Nunca rolou um clima. 
- Isso. E Drica descobriu que eu acho Mirela interessante porque ela parece com 

Lina. Fisicamente, claro. 
- Mirela é a tua amiguinha do espanhol. 
- Isso. 
- Tu precisa mesmo deixar essa Lina no passado, Celso. 
- Pode crer... – “eu me amarro naquela menina”. 
- Tudo certo pra viagem? 
- Tudo, tou contando os dias – “estamos todos”. 
- Massa... tomara que tu voltes com a cabeça mais aprumada. 
- Tomara mesmo... como assim!? 
- Eu tou começando a ficar preocupada contigo, Celso. 
- Com o quê, exatamente? 
- Um monte de coisa, eu apenas ainda não sei se eu devia estar mais preocupada com 

o fato de que tu deixou de agarrar a tua futura namorada, ou melhor, a tua ex-futura 
namodada, pra se agarrar com a tua ex-namorada ou com o fato de que tu sonhou 
com a tua ex-futura namorada enquanto estava literalmente dormindo com a tua ex-
namorada ou com o fato de que a tua ex-namorada sonhou que tu morria ou se tu 
ficou ainda mais neuro com isso tudo. Principalmente depois da morte desse outro 
amigo teu. 

- Pode crer... 
- O que é que tá acontecendo contigo, Celso?! 
- Talvez a minha cabeça esteja um pouco desajustada. 
- Ainda bem que é somente um pouco mesmo, né, imagina se fosse muito!? 



- Nada que 1 mês na California não resolva, Giselle, tu vai ver... o que foi? 
- 4. 
- Eita, essa foi completamente sem querer... tás começando a ficar cismada? 
- Nada, Celso, nem um pouquinho. 
- Tá bom. Aonde a gente tava mesmo? 
- Nos desajustes da tua cabeça. 
- Isso, quando eu voltar da California eu vou estar outra pessoa, completamente 

ajustada, vou conversar com Bia, ela vai ser promovida de proto-namorada para 
namorada jr. e a gente vai estabelecer algumas datas fictícias. Tu vai ver. 

- E depois ela vai descobrir que está sendo engrupida e vai dar um chute na tua 
bunda. 

- Isso... e depois a gente se entende. Eu e tu. 
- Cuma? 
- Eu te promovo de melhor amiga para proto-namorada, a gente se encontra quando 

eu vier pra cá a trabalho, e nas tuas férias, e daqui a alguns anos tu cria coragem de 
largar São José e voltar pra terrinha. 

- Então quer dizer que eu já fui promovida para o cargo de melhor amiga, há-há? 
- Acabou de ser, meus parabéns! 
- Tá bom. 
- Queres conversar sobre aquela nossa ficadinha naquela vez que a gente saiu quando 

tu estava de férias na terrinha agora? 
- Não, melhor deixar esse delicado assunto de lado, Celso. 
- Tá bom – “eu também acho”. 
- Eu tou aqui pensando o que é que eu vou dizer pra Bia sobre esse nosso encontro 

hoje. 
- Diz pra ela que depois que eu voltar das férias eu vou conversar com ela, a gente vai 

ficar na boa de novo, vamos estabelecer algumas fictícias datas... 
- Tu vais ter coragem de mentir pra Bia, Celso? 
- Vou sim, e tu devia fazer a mesmíssima coisa. 
- Putz... 
- Pense bem direitinho no que eu vou te dizer: nós já conhecemos todas as pessoas 

interessantes que nós tínhamos que conhecer na vida, Gis, estamos quase beirando 
os 30, daqui pra frente a gente só vai conhecer gente semi-interessante, feito esse 
aruá do teu trabalho, ou essa carioca que eu conheci na feira. 

- Que carioca, menino? 
- Marisa, ela trabalha na empresa que organiza a feira. 
- E? 
- Bonitinha, legalzinha, divorciada, boazinha de chinfra e tudo mais, mas de cara deu 

pra ver que a capacitância do sistema jamais atingiria níveis comparáveis aos do 
sistema... – “traduzindo: não é assim uma Lina”. 

- Tu tens que parar de ficar comparando tudo que é mulher com a tua melhor 
namorada, Celso. 

- Eu não tava comparando as pessoas em si, eu tava comparando as capacitâncias dos 
diferentes sistemas, são coisas completamente diferentes – “a lesma lerda”. 

- Dá no mesmo. Continue. 
- E por falar em Marisa, quando a gente tava dormindo eu sonhei com Célia também. 
- Putz... 



- Idem quando eu tava dormindo com Vanessa. 
- Quem é essa? 
- Uma amiga dos tempos da Federal, agora mora em Campinas, ela tava de férias na 

terrinha, a gente se encontrou num churrasco da turma, rolou aquela nostalgia... 
- Outra mulher da pré-história. 
- Isso – “essa valeu sim, môvéi, na buena”. 
- Meus parcos conhecimentos de psicologia fazem-me concluir que tu estás mesmo 

obcecado com Célia, Celso. 
- Ou com o que teria acontecido se a gente tivesse entrado num acordo. 
- E/ou. Voltando ao assunto... 
- Sim, tu prefere ficar o resto da vida saindo com gente semi-interessante ou passar 

pelo menos mais alguns meses na companhia de uma pessoa realmente interessante? 
- Enão é pra eu dizer pra Bia que tu falou que ela é realmente interessante? 
- Nem precisa, pois ela sabe disso muito bem. O que tu tens que falar pra ela é que ela 

precisa deixar aquela conversa mole de morar junto etc pra lá. 
- Tá bom, eu não dou nem mais 1 mês pra esse teu plano falhar completamente e tu 

levar outro chute na bunda, Celso. 
- 2 meses, que eu vou ficar fora por 1 mês – “surfando altas onda, shruiu!”. 
- 1 mês depois que tu voltar da California, certeza absoluta. Quer apostar? 
- Quero sim, o quê? 
- Hum, deixa eu ver, vale qualquer coisa? 
- Qualquer coisa que não seja ilegal, claro. 
- Pode imoral, então. 
- Pode sim. 
- Massa. Se ela te dispensar em até 30 dias depois que tu voltar de férias tu vai passar 

um final de semana em São José comigo. 
- Fazendo? 
- O que eu tiver vontade. Combinado? 
- Tá bom. E se ela não me dispensar tu vai ter que engrupir 99 da forma que eu 

descrevi anteriormente, combinado? 
- Putz, tu vai me fazer mentir pro cara que eu amo, Celso? 
- Tu não tem certeza absoluta de que vai ganhar? Por que esse receio, então? 
- Combinado. De repente a gente faz aquele experimento do sonho compartilhado. 
- É mesmo... Tu lesse aqueles artigos que eu te mandei? 
- Li sim, e já estou praticando. 
- Massa. Ainda tás fazendo cheque de realidade toda hora? 
- Tou sim, acabei de fazer agora mesmo. E por falar em artigo, Celso, Bia me 

mandou um artigo bem interessante semana passada, há-há. 
- Ela disse que fui eu que mandei pra ela? 
- Não, mas eu deduzi. Pense numa indireta, há-há. 
- Eu descobri que Bia não me ama, Gis. Quer dizer, na realidade foi a minha 

pernóstica vizinha Sarita que descobriu, mas dá no mesmo. 
- Porque ela não engoliu o teu esperma? 
- E nunca... você sabe, e fora que passou o feriadão sem me dizer que me ama. 
- Ao contrário do que tu imagina essas coisas não são demonstrações de amor, Celso, 

são apenas demonstrações de fetichismo, somente isso. E o valor nutritivo do 
esperma é muito baixo, diga-se de passagem, eu já pesquisei a respeito. 



- Curiosidade científica, eu suponho. 
- Obviamente. Demonstração de amor é a gente fazer sacrifícios pessoais pela outra 

pessoa, buscar soluções que sejam razoáveis para ambas as partes quando surgirem 
conflitos... 

- Dizer que me ama é fetiche? 
- As outras coisas... quanto a isso eu não imagino porque ela não tenha dito. 
- Porque não é verdade, né, ou deixou de ser? – “ou nunca foi?”. 
- Por que ela estaria te cultivando esse tempo todo se não fosse? 
- Vai ver que ela descobriu que já conheceu todas as pessoas interessantes que tinha 

pra conhecer e não quer passar o resto da vida saindo com gente semi-interessante. 
- Será que isso é verdade mesmo, Celso, será que a gente não tem mesmo mais 

ninguém interessante pra conhecer? Eu, tu, Bia... 
- E por falar em gente interessante ontem eu conheci o namorado de Cristina, a gente 

foi almoçar junto. 
- O veterinário? 
- Isso. Pense num cabra bonito, o tal do Marco Antônio...! 
- Mesmo ou tu tás zonando? 
- Mesmo, o cara é bonito pracas, eu até reclamei pra ela que ela devia ter me avisado 

antes pra eu não ficar tão surpreso. 
- Há-há, tu é muito aruá mesmo... 
- E legal, também. Cristina finalmente acertou com homem. 
- Tá vendo? Prova de que tem mais gente interessante nesse mundo do que a gente 

imagina, Celso. 
- Tu é muito otimista mesmo, Giselle. 
- 5. 
- E besta... a gente quase que furunfa de novo, quase, foi por muito pouco mesmo. 
- Isso foi antes ou depois de tu conhecer o namorado bonitão dela? 
- Antes, foi da última vez que eu vim pra cá, a gente foi trocar umas idéias com Pe. 

Gabriel, quer dizer, ela foi se confessar, eu fui trocar umas idéias com ele. 
- Eu ainda tenho uma certa dificuldade de aceitar que tu tens um amigo padre, Celso. 
- Tu bem sabe que eu sou defensor da idéia de que todos os cidadãos tenham o 

incontestável direito de seguirem a profissão que bem quiserem, Gis. 
- Eu idem. E? 
- Depois a gente foi jantar, depois do jantar ela me deixou no hotel, quando a gente 

chegou lá ela ficou com vontade de fazer xixi, a gente não econtrou o banheiro do 
térreo, eu ofereci o banheiro do meu quarto, claro... 

- Pense numa armaçãozinha arretada, Celso, por que ela não mijou no restaurante em 
que vocês estavam? 

- Eu fiz essa mesma pergunta pra Cristina, Gis, ela disse que no restaurante não tava 
com vontade. 

- E tu acreditou, né? 
- Enfim, de quebra a gente pegou o mesmo elevador em que a gente havia... 
- Vocês fizeram sexo num elevador?! 
- Não naquele dia, claro, foi no distante passado, na época do nosso desastroso proto-

namoro. 
- E tu ainda lembrava que foi naquele mesmo elevador? 
- Claro que não, mas ela lembrou, que mulher guarda esses detalhes bobos... 



- Há-há-há, o pior é que é verdade mesmo. 
- Enfim, de quebra eu tava no mesmo quarto onde a gente teve a nossa derradeira 

briga na época do nosso desastroso proto-namoro, ela lembrou do número do 
quarto, antes que tu pergunte se eu ainda lembrava desse outro detalhe bobo e eu 
repita a mesma coisa... 

- Tá bom, chega de detalhe bobo, o que foi que aconteceu? 
- Depois que ela evacuou a bexiga a gente ficou conversando na cama, as condições 

meteorológicas foram mudando... 
- Há-há-há... 
- Eu não sei explicar direito o que aconteceu, Gis, mas eu fiquei com uma vontade 

monstra de apertar Cristina – “eu fui contra, diga-se de passagem”. 
- Putz... 
- Tanto que eu dei um beijo nela. De língua, claro – “eu idem... eu idem idem”. 
- E ela? 
- Ela também ficou com vontade, claro, bastante, tanto que a coisa rapidamente 

evoluiu para um estado de mais elevada energia, se não fosse o fato de eu ter 
lembrado das sábias palavras que Pe. Gabriel havia me dito naquela mesma tarde eu 
acho que... eu tenho certeza que a gente iria entrar em outro ciclo de relacionamento 
complicado. Foi por muito pouco mesmo. 

- Estou quase impressionada com essa tua inesperada demonstração de maturidade, 
Celso. Quase. 

- Pra tu ver como são as coisas... E CIB, tem mandado notícias das Zorópias? 
- Nossa, ele tá adorando...! 
- E Marina? 
- Eu acho que acabou mesmo, a coisa toda já estava meio esquisita antes dele ir, eles 

separaram e voltaram umas 3 ou 4 vezes... não tava bolinho não, como diria o nosso 
amigo Sinêstro. 

- Pense numa mulher gata, a tal da Marina... ela voltou pro Rio? 
- Voltou sim, disse que não tinha mais nenhum motivo pra ficar em São José. 
- Pode crer, pense num finzinho de mundo... 
- Olha... 
- Eu já te contei como foi que eu conheci Marina? 
- Umas 374 vezes... ela tava saindo do banho no 228. 
- Isso, há-há, eu tava no 2º ano... 
- E eu no 1º... já faz tanto tempo, né, que a gente se conhece? 
- É mesmo... mais de 8 anos... daqui a pouco é a festa de 5 anos de formatura da 

minha turma... 
- Vocês já decidiram aonde vai ser? 
- Já, na gloriosa São José, pense numa moçada sem criatividade... naturalmente que 

eu votei contra, que eu queria que fosse em Ubatuba. 
- Pra tu pegar umas ondas lá? 
- Claro... será que tu ainda consegue ficar de pé numa prancha, Gis? 
- É que nem andar de bicicleta, Celso, a gente nunca esquece não. 
- Há-há-há, essa foi ótima... shruiu! 
- Eu nem tava pensando nisso, menino, deixa de ser alesado! 
- O teu sub-consciente tava, então... tu precisa criar coragem pra gerenciar melhor 

essa tua paixão mal resolvida com 99, tás ligada? 



- Onde por gerenciar entenda-se mentir, engrupir... 
- E não é isso mesmo que todo bom gerente faz, Gis? 
- Não todos, Celso, só os teus. 
- Giba com certeza também chegou à mesma conclusão de que já conheceu todas as 

pessoas interessantes que tinha que conhecer. Por isso que ele ainda não arrumou 
outra namorada. 

- Se é por isso por que ele ainda não quis fazer as pazes comigo? 
- Porque ele sabe que se tomar a iniciativa ele vai perder todo o poder de negociar os 

termos, claro. E é exatamente por isso que tu tem que dar o 1º passo, Gis, e propor 
um plano de metas que ele possa aceitar sem sentir-se humilhado. 

- Essa tua psicologia barata tá quase me convencendo, Celso, quase, há-há. 
- Tu queres que eu faça o papel de intermediário nessa negociação? 
- Não, de jeito nenhum, senão tu ia acabar de queimar o meu filme. 
- Tu sabe que Giba me escuta, né? 
- Sei sim, ele me disse que quando vocês tavam no 2º ano e ele queria largar o ITA 

porque tava decepcionado com a escola tu convenceu ele a terminar o semestre, o 
ano, e trancar, ao invés de se desligar, tu disse pra ele que tu conhecia a realidade 
das faculdades do país e que o ITA ainda era melhor do que todas as outras escolas 
etc etc, outra estória que eu cansei de ouvir, Celso. 

- Então, se tu quiser eu ligo pra ele e digo e tu estás disposta a uma amigável 
reconciliação, desde que certos desagradáveis assuntos não sejam mais levantados, 
claro. 

- E tu acha que ia funcionar? Eu conheço aquele menino, Celso, eu vejo Gilberto todo 
dia, ele não mudou nada desde que a gente, quer dizer, desde o dia que ele me deu 
um chute na bunda, nada mesmo, ainda me olha com do mesmo jeito, como se eu 
fosse fazer o que ele quer só porque ele quer... a coisa não ia durar nem 2 semanas, 
ele ia tocar nesse assunto da gente morar junto todos os dias da semana, todos os 
dias! 

- Putz... – “pense num drama da bexiga lixa”. 
- Imagina se tu visse Bia de segunda a segunda e ela todo dia tocasse nesse assunto, 

pense no drama! 
- Não ia ter sossego não, eu falo com ela 1 vez por semana e já fico irritado quando 

ela toca nesse assunto, imagina todo dia...! 
- Pois foi por isso que eu passei, meu filho. 
- Então tu vai ter que se conformar com o fato de que o cara que tu ama vai morar 

junto com a 1ª mulherzinha semi-interessante que aparecer pela frente, tás ligada? 
- Será? 
- Abre os olhos. 

 
O soboroso rango chegou, nós finalmente iniciamos a nossa conjunta refeição, e a minha 
(ligeiramente) abalada amiga aproveitou a deixa para mudar o rumo da prosa: 
 

- Vamos mudar de assunto, vamos conversar sobre aquela vez que eu tava de férias e 
a gente saiu e a gente ficou. 

- Tá bom. O que é que tu quer falar a respeito daquela noite? – “eu gostei”. 
- Foi uma coisa espontânea ou tu já saiu de casa pensando em se agarrar comigo? 
- Completamente espontânea, Bia, eu... putz... 



- Tu precisa parar com isso, Celso, eu tou vulnerável demais pra ficar pensando que o 
teu cérebro me considera tão importante quanto Bia. 

- Como se eu pudesse controlar o funcionamento do meu cérebro... se eu pudesse 
fazer isso eu não sonharia com gente morta toda noite, ora! 

- Se isso der em merda eu vou dizer pra Bia que foi tudo culpa tua, que tu me 
seduziu, visse? 

- Se isso der em merda tu nem precisa dizer nada pra Bia, Gis. 
- Há-há-há, tu és muito alesado mesmo, Celso, nossa... 
- Pode crer... e por falar nisso, aquela convite que eu te fiz naquela ocasião foi 

demasiadamente inusitado? 
- Não, eu sei que foi uma coisa de momento... quer dizer, agora eu sei, mas mesmo 

antes de saber eu achei que foi consistente com o que estava rolando na citada 
ocasião. E eu só não aceitei por causa das condições de contorno, diga-se de 
passagem. 

- Às vezes eu fico imaginando o que teria acontecido se a gente tivesse ido... você 
sabe. 

- Eu também penso nisso de vez em quando... será que isso teria mudado as nossas 
vidas, Celso? Eu tou falando duma mudança de elevado módulo, claro. 

- Talvez sim, talvez não, talvez talvez... Sim, mas, e tu, foi uma coisa espontânea? 
- Foi sim, eu nem tava considerando nada, simplesmente aconteceu. 
- Massa... e hoje, Gis, tá acontecendo alguma coisa? Sem frescura, eu não tou 

insinuando nada não, é que tu está meio diferente, sabe, assim, a nível de de repente, 
com uns olhares meio esquisitos? – “tá mesmo, véi, na boa”. 

- Não está acontecendo nada, menino, deixa de ser metido, eu apenas estou feliz em 
te ver, em conversar contigo ao vivo e em cores, só isso, qualquer outra vibração 
esquisita que tu porventura estejas captando é apenas uma consequência natural do 
meu atual nível de vulnerabilidade, do qual eu realmente espero que você não tente 
tirar o mínimo proveito, Celso, pois seria uma coisa completamente inapropriada. 
Prazerosa, com certeza, mas nem por isso apropriada. 

- Há-há-há, tu és muito comédia mesmo, Gis... – “essa menina é muita onda mesmo”. 
- Sou mesmo... 
- É claro que eu não vou tirar proveito desse teu lamentável estado, mulher... 
- Muito obrigada pelo apoio, Celso. 
- Estado esse que poderia ser neutralizado amanhã mesmo, diga-se de passagem, se tu 

concordasse com a minha proposta de intermediação com Giba. 
- Eu não vou mais tocar nesse assunto, Celso, nós já conversamos sobre isso hoje. 
- Tá bom, não está mais aqui quem falou... tu vai tirar férias no meio do ano? 
- Não, vou deixar pro começo do ano que vem, verão. 
- Massa... e a tua meta de procurar viver no momento, a quantas anda? 
- Continuo fazendo progresso, contínuo e derivável, mas gente feito a gente nunca 

deixa mesmo de pensar no futuro, né, mesmo que seja em paralelo ao que a gente 
vive no presente? 

- Eu acho que não... eu acho que eu nunca vou mesmo conseguir viver no momento, 
Gis, minha cabeça sempre tá cheia de milhares de pensamentos que nada têm a ver 
com o presente momento. 

- A não ser quanto tu estás surfando. 
- Isso. 



- Ainda tás fazendo ioga, Celso? 
- Tou sim, é massa pra flexibilidade do corpo, ajuda no surf também, mas em nada 

ajuda o meu estado mental. 
- Sei... talvez essas férias californianas te ajudem. 
- Talvez sim... Tu sabe que um dia a gente vai ter que resolver esse nosso drama, né? 
- Que drama, menino, deixa de ser pretensioso, há-há-há-há... 
- Não hoje, claro, mas um dia... – “eu concordo, isso ainda vai dar em algo”. 
- Hum, então o nosso universo é determinístico, isso tem que acontecer? 
- Eu sabia que tu ia dizer isso, há-há – “eu idem... eu idem idem”. 
- E? 
- Eu diria que a probabilidade de que isso aconteça um dia nos próximos 12 meses é 

bem elevada, por todos os motivos que nós discutimos hoje, inclusive o fato de que 
cada vez que a gente se encontra eu te acho mais atraente, Giselle – “eu idem”. 

- 6 x 2. 
- Cada vez que a gente se encontra a coisa tá ficando mais provável. O nosso universo 

não é determinístico, é probabilístico, mas isso vai acontecer um dia sim, com 
certeza. Shruiu! 

- Pois eu acho que isso nunca vai acontecer, Celso. Não por falta de vontade, minha e 
tua, mas por todos os motivos que nós discutimos hoje, inclusive o fato de que tu 
jamais abandonaria as tuas ondas pra ficar comigo em SJC. Teria que ser uma 
situação em que eu e tu estivéssemos cagando e andando para as conequências, e 
essa situação nunca vai acontecer mesmo. 

- Eita, entrou em loop de novo, há-há. 
- E pro teu governo eu continuo achando que o nosso universo pode se comportar das 

2 maneiras. 
- Feito a luz? 
- Isso, há-há. 
- Pode crer... ainda tem tanta coisa que a gente não sabe, né? 
- Muita... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Notícia Boa 
 
Qual é o ponto que a gente decide largar um emprego, ou uma namorada, ou uma esposa? 
O que é preciso acontecer pra que a gente finalmente aceite que é uma coisa que não tem 
mais futuro e dar um “lasque-se, tou fora!” pro lance? 
 
Eu respirei fundo, olhei ao meu redor e calmamente esperei até que alguém se pronunciasse 
a respeito da novidade que o nosso querido chefe havia acabado de divulgar... e como eu 
internamente antecipara, não demorou muito para o nosso impaciente colega Aurélio 
soltasse o irônico verbo: 
 

- Isso é coisa a ser levada a sério ou é apenas outra daquelas idéias de jirico de 
Fernando que a gente ignora, Márcio? 

- É coisa séria, pessoal. Eu consegui convencer Fernando a mudar a data de 
implementação, que ele queria mesmo que fosse imediata, mas eu expliquei pra ele 
que muita gente já havia marcado férias pro meio do ano, que ia ser complicado 
mudar tudo, então ele concordou com a minha contra-proposta de implementar a 
mudança a partir de 1º de agosto. Fica então oficializado que a partir de 1º de agosto 
ninguém pode mais tirar férias de 30 dias, tem que dividir em 2 períodos de férias 
de 10 e 20 dias cada, que é o que a maioria já pratica mesmo. 

- Eita, Celso, escapasse por pouco. 
- E tu acha que eu ia mudar as minhas férias californianas por causa das doidices de 

Fernando, João? 
- E tu ia fazer o quê, velho? 
- É, Celso, você bem sabe que a lei brasileira determina que quem dita como e 

quando tirar férias é o empregador, e não o empregado. 
- O empregado sempre tem a opção de tirar umas férias permanentes, Márcio. 

 
E foi naquele exato momento que eu decidi que aquela seria mesmo a melhor opção a 
seguir: dar um chute no traseiro daquela empresa fulêra e decadente. 
 
Minha pertinente observação provocou alguns espantados olhares, mas a discussão 
continuou: 
 

- E a partir de hoje ninguém mais assina férias sem tirar, Fernando decidiu acabar 
com essa prática, é ilegal e pode dar problema com a justiça do trabalho. 

- Eita, alguém fez outra denúncia anônima, Rita? 
- Não, Paulo André, e ainda bem que Fernando decidiu acabar com isso, pelo menos 

dessa vez ele deu uma dentro. 
- Bom é lá nos EUA, gente, que o empregado tira férias quando quer, quantos dias 

quer, pode até tirar 1 h de férias se quiser. 
- E tem gente que tira 1 h de férias, Rodolfo? 
- Tem sim, Diva, às vezes o cara só precisa de 1 h, ora. 
- Gente, foco, por favor, estamos no Brasil. Prosseguindo com as novas medidas, 

Fernando quer que toda a liderança leve o celular do trabalho nas férias, em caso de 
precisar ser contactado. 

- Isso por acaso tá previsto na lei brasileira, Márcio? 



- Sabe que eu nem sei, Aurélio? 
- É melhor procurar saber, então, se não pode dar problema com a justiça do trabalho. 
- Pode crer, imagina se alguém faz uma denúncia anônima, a merda que ia dar...! 
- Isso fica oficializado a partir de 1º de agosto também, Márcio? 
- Não, João, aplicação imediata. 
- Eita, Celso, se lascasse. 
- Há-há-há, mas nem que a vaca tussa eu vou levar celular pra California, não deve 

nem funcionar por lá, tá ligado? 
- Funciona sim, Celso, que Fernando leva o dele toda vez que ele vai pros Estados 

Unidos. 
- Bom, se isso estiver previsto na lei brasileira eu vou cumprir, claro. 
- Mesmo se não tiver é uma determinação da empresa, Celso, passível de acarretar 

em punição disciplinar em caso de descumprimento. 
- E qual é a punição prevista no nosso manual do empregado nesse caso, chefe? 
- Bom, essa medida foi elaborada hoje, ainda não consta no nosso manual do 

empregado não. 
- Então tecnicamente nem existe, né? Se a justiça do trabalho vier aqui procurar essa 

medida não vai encontrar nada, nénão? 
- E uma medida dessa que afeta significamente a vida do empregado teria que ter pelo 

menos 30 dias de prazo de implementação, Márcio, e como Celso sai de férias na 
semana que vem ele não pode ser afetado por essa medida. 

- Vocês tão complicando demais, gente, qual é o problema de levar um celular nas 
férias? 

- O problema é que disvirtua o próprio conceito de férias, Márcio. Férias é o período 
que o empregado tem para desopilar, para não trabalhar, recarregas as baterias. Se o 
cara tá com um celular do trabalho nas férias fica evidenciado que ele está 
efetivamente trabalhando. 

- Claro que não, Lula, ele está apenas disponível em caso de emergência. 
- Na boa, Márcio, essa medida não tem a mínima possibilidade de ser legal. Se a 

empresa forçar alguém a isso e/ou punir alguém que se recuse a fazer isso é um 
processo judicial perdido, o empregado ganha fácil na justiça. 

- Bom, depois dessa opinião especializada da nossa colega Diva eu vejo que o melhor 
mesmo a fazer para minimizar as chances de que a nossa amada empresa perca mais 
um outro processo judicial é deixar o meu querido celular em casa mesmo. 

- E tu ia processar a empresa por causa de uma besteira dessa, Celso? 
- E tu ia me punir por causa de uma besteira dessa, Márcio? 
- Há-há-há, agora lascou... 
- Se a empresa tivesse um prejuízo financeiro porque tu você não estava disponível 

eu teria que te punir mesmo, ora. 
- Se Celso está de férias ele automaticamente não está disponível, Márcio, você tem 

que entender isso. Fernando tem que entender isso, senão a gente vai ter problema. 
Se não é com Celso é com outra pessoa, mas vai ter problema sim! 

- Bom, se é coisa que não tá prevista na lei brasileira, não tá prevista no manual do 
empregado e é tecnicamente ilegal eu de sã consciência não posso cumprir, gente. 
Já basta todas as vezes em que a empresa me obrigou a assinar férias que eu não 
tirei, chega de ilegalidades! 

- Obrigou ou foi de comum acordo com a empresa, Celso? 



- Todos nós aqui nessa mesa fomos obrigados a fazer isso, Márcio, tu inclusive. 
- E todas as vezes foi de comum acordo, gente. 
- Isso na tua cabeça, né? Porque pra justiça do trabalho isso é coerção, chefe. 
- Outro processo perdido, como diria a nossa colega Diva. 
- Gente, o que é isso, é um motim? Vocês são a liderança dessa fábrica, têm que 

cumprir e fazer cumprir as determinações da empresa, ora! 
- Se forem legais, Márcio, a empresa não pode forçar os empregados a cumprirem 

determinações que vão de encontro às leis vigentes, isso é o básico. Se Fernando 
não entende isso ele vai ter muitos problemas com a justiça do trabalho, muitos 
mesmo. 

- Bom, essa reunião tá muito divertida, gentem, mas eu tenho outra igualmente 
divertida daqui a 1 min, então tchau – levantei e fui fazer algo (pelo menos) um 
pouquinho mais produtivo, e importante. 

 
Sim, passar algumas importantes diretivas para a minha equipe observar na minha ausência 
com certeza era bem mais importante do que discutir aquelas idéias de jirico de Fernando. 
Pense num cabra cheio de titica de galinha na cachola, o tal do Fernando... 
 
E depois da minha breve reunião com a minha dedicada equipe eu desci para a fabricação, 
lugar onde as coisas realmente importantes acontecem, a fim de desejar a todos boas e 
seguras férias. Sim, porque quando o chefe – eu, no caso – sai de férias é como se a equipe 
toda estivesse de férias de mim, nénão? 
 
E ao final da tarde eu voltei para a minha querida salinha... “putz, quando eu voltar das 
férias esta sala nem vai existir mais...”. Fiquei lembrando dos (supostamente) gloriosos 
velhos tempos em que éramos parte de uma organização razoavelmente decente, e não um 
carro velho nas mãos de um grupo financeiro, quando eu tinha uma namorada maravilhosa 
que me amava de verdade... “eu era feliz e não sabia”. 
 
Peguei o telefone e liguei para a minha proto-namorada, a fim de comunicar-lhe a minha 
irrevogável decisão: 
 

- Bia, eu vou largar essa empresa e vou mudar praí pra ficar contigo. 
- Sério, Celso!? 
- Sério, depois que eu voltar das férias a gente combina tudo. Não vai ser 

imediatamente, claro, que eu preciso de um tempo pra arrumar um emprego aí e 
tudo mais, mas eu acho que no começo do ano que vem dá pra rolar. 

- Que massa, Celso, eu estou tão feliz que você nem imagina...!! 
- Eu imagino sim, Bia. 
- Vai ser muito legal, Celso, você vai ver. 
- A verdade é que eu gosto mesmo de você, Bia, e eu quero mesmo ficar contigo – “a 

verdade é que você é mesmo a última pessoa interessante que ainda quer ficar com 
o nosso amigo Celso”. 

- Eu esperei tanto por esse dia, Celso, mas tanto mesmo! Vou ligar agorinha pro 
Renato e pedir pra ele engrenar algo pra você na empresa dele. 

- Tá bom... 
 



3 Minutos 
 

- Célia, eu sei que você não quer falar comigo, que se você quisesse teria atendido o 
telefone nas trocentas vezes que eu te liguei nas últimas semanas, ou respondido as 
trocentas mensagens que eu deixei, mas eu preciso te dizer algumas coisas, eu 
prometo que não vai demorar muito. 

 
E como ela permanecesse parada à minha frente eu prossegui com o meu sincero relato: 
 

- Eu acho que agora, depois de refletir sobre aquilo que a gente conversou naquele 
dia no bar de Marcelo, você chegou à óbvia conclusão de que o que eu te disse é a 
mais pura verdade mesmo. 

- ... 
- Você não gosta mesmo de mim... não da maneira que nós 2 gostaríamos que fosse 

verdade – eu olhei intensamente para o fundo dos seus olhos cor de mel, os dela, 
claro – eu sou realmente apenas o cara que você gostaria de gostar. E vice-versa. 

- ... 
- Eu realmente gostaria de gostar de você, porque você é realmente tudo o que eu 

idealizo numa mulher, tudo mesmo. 
- ... 
- Mas a verdade é que eu gosto mesmo de Bia, apesar dela ter algumas irrealistas 

expectativas de curto prazo... mas isso é outra estória. Eu sei que o que eu fiz 
naquela noite foi não foi muito correto, nem um pouquinho, mas eu tive que fazer 
aquilo. Eu realmente não espero que você entenda, nem aceite, mas essa é a mais 
pura verdade. 

 
E como ela ainda permanecesse parada à minha frente eu prossegui com o meu sincero 
relato: 
 

- Eu não dispensei Beatriz em Maceió, nem vou dispensar, daqui pra frente eu vou 
fazer todo o possível para ter um relacionamento saudável e agradável com ela, e 
tentar não deixar que outros fatores externos influenciem este relacionamento. 

- ... 
- Eu entendo perfeitamente que você esteja irada comigo, eu também estaria, no seu 

lugar, mas eu realmente espero que em breve a gente possa retomar a nossa 
amizade... não a partir do ponto que ela estava antes, claro, que isto seria 
impossível, mesmo porque aquele ponto nem existe mais, mas a partir de um novo 
ponto. 

- ... 
- Bom, era isso o que eu queria te dizer, Célia, amanhã eu tou indo pra California, eu 

espero que quando eu voltar daqui a 1 mês a gente possa conversar novamente, sem 
ter essa coisa chata entre a gente. 

 
Célia continuou completamente imóvel, não se comoveu nem um pouquinho com o meu 
sincero relato, nem mexeu seu belo corpo – o dela, claro – quando o trânsito na entrada da 
creperia começou a congestionar por causa da nossa presença... apenas aguardou uns 10 s 
até que meus sinceros lábios parassem de se movimentar para finalmente se pronunciar: 



- Você disse tudo o que tinha pra me dizer? 
- Hum-hum. 
- Nem vai comentar que sonhou com ela logo depois de ter furunfado com Carolina, 

assim, a nível de de repente? – voz número 3, sugerindo um importante detalhe. 
- Idem pra Bia e Vanessa? – voz número 1, idem. 
- Idem pra carioca esperta em Sampa? – voz número 2, idem idem. 
- Boa viagem, divirta-se na California, mande minhas lembranças pra Leo. 

 
Célia nem esperou que eu agradecesse seus sinceros(?) votos – os dela, claro – expeliu a 
danosa fumaça que acabara de poluir os seus sensíveis pulmões – os dela, claro – e 
prontamente desapareceu da minha frente. Eu entrei na creperia e fui diretamente ao 
encontro da minha sincera amiga Heleninha, a qual, diga-se de passagem, foi bem mais 
explícita do que Célia havia sido: 
 

- Eu não teria nem falado contigo, Celso, nem olhado a tua cara, no máximo eu teria 
dado uma cuspida no chão que tu pisou. 

- Porra, Helena, que falta de consideração da muléstia... 
- Falta de consideração foi o que tu fez com ela, meu amigo, deixou a menina 

plantada no bar de Marcelo e foi se agarar com Carolina... tu teve muita sorte que eu 
não tava lá na hora, Celso, pois se eu tivesse eu ia te encher de porrada. 

- Ainda bem que Célia não é violenta. 
- Sorte tua mesmo... 
- Bom, daqui a uns dias ela vai pensar com calma e se convencer de que as coisas 

fazem mais sentido desse jeito, e daqui a uns meses a gente vai até dar umas boas 
risadas a respeito deste infeliz episódio. 

- Só na tua cabeça mesmo... 
- Eu acho até que ela já começou a mudar de idéia, que afinal de contas ela me 

desejou uma boa viagem, que eu me divirtisse na California, que mandasse 
lembranças pra Leo... 

- Puta merda, Celso, tu não entende nada de mulher mesmo, porra nenhuma! 
- ...? 
- O que ela quis dizer mesmo foi algo assim: eu espero que a tua viagem seja uma 

bosta, que o avião caia no meio da selva Amazônica, ou que tenha um terremoto e 
tu morra soterrado, ou que um tubarão te engula vivo quando tu tiver surfando, e diz 
pra Leo que a maior besteira que eu fiz na vida foi ter acabado o namoro com ele 
pra ficar contigo. 

- Deixa de rogar praga, mulher, que tu sabe que... eita porra, perainda, que conversa é 
essa que Célia dispensou Leo pra ficar comigo? Faz tempo que ela... 

- Isso, eu tou confundindo as coisas, queres ouvir o quê, Celso? 
- Hum, que tal uma dose de Supernovice pra entrar no clima californiano? 
- Tá saindo, agorinha... 

 
Peguei uma bira e fui sentar com Danilo, Nanda, Neno e Alessa... 
 

- Célia ainda tá irada, velho? 
- Muito não, eu acho que o pior já passou, quando eu tiver de volta vai tar tudo bem. 
- E a Beatriz, Celso? 



- Tá na mesma, ainda cheia de planos na cachola, mas a gente entrou num acordo. 
- Que acordo? 
- Quando eu voltar da viagem a gente vai passar o São João junto. Shruiu! 
- No interior? 
- Claro! Afinal de contas Pipa é interior, né? 
- Massa, tou nessa. 
- E tua mulher vai deixar tu escapar no São João, Neno? 
- Ela vai pro interior, forrozar, então eu vou surfar com Celso em Pipa, ora. Vou dar o 

toque pra Drica e Leninha. Bora, Danilo? 
- Danilo tá fora desse esquema, Neno. 
- Pense numa mulher regulona, essa tal de Nanda... 
- Não, amiga, tudo que é feriado esses meninos vão surfar, e eu fico aqui sozinha a 

ver navios, chega! Dessa vez ele fica! 
- Dançaste, monstro. 
- Pode crer... E aí, monstro, animado com a viagem? 
- Deveras, contando os minutos, shruiu! 
- Já arrumasse as malas todas? 
- Quase, amanhã eu termino. 
- Massa... pede pra Leo filmar as tuas vacas, pra gente ficar rindo depois, hé-hé. 
- Pode crer, há-há... 
- E a água, Celso, tá muito fria? 
- Leo disse que me emprestava um “wetsuit”, e botinhas de neoprene também. 
- Meu irmão, a gente devia estar indo com esse fresco, Neno. 
- Ôxe, Danilo, Nanda não deixa mais nem tu ir passar um feriado em Pipa, tu acha 

que ela ia deixar tu passar 1 mês inteiro na California? 
- Tu deixava, Nanda? 
- Como diria o Celso, “mas nem fudendo, Alessa”, há-há... 

 
1 mês na California, surfando com Leo, desopilando as idéias, resetando as minhas 
prioridades, tirando tudo que é bizuleu da minha cabeça... “essa viagem vai ser mesmo 
muito massa, vai mudar a minha vida”. 
 
E mudou mesmo... não da forma que eu estava esperando, claro, mas isso é outra estória. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Surfing With The Alien 
 

- Ficou bom, velho? 
- Eu acho que tá muito apertado, Leo. 
- É assim mesmo, Celso, tem que ficar acochado mesmo, senão entra água. Tá 

apertando o ovo? 
- Não. 
- Então tá perfeito. Agora a bota, tenta essa. 

 
Coloquei as botas, andei um pouco pela sala, dei uns pulinhos... 
 

- Eu acho que ficou boa, Leo. 
- Beleza. Então vamos pegar as pranchas, que o pessoal já deve estar chegando no 

“point”. 
- Beleza. 

 
O “point” não era longe, em menos de 10 min estávamos observando as longas direitas, 
logo estimadas em ~1,2-1,5 m, e encontrando o pessoal, claro. E antes mesmo de Leo 
pudesse iniciar as devidas apresentações uma simpática mão estendeu-se em minha direção: 
 

- Hi, I’m Tommy Walker, nice to meet you! 
- Sally Simpson – a sorridente jovem apertou minha mão tão logo ela ficou 

disponível. 
- And I’m Jimmy Cooper – o derradeiro componente do grupo fez o mesmo. 

 
Foi como se, por um intrigante fenômeno que eu não conseguisse compreender na hora, eu 
tivesse sido temporariamente transportado para o universo townshendiano – intrigante 
fenômeno este que naturalmente instigou a minha curiosamente científica, mas logo minha 
imperiosa noção de civilidade fez-me deixar a minha investigativa natureza de lado, e eu 
tratei de fazer-me social ao grupo: 
 

- Pleased to meet you all, my name is Celso, but my international friends usually call 
me “C”. 

- All right then, C, let’s get wet – Tommy propôs, e iniciamos nosso deslocamento 
em direção ao Oceano Pacífico – I understand you had a rough time last week, with 
that quake and all. 

- Yes, it’s true... – eu concordei, obviamente, pois era verdade mesmo – that was the 
scariest experience I had in my whole life, I was sure I was gonna die then and 
there. 

- It was a gnarly quake, how huge was that thing, Sally? 
- It was a 6.6, dude, it scared the shit out of me. 
- There’s nothing so wrong that a good sesh can’t fix, my friend – Jimmy lembrou. 
- True that – Sally corroborou a veracidade do argumento do seu atencioso amigo, o 

dela, claro. 
- Now, we do have a few rules, I don’t know if Leo explained them to you, C. 
- I did not, Tommy – Leo deu um risinho meio irônico. 
- Rules... – “que porra de regras, véi?”.  



- Well, it’s very simple, actually, we take turns catching waves – Tommy iniciou o 
babado – we’ll let you know when it’s your turn. 

- When it’s you turn you go – Sally continuou – ‘cause if you don’t, you go back to 
the end of the line. 

- Same thing happens when it’s your turn and you’re not there at the line up – Jimmy 
finalizou. 

- OK then – eu respondi, satisfeito com a calorosa recepção... “gringo tem regra pra 
tudo mesmo, até pra surfar”. 

- Waves are looking fun today, you’re regular or goofy, C? 
- I’m goofy, like Leo. 
- Sweet, I’m goofy too – Sally comentou, animada – now it’s 2 regulars and 3 

goofies. 
- The imbalance has been restored... – Jimmy concluiu o bostejo da hora, e surfar 

fomos. 
 
Chegamos ao ponto de entrada, esperamos um tático intervalo entre as séries e entramos, 
remando rapidamente em direção ao “line up”. Eu confesso que senti bem menos frio do 
que estava esperando, mas minha alegria durou pouco, pois quando tive que fazer o 1º 
“duck dive” o meu “wetsuit” foi invadido pelos gélidas águas do Pacífico, e eu tremi 
todinho...! 
 

- First time wearin’ rubber, C? – Jimmy indagou, depois que conseguiu parar de rir da 
minha tremedeira. 

- Yes, I never had to wear rubber in Brazil... not this kind, anyway. 
- Ha-ha, you’ll get used to it... – Sally observou – eventually. 
- I did – Leo confirmou a pertinente observação da gaiata comparsa. 
- Welcome to Southern California... – Tommy também deu a sua contribuição, a dele, 

claro, e logo remou para uma onda que se aproximava de nós – and here I go. 
- Sweeeet... 

 
Eu já desconfiava que seria o último da fila, afinal de contas eu era o “bicho” do grupo, 
então nem esquentei muito quando vi que Sally pegou a onda seguinte: fiquei perto de Leo 
e aguardei a próxima série. Leo pegou a 1ª da série, e Jimmy pegou a 2ª. Eu já estava 
começando a remar para a 3ª, quando Tommy entrou na onda e me deixou a ver navios... 
“dafuq, não era a minha vez?”. 
 
Sally pegou a 1ª da série seguinte, Leo pegou a 2ª, Jimmy pegou a 3ª, Tommy e eu ficamos 
aguardando a série seguinte... “puta merda, se eu não me exercitar eu vou congelar, e esses 
gringos não tão maneirando pro meu lado não”. 
 
A série seguinte despontou no horizonte, aparentando ser um pouquinho maior que as 
anteriores. Tommy começou a remar para o fundo, antecipando que as ondas começariam a 
quebrar uns 3 m antes de onde estávamos, eu fiz o mesmo, claro, e logo elas chegaram 
perto o suficiente para que virássemos as pranchas no sentido contrário. Tommy começou a 
remar pra entrar na onda, mas parou depois de 2 braçadas e lançou-me maroto sorriso: 
 

- This one is yours, C. 



Eu nem hesitei, baixei minha congelada cabeça e remei com todas minhas congeladas 
forças. Entrei na onda mais facilmente do que eu estava esperando, e foi quando eu lembrei 
que o meu inteirado amigo Leo havia-me dito que as ondas do Pacífico em geral são mais 
fortes que as do Atlântico – as outras condições aproximadamente iguais, claro... tarde 
demais para ajustar os meus hábitos, pois o meu treinado corpo já estava executando um 
potente “bottom turn”, o qual levou o sistema S1 = (Celso + prancha) à crista com 
excessiva velocidade, excessiva de tal modo que o “backside snap” que eu havia planejando 
executar logo transformou-se num não planejado “backside snap + tail slide combo”. 
 
A 5’10” que o meu prestativo amigo Leo me emprestara deu uma derrapada tão grande no 
topo da onda que o referido sistema S1 girou quase 270º em torno do eixo z, e eu tive que 
precisa e rapidamente me agachar a fim de deslocar o meu Cg de modo a permanecer sobre 
a prancha, e mesmo assim só não me estabaquei de cara n’água e dei o maior vexame logo 
na minha 1ª onda californiana porque o ∆m provido pelo (até então) negligenciado sistema 
S2 = (“wetsuit” + botinhas + água acumulada entre neoprene e o meu congelado corpo) foi 
suficiente para elevar a estabilidade dinâmica do sistema total S = S1 + S2. 
 
O resultado foi triplamente satisfatório: não somente eu consegui não cair na 1ª manobra da 
minha 1ª onda na California como também acabei executando uma radical manobra que me 
colocou em excelente posição para atacar a 2ª sessão da onda, e além de quebra a coisa toda 
foi testemunhada por Sally, Leo e Jimmy, que remavam de volta ao “line-up”, e que 
imediatamente vibraram com a minha bela onda. Shruiu!!! 
 
Na hora eu nem pensei em nada disso, claro, pois já estava de olho no “backside snap” – 
desta vez devidamente ajustado pra não derrapar de novo – que eu iria executar em seguida, 
depois do qual eu deixei a prancha correr um pouco mais e virei com tudo para um 
“roundhouse cut-back” monstro. E foi quando eu já estava mentalmente preparado pra sair 
da onda que eu me dei conta que não havia chegado nem à sua metade – a dela, claro, da 
onda. No Brasil era raro eu pegar uma onda que oferecesse mais de 3 manobras, meu 
cérebro não estava acostumado com aquele tipo de metragem... eu logo dei uma batidinha , 
e outra, peguei mais velocidade, dei um planejado “tail slide”, outra batidinha, outro “cut-
back”... mais 2 batidinhas e saí, já antecipando que a remada de volta seria longa. 
 
E foi mesmo, demorei mais de 3 min pra voltar ao “line up”, quase que perdi a minha vez... 
na 2ª onda eu planejei melhor o que fazer, e não fui até o ponto em que ela ficou quase que 
completamente desprovida de energia. 
 
Nossa descontraída “sesh” seguiu seu animado rumo – o dela, claro – até as 8:30, quando 
os 4 integrantes do grupo que não estavam de férias resolveram que tava na hora de ir 
encarar o trampo. Despedimo-nos no mesmo local em que havíamos nos encontrado, ainda 
animados com os resultados dos extasiantes efeitos da exposição aos fluidos marinhos: 
 

- So I take you’re feeling a lot better now, C. 
- I am indeed, Jimmy, thanks, those were nice waves. Cold, but nice. 
- A couple more sessions and you won’t even notice the cold, trust me. 
- Hope so. 
- Yep, you’ll get used to it, dude. 



- Well, since you’ll be hanging out with us for the next few weeks you’re gonna need 
a nickname, my friend. 

- A nickname, Sally? 
- Yes, didn’t Leo tell you we all have nicknames? 
- I think he failed to mention that, Tommy. 
- C’mon, Leo... 
- How about C, guys? That’s nice and easy. 
- Yes, Leo, but we’re neither nice nor easy, he’ll need something with a little more 

pizzaz. 
- What’s your nickname, Tommy? – “que viadagem é essa de apelido, cacete?”. 
- I’m “The Picker”, ‘cause I play the guitar. 
- I’m “The Grinner”, thanks to my lovely smile. 
- And I’m “The Sinner”, ‘cause women are sinners, right? 
- Or so they say... – Jimmy deu uma cutucadinha na amiga – not me, of course. 

 
E naquele instante eu fui transportado do universo townshendiano para o milleriano… que 
viagem mais doida, minha gente… 
 

- So I guess that makes Leo “The Lover” – eu deduzi, por extrapolação. 
- No, my friend, that makes you “The Lover”, ‘cause you obviously love surfing as 

much as every one of us. We call Leo “The Alien”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hoje É O Primeiro Dia Do Resto Da Sua Vida 
 
D. Clarisse preferiu não ir ao aeroporto, e eu sabia muito bem o motivo: ela ia cair no choro 
tão logo me visse de volta, vivo e inteiro. E não deu outra, tão logo o Mauromóvel adentrou 
os confins da tensa residência dos Pacheco ela soltou o berreiro, e as não mais contidas 
lágrimas. E me deu um quilométrico abraço... 
 

- Meu filho querido, eu rezei tanto pra Deus trazer você de volta pra casa inteiro...! 
 
Eu nem falei nada. Primeiro porque eu estava razoavelmente cansado da viagem, e segundo 
porque ela estava mais falando consigo mesma do que com outra pessoa qualquer, e muito 
provavelmente nem iria ouvir mesmo qualquer desimportante coisa que eu dissesse naquele 
emotivo momento... 
 

- A pessoa sai da terra natal pra passear em outro país e quase morre num terremoto, 
que coisa sem nexo é essa, meu Deus!! 

 
Se eu fosse um pouquinho mais cínico eu teria dito algo do tipo “ué, não foi o teu deus que 
provocou esse terremoto que quase me matou??”, mas naquele delicado momento eu achei 
que seria melhor ficar calado mesmo, e foi o que eu sabiamente fiz. 
 

- Até perdeu peso, meu filhinho, sofreu tanto...!! 
 
Perdi peso porque toda vez que eu viajava eu perdia peso, claro, principalmente de férias, 
sem definidos horários de refeição, comendo porcaria na rua... mas vai tentar explicar isso 
pra coração de mãe...! 
 
O velho Pacheco pacientemente aguardou os 5 longos minutos que eu fiquei sob a tutela do 
apertado abraço materno, e depois me deu um forte e curto abraço... eu desconfiei que no 
fundo mesmo ele tava era orgulhoso por ter um filho que passara por aquela traumatizante 
experiência, mas também abstive-me de quaisquer comentários, e tão logo vi-me em posse 
dos meus costumeiros graus de liberdade pedi licença e dirigi-me ao meu saudoso banheiro, 
a fim de cumprir com os meus rigorosos rituais de purificação corporal. Todos eles. 
 
Depois do revitalizante banho eu fui pra cozinha comer algo. Sentei na mesa, sob os 
atenciosos olhares de todos, e comi apenas um pedaço da famosa torta de chocolate da 
mama. 
 
Terremoto, principalmente dos grandes, desses que aparece na TV e fica todo mundo 
horrorizado, é uma daquelas coisas que e gente nunca deve perguntar aos protagonistas 
como foi. Feito assalto, ou acidente de carro. Meus pais não me perguntaram nada, nem 
meu irmão, nem mesmo a minha (geralmente) curiosa cunhada. Mesmo porque eu havia 
tomado a precaução de ter feito uma resumida descrição do acontecido quando ainda estava 
na California, omitindo os detalhes mais escabrosos, claro. 
 
Mas todos me olhavam como se estivessem vendo um fantasma, como se eu não estivesse 
mesmo fisicamente presente no (ainda) tenso recinto. 



- Não vai comer mais nada não? 
- Agora não – dei uma checada no que dizia o relógio da cozinha – pro meu corpo 

ainda são 5 da tarde. 
- Ligou um monte de gente pra você: Tasso, Danilo, Neno, Rodrigo, Gordo, Alessa, 

Fernanda, Vilma, Drica, Leninha, Marlene, Vanessa, Tino, Fabrício, Bebeto, Bia, 
Giselle, Heleninha, Gloria, Armando, Kika, Lina, Maria Luiza, Cristina, Adriano, o 
pessoal da fábrica, da AEITA, Sara, Leila, Mirela, Coelho, Catarina, Carolina... tem 
mais gente, eu anotei tudo, todos os nomes. 

- Catarina ou Carolina? 
- Catarina e Carolina. Eu falei pra todo mundo que você tava bem, meu filho. 

 
Engraçado... Carolina nunca ligou pra mim antes, e quando ligou sabia que eu não estava... 
 

- Depois eu vejo, mãe. 
- Ligue de volta pra todo mundo, meu filho. 
- Claro, amanhã eu vejo isso. 

 
Levantei, voltei pro meu quarto, liguei o meu telefone e o meu computador, dei uma rápida 
olhadela nos nomes gravados nas ligações e mensagens... “Célia não ligou, nem mandou 
mensagem”. Desliguei tudo e dei uma rápida olhadela na lista da minha mãe... nada de 
Célia. “Hum”... 
 
Escovei os dentes e voltei pra cozinha, onde os olhares ainda estavam meio que diferentes... 
mas logo ouvi a distinta buzina do Danilomóvel, e saí pela direita: 
 

- Vou sair com os meninos. 
- Se for chegar tarde me avise. 
- Tá bom, mãe. 

 
Tão logo eu vi que os 4 amigos estavam fora do carro eu percebi que algumas outras 
lágrimas seriam derramadas naquela emocionante noite, mas antes mesmo que eu pudesse 
preparar-me psicologicamente para tal evento Fernanda correu em meu encontro e meu deu 
um looooonngo abraço, depois do qual Alessa me deu outro, igualmente longo, enquanto a 
amiga enxugava o rosto. Os meninos estavam sorridentes, genuinamente felizes por me 
verem novamente, vivo e inteiro. Trocamos alguns abraços e algumas poucas palavras e 
entramos no carro. 
 

- E Vilma? 
- Já deve estar na creperia, com o namorado. 
- Ainda é o mesmo? 
- Ainda, incrível, né? 
- Pode crer... 
- Gordo, Rodrigo e Vivi tão indo pra lá também.  
- Massa... – “será que Catarina vai também?”. 
- E aí, monstro, como foi surfar de “wetsuit”? 
- Rapaz, no começo foi estranho praca, mas depois eu me acostumei. Mas é bem 

melhor surfar sem. 



- É feito furunfar de camisinha, então. 
- Pode crer... com a diferença que “wetsuit” é a única coisa que eu conheço que é 

mais fácil botar do que tirar. E camisinha não acrescenta tanta massa ao sistema. 
- Há-há... 
- Água fria é uma merda, velho, a gente cansa logo, fica sem energia pra remar... 
- E as ondas de lá, Celso? 
- Meu irmão, coisa de filme, perfeição, sem vento, putz... uma hora dessa Leo ainda 

tá no mar com o pessoal, tá ligado? 
- Que horas são lá agora? 
- Que horas são aqui? 
- 9:32. 
- Então lá são 5:32. 
- Legal... e Leo, quando volta? 
- Ele disse que ia ficar pelo menos mais 1 ano por lá. 
- Massa... fosse pro Grand Canyon mesmo? 
- Fui, muito massa, depois eu mostro as fotos... 

 
Tão logo chegamos à saudosa creperia as minhas 2 garçonetes prediletas correram em 
minha direção e me deram um abraço coletivo... logo seguido por outro, individual, de 
Jandira, a dona do simpático estabelecimento, e outro, igualmente individual, de Helena. 
 
Heleninha derramou umas poucas ressentidas lágrimas, e logo expressou um igualmente 
ressentido, e completamente ilógico, sentimento de culpa: 
 

- Será que foi a minha praga, Celso...? 
- Deixa de ser besta, mulher – eu rapidamente enxuguei o seu preocupado rosto, o 

dela, claro – Célia tá por aí? 
- Ela tá viajando, só volta na semana que vem. 
- Sei... 
- Ela tá meio diferente, Celso. 
- Diferente como, Heleninha? 
- Eu não sei explicar direito... meio distante, como se estivesse com a cabeça longe 

daqui, sabe? 
- Hum... – “hum” – desde quando? 
- Desde a sexta-feira depois que tu viajou, quer dizer, desde pelo menos aquela sexta, 

que foi quando ela apareceu aqui com um olhar esquisito, pode ser que tenha 
começado antes. 

- Sei... – “muita coincidêcia pra ser somente coincidência” – vai ver que ela tava 
preocupada com algo do trabalho. 

- É, vai ver... 
- Ela comentou algo sobre mim? 
- Não... pra falar a verdade mesmo ela nem mencionou mais o teu nome, Celso. 
- Pois eu tava mesmo querendo falar com ela... – “precisando talvez seja o verbo mais 

apropriado” – muito, muito mesmo. 
- O que foi que aconteceu, Celso? 
- Uma coisa muito esquisita... depois eu te digo, que é uma estória meio longa, tá 

ligada? 



- Tá bom. Queres ouvir alguma coisa especial? 
- Quero sim: “Espelho Cristalino”. 
- Tá saindo, agorinha... 

 
Cumprimentei Vilma e o namorado e sentei na mesa com os amigos, mas não demorei nem 
1 min sentado, pois logo Rodrigo chegou na área, com a esposa. E a cunhada... 
 

- Oi, Catarina... 
 
Mais outro longo abraço, mais outro par de olhos lacrimejantes... 
 

- Minha mãe falou que você ligou pra mim – eu sussurrei, ainda conectado ao seu 
trêmulo corpo, o dela, claro. 

- Hum-hum... eu fiquei com tanto medo, Celso. 
- Medo de que, mulher? 
- De não te ver mais... 

 
E como ela continuasse soluçando eu achei que um pouco de privacidade seria o mais 
adequado para tratar aquela delicada situação: dei um aceno para Rodrigo e Vivi e arrastei 
Catarina para a calçada da creperia, onde trocamos algumas poucas idéias: 
 

- Bom, não tinha nem motivo, né? 
- Não... 

 
E como os salgados fluidos ainda escoessem pelo seu belo rosto – o dela, claro – eu achei 
que mais um pouco de contato físico pudesse vir a ser um bom calmante... novamente 
ficamos abraçados por um (pelo menos aparentemente) longo intervalo de tempo, depois do 
qual eu apliquei-lhe um leve beijo em suas (ainda) úmidas faces – as dela, claro – afastei 
meu equilibrado corpo do seu – o dela, claro – e segurei suas acalmadas mãos – as dela, 
claro: 
 

- Obrigado por ter ligado, e por ter ficado preocupada. 
- Tu sabe que eu gosto de tu, né? 
- Eu sei sim... eu também gosto de você, Cat, você tem vaga garantida no meu 

cérebro. 
- Há-há... tá bom. E como tá a tua cabeça? 
- Eu não sei se eu conseguiria explicar... 
- E também não sabe se eu conseguiria entender. 
- Isso... em poucas palavras, nunca esteve tão bem, se melhorar estraga. 
- Você estava tão paranóico antes, achando que ia morrer antes dos 30, eu imagino 

agora, depois de ter quase morrido mesmo. 
- Depois que a gente quase morre algumas vezes a gente perde completamente o 

medo de morrer, Catarina, e a gente passa a encarar a vida de outra maneira... é uma 
sensível mudança de perspectiva. 

- Algumas vezes, não foi só o terremoto não?! 
- Não, rolaram outros lances também... 
- Outros, no plural?!? 



- Hum-hum, mas isso é assunto pra outra hora. Vamos sentar com o pessoal? 
- Vamos. 

 
Eu havia passado tanto tempo do lado de fora da creperia que nem havia notado que outros 
amigos haviam-se juntado ao nosso grupo, do outro lado do murinho... Armando foi o 
primeiro a levantar-se para me cumprimentar: 
 

- Grande Celso, bem-vindo de volta à terrinha, meu velho! 
- Valeu, Armando – trocamos um amigável abraço – tá dando onda? 
- Hoje tava legal, amanhã tá prometendo ser bom também. 
- Massa... 

 
Depois cumprimentei a sua graciosa namorada – a dele, claro: 
 

- Oi, Gloria. 
- Oi, Celso – ela me deu um moderadamente longo abraço – bem vindo de volta. 
- Obrigado... 

 
Aparentemente o irreparável fato de que a gente havia furunfado em nada estava 
atrapalhando o (anteriormente) atormentado namoro deles, e muito menos a minha pacífica 
amizade com eles... “uma das muitas coisas que agora eu sei que eu não vou me arrepender 
de não ter feito quando eu tiver morrendo mesmo”. 
 
Cumprimentei Drica, Leninha e os respectivos e finalmente cumprimentei o meu ex-futuro 
cunhado: 
 

- Fala, Coelho, tudo em paz, velho? 
- Agora tá, meu amigo – trocamos um amigável abraço – vamos tomar umas pra 

comemorar, Celso. 
- Beleza. 

 
Eu achei melhor nem mencionar o nome da sua irmã – a dele, claro – podia gerar algumas 
incômodas reações no ligeiramente emocional ambiente... 
 
Sentamos, Catarina ao meu lado esquerdo, pedimos uns crepes, umas biras... o pessoal das 
mesas ao nosso redor tava estranhando aquela comoção toda, e pra falar, ou melhor, 
escrever a verdade verdadeira, eu também estava. Eu realmente não estava esperando por 
uma recepção tão calorosa, e emotiva, mas depois de tomar uns goles antes do jantar e 
começar a pensar melhor eu cheguei à óbvia conclusão de que estaríamos todos fazendo o 
mesmo se tivesse sido qualquer outro de nós no meu lugar, e logo deixei de sentir-me tão 
especial, e tratei de apreciar ainda mais a saudável companhia dos saudosos amigos. 
 
Mesmo porque não demorou muito para que a minha saudosa presença deixasse de ser 
novidade, e depois de (mais) alguns poucos comentários sobre a (relativamente) baixa 
temperatura das águas californianas todos começaram a descrever seus planos – os deles, 
claro – para o feriado que se aproximava, e a relembrar algumas lendárias ocorrências de 
longínquas celebraçôes juninas, cuja natureza e conteúdo completamente escapam ao 



escopo desta modesta obra, e obviamente que não serão relatados aqui... e outros e outros 
assuntos ainda menos relevantes rolaram por aquelas saudosas paragens, idem idem. 
 
Enfim, a nossa animada reunião social chegou ao seu previsível final – o dela, claro – 
quando Neno e Armandinho lembraram que teriam que acordar cedo para a “sesh” da 
manhã seguinte, e antes mesmo da meia-noite estávamos todos zarpando. 
 
Quer dizer, quase todos. Eu ainda não estava com a mínima vontade – e muito menos 
necessidade – de ir dormir, que afinal de contas no meu relógio mental ainda não eram nem 
8 horas da tarde... sim, porque na Califonia em junho 8 horas ainda é tarde. E Catarina 
estava por demais curiosa para conseguir dormir mesmo, então decidimos esticar a 
noitadinha: 
 

- Você quer ir pra onde? 
- Você que sabe, Cat. 
- Você que sabe, Celso!? 
- Eita, não foi isso o que eu quis dizer não, foi mal. 
- Tá bom, bora, eu conheço um lugar que tem um sorvetinho de mangaba massa. 
- Beleza. 

 
Entramos no Catmóvel e seguimos rumo para uma moderada dose de sorvete... shruiu! 
 
Catarina pemaneceu muda e calada durante o curto trajeto, eu fiz o mesmo, somente 
quebrei o nosso intimista silêncio quando já estávamos sentados no murinho do calçadão, 
calmamente observando as atlânticas ondas que quebravam à nossa frente, e saboreando a 
guloseima da hora: 
 

- Tás curiosa, mulher? 
- E como...! 
- O que é que tu quer saber? 
- Tudo, claro. 
- É uma estória meio longa, Cat. 
- Tu não tás com sono, eu também não estou... 
- Tá bom. Mas antes eu tenho que fazer uma coisa. 
- Que coisa? 
- Depois que a gente acabar o sorvete eu te mostro. 
- Tá bom. 

 
Detonamos nossos sorvetinhos, inclusive as casquinhas, claro, e depois trocamos um par de 
(in)suspeitos olhares... 
 

- Vai menino, que coisa é essa que tu tem que fazer? 
 
Eu indiscretamente repousei minha gelada destra sobre a sua igualmente gelada sinistra – a 
dela, claro – e movi minha contente cabecinha de encontro à sua – a dela, claro. Aquele foi 
mesmo o beijo mais gostoso da minha vida, sabor mangaba, a-há. O qual, diga-se de 
passagem, teve duração e intensidade mais elevadas do que eu antecipara... shruiu!! 



- Eu tava querendo fazer isso desde o momento que a gente se encontrou na creperia, 
Celso. 

- E por que não fez? 
- Porque haviam algumas pessoas no recinto que eu não gostaria que presenciassem 

esta cena. 
- Sei... – eu encarei seus lindos olhos verdes, os dela, claro – pois isso é exatamente 

uma das muitas coisas que a gente deixa de se preocupar com quando a gente se 
conscientiza que a vida é mesmo muito curta, Catarina. 

- Hum... e o que mais? 
- Quando a gente está morrendo mesmo, e isso não aconteceu somente comigo não, 

que eu pesquisei a respeito, li o relato de outras pessoas que passaram por situações 
semelhantes, a gente se arrepende muito mais das coisa que não fez e queria ter 
feito do que das coisas que a gente fez e não devia ter feito. 

- Hum... foi por isso que você me beijou? 
- Foi exatamente por esse motivo... eu fiquei pensando aqui com os meus botões se 

quando eu estivesse morrendo mesmo eu teria ficado mais arrependido por ter te 
beijado ou por não ter te beijado. 

- Sei... e o que você está pensando aqui com os seus botões agora, Celso, nesse exato 
momento? 

- Há-há-há... precisa mesmo eu falar, Cat? 
- Não, mas eu gostaria de ouvir assim mesmo. 
- Eu estou pensando aqui com os meus botões se quando eu estiver morrendo mesmo 

eu ficarei mais arrependido por ter dormido contigo hoje ou por não ter dormido 
contigo hoje. 

- E qual é a tua conclusão? 
- Eu nunca fiquei arrependido de ter dormido contigo todas as outras vezes... por que 

diachos eu iria ficar hoje?? 
- Hum... 
- Tás pensando a mesma coisa? 
- Agora eu estou... 
- Conclusão? 
- Eutou mesmo curiosa pra ouvir essa estória da tua viagem, Celso, toda ela. 
- Sei... 
- Mas isso pode ficar pro 2º tempo, né? 
- Ou 3º, ou 4º , ou 5º... 
- Há-há... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Coming Into Los Angeles 
 
Uma das grandes vantagens de viajar fora da alta estação é que os vôos raramente 
apresentam taxa de ocupação perto de 100%, e a gente logo se esparrama pelas poltronas 
vazias e tenta dormir em paz. Outra grande vantagem, provavelmente consequência da 
anterior, é que o atendimento geralmente é melhor, mais personalizado, quase faz a gente 
esquecer que a viagem demora praca... 
 

- Bom dia, Celso, aceita um café da manhã? 
- Aceito sim, Mari, obrigado. 
- Por nada... 

 
Eu sentei, peguei a bandejinha que ela me estendia e iniciei a breve ingestão de alimentos... 
devorei tudo, diga-se de passagem, mais para atender às minhas necessidades calóricas do 
que gustativas, mas tudo bem. 
 
Apesar da relativamente baixa quantidade de seres humanos na bela aeronave o vôo não 
havia sido desprovido de fortes emoções. Não, não mesmo. Eu acordei no meio da noite 
com a nítida sensação de que o avião estava perdendo altitude sobre a Selva Amazônica, na 
certa porque havíamos sido vítimas de um sequestro terrorista, ou alguma falha mecânica. 
Apertei aquele botãozinho mágico e logo fui informado pela simpática Marileide – Mari 
pra os íntimos – que o avião estava mesmo se preparando para fazer um pouso extra em 
Caracas, pois um dos passageiros estava passando mal, muito mal mesmo, a ponto do piloto 
decidir deixar o cara aos cuidados da medicina venezuelana. 
 
Aquele inesperado incidente me custou um atraso de 1h, mas tudo bem, que afinal de 
contas 1h em 30 dias de férias não pega nada... eu olhei ao meu redor, notei que a grande 
maioria dos passageiros nem havia acordado, nem tomaram conhecimento do que se 
passara... “pense na paz desse povo que nem perde o sono num caso desse”. 
 
Comecei a trocar umas idéias aleatórias com Marileide, logo descobri que ela praticamente 
havia acabado de casar, pois fazia apenas 4 semanas que ela havia passado para o outro 
lado... e logo pedi pra ela deixar de me chamar de senhor, essas coisas que a gente deixa de 
fazer depois dos 30, porque fica esquisito pedir pras comissárias de bordo não te chamarem 
de senhor depois dos 30, não é mesmo? 
 
E depois que o avião novamente decolou ela foi cuidar dos seus afazeres – os dela, claro – e 
eu fui tentar dormir de novo... 
 
Outra grande vantagem de vôos não lotados: banheiros razoavelmente usáveis depois de 12 
hs de trajeto. 13 no caso, que a gente perdeu 1 h por causa do incidente com o tal 
passageiro que passou mal. Eu nem sei se o cara sobreviveu em Caracas, diga-se de 
passagem, pra quem estiver curioso a respeito. 
 
Enfim, depois de detonar o cafezinho da manhã eu fiz uma necessária manutenção bucal, 
voltei para a minha poltrona original e fiquei colado à janela, ansiosamente aguardando a 
bela paisagem que se aproximava. 



E não demorou muito para eu avistar algumas inconfundíveis atrações locais: a Marina Del 
Rey, Venice Beach, o pier de Santa Monica, e ainda mais ao longe a lendária Malibu... 
“agora decididamente estamos chegando ao 1º Mundo”. 
 
E não muito distante daquele inegável 1º Mundo avistava-se a capital do 5º Mundo: Los 
Angeles... “pense num lugarzinho cabuloso”. 
 
O avião pousou, eu calmamente andei em direção à fila destinada aos cidadãos do “resto do 
mundo” e pacientemente aguardei a minha vez de esclarecer a minha presença naquele 
concorrido recinto: 
 

- What is the nature of your visit, Mr. Pacheco? 
- Tourism, vacations, sir – é sempre bom ser respeitoso com autoridades imigratórias. 
- And how long you’re planning to stay? – o dedicado funcionário prosseguiu. 
- 30 days, sir. 
- Wow, I wish I  had 30 days vacations! 
- I wish I  lived in California... 
- I guess we’re never happy... 
- Such is life... 

 
O sujeito sorriu de lado, carimbou meu passaporte e autorizou a minha passagem: 
 

- Have a pleasant stay, Mr. Pacheco. 
- Thank you, sir – peguei meu documento de viagem e segui caminho em direção à 

minha fiel mochila dos tempos da CV. 
 
Peguei a van que levar-me-ia para o Alburgue da Juventude e fiquei admirando as limpas 
ruas, completamente desprovidas de mendigos, crianças carentes ou cachorros 
abandonados, imaginando quanto tempo demoraria até que a sociedade brasileira atingisse 
aquele nível de civilidade... “uns 300 anos, no mínimo”. 
 
Fiz meu registro, fui alocado num quarto no 4º andar, que tecnicamente era no 3º, porque 
afinal de contas gringo não conta térreo, coloquei minha fiel mochila numa cama vazia, fiz 
uma rápida eliminação de fluidos da minha bexiga e desci para explorar a vizinhaça... 
“vamos checar o pier, Celsan”... “boa idéia”. 
  
Calmamente caminhei em direção ao Oceano Pacífico, curtindo o ensolarado dia, a amena 
temperatura, casualmente observando os transeuntes, as construções, os carros, os ciclistas, 
tudo ao meu redor. Cheguei ao final da Route 66 – ou ao começo, como preferem alguns – 
dei um rolezinho no pier, o mar estava calmo, tirei umas fotos... “agora vamos conferir a 
temperatura marinha”. 
 
Desci, caminhei um pouco pelas limpas areias, cheguei perto da área molhada e finalmente 
estendi meus curiosos dedos ao encontro das águas do Pacífico. A troca térmica foi bastante 
perceptível, e logo eu cheguei à óbvia conclusão de que iria precisar de uma espessa 
camada de neoprene antes de me aventurar nas ondas californianas... “bem que Leo me 
disse que o mar daqui é frio que só”. 



Passei mais um pouquinho na praia e voltei para o pier, e foi quando eu vi um rapaz 
alugando bicicletas... “boa idéia, vou alugar uma bike e pedalar até Malibu pra ver se por lá 
está rolando onda boa, porque aqui mesmo não tá não”. 
 
Peguei a Pacific Coast Highway em direção ao lendária reduto surfístico, logo fui 
informado por um observador ciclista que eu estava pedalando do lado contrário do que 
previa as leis locais, troquei de lado e passei a pedalar na direção do tráfego... “gringo tem 
regra pra tudo mesmo, véi”. 
 
Parei no 1º “point break” que eu vi, tinha uns 20 “longboarders” disputando umas ondinhas 
de menos de 0,50 m... “putz, que merrecagem da pleura, tomara que comece a dar onda boa 
em breve”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Californication 
 

- Where are the Kiwis, John? 
- They left yesterday, Scott, don’t you remember? 
- Where to? 
- San Francisco. Have you been there yet, C? 
- No yet, John. You? 
- I was there last week, a very colorful city, if you ask me. And you, Scott? 
- I’m planning to go there, maybe next week. 

 
John e Scott eram meus colegas de quarto no albergue. John era de Cingapura, trabalhava 
no mercado financeiro... em verdade o seu nome – o dele, claro – não era mesmo John, mas 
ele achava que era difícil de pronunciar para os ocidentais, então pra simplificar as coisas 
ele pedia que lhe chamassem de John. E pelo mesmo motivo eu pedia que me chamassem 
de C, pois para quem não falava português era complicado pronunciar Celso direito. 
 
Scott era de Oz, aka Australia para os não iniciados no esporte dos reis, aka ‘Straya para os 
nativos. Ele era sargento no exército australiano, e como todo australiano que se preza 
chamava os neo-zelandeses de Kiwis. Os Kiwis, Peter e Paul, estavam no mesmo quarto 
conosco, mas decidiram zarpar para o norte no dia anterior... sábia decisão, diga-se de 
passagem, como ficará evidente no próximo capítulo. 
 

- Did you guys feel the quake today? 
- I did not, it was too small to shake my boots, mate. 
- What quake, John? 
- Didn’t you hear about it, C? It was in the afternoon, about 5 or so. 
- I was in Venice about 5, walking on the beach – “checando as gringas, shruiu!”. 
- They say you can’t feel it if you’re walking on the beach sand... anyway, I was 

shopping at the Third Street Promenade when it hit. It was small, a 3,8 or so, but I 
felt it. 

- I missed the whole thing... – “putz, rolou um terremotozinho esperto e a gente nem 
sentiu nada” – but I will tell my Brazilian friends that I felt it, and that it was pretty 
scary. 

- Ha-ha, I’ll do the same, mate. 
- So where did you go today, C? Besides Venice Beach. 
- I took that L.A. tour, we went downtown, then visited Hollywood, Bel Air... I saw 

the Hotel California... 
- Hollywood is a piece of rubbish, mate, and downtown L.A. is like the Old West, 

way too violent. This whole country is way too violent, everybody has guns here. 
- It’s a lot less violent than Brazil, Scott, that’s for sure, and in Brazil only the bad 

guys have guns – “coisa de democracia totalitarista, claro”. 
- Really?! I always thought Brazil was all about peace and love and easy livin’, mate! 
- Not really... – “não mesmo”. 
- I like it here, there’s so much freedom here, you can do pretty much anything here... 

it’s not like this in Singapore. 
- Things work here, everything works here, even the government and public services 

work here, it’s not like this in Brazil – “pode crer, no Brasil nada funciona, véi”. 



- Everybody is scared about everything here, it’s not like this in ‘Straya. 
- So, are you guys excited about the trip to the Grand Canyon tomorrow? 
- Very much so, can’t wait to see the place, mate. 
- Me too... 
- Who else is going with us? 
- I heard there’s a couple from Japan that is going too. 
- What time we’re leaving, John? 
- 9, the driver will be waiting at the front desk. 
- Cool, I guess I will go to bed early, then, it will be a long trip to the Grand Canyon. 
- We’re stopping at Las Vegas for the night, Scott. We’ll get to the Grand Canyon on 

Tuesday. 
- It will be a long trip anyway, and I’m pretty tired, I’ll just grab some food and hit 

the sheets. 
- And you, C? 
- I gues I’ll take a shower and then I’ll walk a bit, maybe go to the Third Street 

Promenade or something. Wanna go with me, John? 
- Sure, I’ll be downstairs waiting for you. 
- OK. 

 
Cumpri com os meus rigorosos rituais de purificação corporal e desci ao encontro do meu 
prezado colega de quarto. Nem fiquei surpreso ao constatar que ele estava cultivando 
animada prosa com 2 simpáticas indianas, pois afinal de contas John era um daqueles caras 
extrovertidos pela própria natureza, e puxava papo com todos e todas em qualquer lugar. 
 
Juntei-me ao grupo, e logo descobri que as indianas eram “Software Engineers”, e 
trabalhavam numa daquelas “dot com” da hora. Bastante simpáticas mesmo, de bom grado 
aceitaram nosso convite para um breve passeio e logo eu estava trocando interessantes 
idéias musicais com a mais introvertida, Priya – da outra eu nem lembro mais o nome, mas 
tudo bem. 
 
Naturalmente que também passamos boa parte da nossa interseção temporal ressaltando 
tudo de bom que a gente via na California, e tudo de ruim que a gente via em nossos países 
de origem... eu acho que tudo que é turista faz o mesmo, ou não? O fato é que a California é 
um lugarzinho arretado de bom... 
 
Enfim, eu comprei uns poucos CDs para a minha modesta coleção, paquerei umas guitarras 
e amplificadores – mas não comprei nada, diga-se de passagem – tirei uma carrada da fotos 
com os colegas do albergue... tomei um delicioso sorvetinho de chocolate com Priya... 
aquela menina não era de se jogar fora não, meu povo, não mesmo, mas depois que ela 
confessou que tinha um namoradinho em Palo Alto eu considerei que seria mais apropriado 
nem dar uma de engraçadinho pro seu lado – o dela, claro – e foi exatamente o que eu fiz. 
 
Trocamos emails e fizemos todas aquelas promessas que a gente faz praquelas pessoas que 
a gente sabe que nunca mais vai ver na vida e caminhamos de volta para o albergue da 
juventude. John puxou mais outro papo aleatório com o pessoal que estava no saguão, eu 
fiquei por lá mais uns 10 ou 15 min e depois subi de volta ao quarto para atualizar o meu 
diário de bordo... e foi quando eu notei que havia 1 novo hóspede conosco. 



O cara tava dormindo, então eu nem fiz muito barulho e rapidamente saquei o meu 
cadeninho de anotações e processei o meu registro de atividades turísticas, inclusive 
documentei os dados da Engenheira. Priya. Nunca se sabe, nénão? 
 
Depois peguei meus utensílios pessoais e fui cumprir com os meus rigorosos rituais de 
purificação corporal noturna... “amanhã eu vou pra Vegas, depois Grand Canyon, depois eu 
volto pra Cali e vou visitar Leo, conhecer a tchurminha dele, surfar altas ondas... depois eu 
vou visitar meu conterrâneo Príncipe em Berkeley... aquele qualira inventou de fazer 
doutorado, pense num macho pra gostar de meter gagá mesmo depois de 5 anos de ITA e 
mais 2 anos de mestrado... essa viagem tá muito massa mesmo, California é outro mundo 
mesmo, putz... bem fez Príncipe em vir estudar aqui... de repente eu podia fazer a mesma 
coisa... largar aquele meu emprego bizuleu e vir pra cá, estudar e pegar onda e... não, chega 
de estudar, chega!”. 
 
Voltei pro quarto e deitei na minha cama. Demorei um pouco pra dormir, pois novamente 
fiquei analisando as trocentas possibilidades, os trocentos diferentes caminhos que eu 
poderia seguir... “putz”... bem que o sábio Lepe-Lepe já dizia que a vida é uma viga 
hiperstática mesmo... 
 
Nem sei que horas eram quando eu finalmente consegui dormir. Sonhei que tava surfando 
com Leo, de “wetsuit” e tudo mais, altas ondas... depois eu tava numa ensolarada praia com 
Bia, calmamente caminhando sobre as molhadas areias, sorrindo da turbulenta dança que a 
atlântica brisa provocava nos seus negros cabelos – os dela, claro – “eita, perainda, eu não 
tava na California ontem...? Será que... isso, eu tou sonhando, só pode”. 
 
E foi quando aconteceu. A California acordou, e despertou todo mundo. Ou quase... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



San Andreas Fault 
 
Sabe quando a gente está no 1º ano do ITA e acorda no meio da noite com um bando de 
chacal recalcado gritando e chacoalhando a cama da gente? Então, foi como eu acordei 
naquela inusitada madrugada de segunda-feira, com a cama chacoalhando. Com a sutil 
diferença que ao invés de um bando de chacal recalcado a fonte da (completamente) 
inesperada vibração era um aterrorizante terremoto de intensidade 6,7 na escala Richter. 
 
E logo eu ouvi um bando de pessoas gritando... “putz, será que eu ainda tou sonhando?”. 
Nem deu tempo de fazer o teste dos indicadores, pois a porta do nosso quarto foi aberta por 
um preocupado e berrante cidadão: 
 

- Earthquake!! Get out of the room, NOW! 
 
Eu rapidamente levantei, completamente atabacado pelos intensos movimentos da cama, e 
do piso, sem a mínima certeza de que aquela desesperante cena estaria mesmo acontecendo, 
olhei ao redor, vi algumas pessoas saindo do quarto em alta velocidade, parei sob o vão da 
porta, na vã esperança de que ele fosse suficientemente robusto para aferecer-me a devida 
proteção, mas logo fui motivado a mudar de planos pelo preocupado e ainda berrante 
sujeito: 
 

- That’s not gonna help you, just go! Out, everybody, out, follow the crowd, use 
the stairs, don’t take the elevator! 

 
Saí do quarto rapidamente, segui o apressado fluxo de seres humanos pelo corredor... 
imagine correr sobre uma superfície sob intenso movimento vibratório! E, pior ainda, 
descer escadas quando os degraus, e o corrimão, estão sob intenso movimento vibratório... 
fez-me lembrar dos tempos do ITA quando Adriano e eu surfávamos no “shaker” da 
gloriosa MEC... depois do incidente, claro, que na hora eu só consegui pensar que ia morrer 
soterrado, ou passar 2 semanas vivo sob os escombros e morrer 30 min antes de ser 
encontrado pelas equipes de resgate... “putz, D. Clarisse vai mandar meu pai vir aqui pra 
reconhecer o meu corpo, ou os pedaços... então é assim que eu vou morrer, num distante 
país, esmagado por causa da incompetência humana em lidar com as forças da natureza?”. 
 
Mal desci os primeiros 5 ou 6 degraus e o prédio perdeu energia elétrica. Mais gritos se 
propagaram pelo aterrorizado recinto, eu ainda com dificuldade de movimentar-me sobre os 
vibrantes degraus, dificuldade essa multiplicada pelo fator escuridão... “isso tem que ser 
sonho, não é possível que role um terremoto fuderoso desse justamente quando eu estou de 
férias na California!”. 
 
Eu nem tentei cruzar meus indicadores – mesmo porque eu certamente não iria conseguir 
separar a minha destra do corrimão, mesmo que vibrante – achei melhor esperar até quando 
estivesse no térreo, pois por algum estranho motivo eu achei que quando chegasse ao térreo 
o terremoto iria passar. 
 
Mas não passou, a gritaria continuou, acentuando os fortes ruídos que provinham das 
entranhas do planeta. Eu não se eu fiquei mais apavorado por causa do solo que se movia 



ou por causa daquele intenso estrondo, em baixa frequência, que faz os ossos ressonarem e 
o sangue ebulir... aquela com certeza foi a experiência mais assustadora da minha vida, e 
estava apenas começando... 
 
Depois de conseguir descer as escadas vibrantes saímos todos do prédio, em nossas roupas 
de dormir, e ficamos no meio da rua esperando aquele intenso pesadelo chegar ao final. Eu 
finalmente consegui cruzar meus indicadores, quer dizer, não consegui... “putz, isso tá 
acontecendo mesmo”. 
 
Ao meu redor pessoas se abraçavam, ou davam as mãos, gritavam, choravam, exclamavam 
nomes em procura dos amigos... e o solo não parava de vibrar, e fazer barulho... “será que o 
prédio vai desabar?”. 
 
Olhei as construções vizinhas, todas aparentavam estar resistindo bravamente, menos a que 
ficava imediatamente à esquerda do albergue, um prédio mais antigo, de pedras e tijolos, 
cujo teto começava a dar claros sinais de que não iria sobreviver ileso àquele desastre. 
 
No meio da confusão toda apareceu um outro preocupado cidadão que logo tirou um grupo 
de assustados hóspedes da frente do tal prédio para um lugar mais seguro, ou menos 
inseguro... nessas horas tem tanta adrenalina na corrente sanguínea da gente que o tempo 
escoa mais lentamente, e a gente percebe tudo que passa ao redor, tudo mesmo. 
 
O solo finalmente parou de vibrar, ou melhor, parou de vibrar com intensidade elevada o 
suficiente para chacoalhar tudo e todos, e foi quando eu decidi procurar meus colegas de 
quarto: 
 

- John, where are you? – exclamei eu direção a um grupo de pessoas bem no meio da 
rua. 

- Down here, C – John me respondeu, de um outro grupo mais perto da calçada, e 
logo caminhou ao meu encontro e me deu um forte abraço – are you OK? 

- I guess so, and you? 
- Not hurt. Phisically, at least. 
- Where is Scott? 
- He left the room before me, he must be here somewhere – John deu uma escaneada 

na rua mas não conseguiu localizar o nosso colega de quarto. 
- And the other guy? 
- What other guy!? 
- There was another guy in the room when I went to bed last night, you didn’t see 

him there? 
- No, I did not, did you see him leave the room? 
- I think I saw 2 people leaving the room before me. 
- Me and Scott, Scott left before me. And after you? 
- I didn’t look back, but the guy who was yelling us out was getting everybody out of 

their rooms, so I guess he made sure everybody left. 
- He works for the hostel. Anyway, why don’t you stay here at the sidewalk while I 

look for Scott? 
- Sure. 



Não demorou muito e um outro hóspede de pijamas veio conferir o meu estado: 
 

- Are you hurt, man? 
- I, I... – “isso tá realmente aconte... cendo, putz”. 
- Are you in shock, man?! 
- No, just scared, thanks... – “puta merda, quase que... eu morro!”. 
- I’m scared too, a quake this big is bound to generate a lot of aftershocks, man, shit 

is gonna get worse before it gets better. 
- Aftershocks... – “puta merda, esse pesadelo ain... da não acabou mesmo”. 

 
Terremoto é uma coisa difícil de se prever, mas a gente não fica antecipando o terremoto a 
cada minuto, a não ser gente que é muito neurótica, claro. Agora “aftershock” é outra 
estória completamente diferente, pois depois de um terremoto de elevada intensidade a 
gente sabe que vai rolar “aftershock” a qualquer minuto durante as 48 hs seguintes, só 
não sabe quando, ou quantos, ou quão intensos serão... “putz!”. 
 

- I woke up with that scary noise, man, didn’t even have the time to change my 
clothes – o sujeito continuou – I’m glad I don’t sleep in the nude. 

 
E foi quando eu vi um cara enrolado no lençol passando à nossa frente... não que naquele 
delicado momento alguém estivesse minimamente preocupado com o que as outras pessoas 
vestem ou deixam de vestir para dormir, mas a temperatura local não estava exatamente 
amena... “esse cara deve estar com um frio arretado no ovo”. 
 
Não, naquele delicado momento a preocupação coletiva era verificar se os seus amigos 
estavam bem – os teus, claro – se os seus colegas de quarto estavam bem – idem – se 
aquele cara que morava do outro lado do mundo com quem você havia trocado um par de 
“his” há 2 noites estava bem, e quando você via um amigo, colega de quarto ou conhecido 
você simplesmente ficava feliz e imediatamente abraçava a pessoa, mesmo se ela estivesse 
de pijama, ou de roupa de baixo, ou apenas enrolada num lençol. 
 

- Well, I’m gonna let you be and check on other people, man, take care. 
- Yeah, you too, thanks – “cadê Scott, cadê Scott?”. 

 
Aos poucos os hóspedes foram ficando mais calmos, os gritos cessaram, e os choros e 
gemidos foram quase que imediatamente substituídos por sirenes e ruídos de objetos 
aleatórios se quebrando... e nada de John aparecer de volta... “putz, tu tenho que ligar pra 
casa antes que D. Clarisse veja essa coisa na TV, senão ela vai ter um troço... se eu tivesse 
pelo menos trazido o meu celular...”. 
 

- C, I’m so glad to sse you, are you OK?? 
 
E antes que eu pudesse responder Priya me deu um apertado abraço. Eu sinceramente nem 
liguei pra fato de que ela dormia apenas de calcinha e camiseta, eu simplesmente fiquei 
feliz por ver que ela estava bem: 
 

- I’m fine, Priya, are you OK, did you get hurt?? 



- No, no, I’m fine, just super scared...! 
- Me too – “sup... er mesmo” – Is your friend OK? 
- Yes, she’s helping a girl from our room over there – ela apontou para um grupo de 

pessoas ao redor de uma maca – she fell from her bed and hit her head. 
- Is she conscious? 
- They’re trying to keep her conscious, but she hit it pretty bad, it’s bleeding. 
- Putz... I mean, shit... 
- They called an ambulance before the phones went down. 
- So cell phones are not working? – “nem ia adiantar nada se eu tivesse trazido o meu 

celular”. 
- No, some tower got knocked down, or something. Land lines are down too, but they 

should be back once the power is restored. What about John? 
- He’s fine, he went looking for Scott, the Aussie. 

 
Nós ainda estávamos abraçados – e assustatos, diga-se de passagem – quando ouvimos o 
forte estrondo, e quando viramos nossos temerosos olhares em direção à fonte do mesmo 
ficamos ainda mais aterrorizados quando vimos a enorme labareda se expandindo no (não 
tão) distante horizonte: 
 

- Gas leak... – Priya quase que sussurrou ao meu ouvido esquerdo. 
 
E antes que eu pudesse deduzir o que estava acontecendo outra enorme explosão, na mesma 
direção da anterior, aterrorizou a já bastante aterrorizada madrugada: 
 

- Oh my god, that’s downtown L.A. – um outro hóspede concluiu, ao ver as silhuetas 
dos altos prédios após as explosões. 

- Fuck, shit just got real, man...! – idem idem. 
 
Simples, né? O solo vibra intensamente, racha e/ou quebra as tubulaçôes de gás sob a 
cidade, o gás se acumula numa área carregada de O2, atrito dinâmico gera faísca(s): bum, 
bum!! 
 
E por semelhante mecanismo são produzidos alagamentos após terremotos... 
 
E logou vimos uma 3ª explosão, e os helicópteros que sobrevoavam o centro de Los 
Angeles rapidamente se afastando da área... “puta merda, parece coisa de filme americano... 
será que eu tou num filme e não tou sabendo?”. 
 
Do nada surgiu uma ambulância, que logo foi guiada para o local em que a colega de quarto 
de Priya estava aguardando – em visível sofrimento, diga-se de passagem. Os socorristas 
deram uma geral na menina e logo transferiram a maca para o interior da viatura de 
socorro. Um rapaz que aparentava ter fraturado o braço direito também seguiu com eles em 
direção ao hospital. 
 
John finalmente apareceu de volta, em companhia da amiga de Priya – cujo nome eu ainda 
não lembro, diga-se de passagem – mas sem notícias a respeito do nosso companheiro 
australiano: 



- I could not find Scott, C, I’m afraid he’s still inside the hostel! 
- But you said you saw him leaving the room, John! 
- It was dark, I was just waking up, maybe it was the other guy... 
- Shit, we have to find him, John! 

 
Trocamos mais alguns abraços, aqueles que não haviam sido trocados antes, e elaboramos 
um plano de ações imediatas: 
 

- Guys, I have to find a way to call my mum, she’ll freak out when she sees the 
morning news. 

- My mom too – “putz, tom... ara que ela aind... a esteja dormindo”. 
- Let’s do this, Priya and I will find a working phone, and you guys find the Aussie. 

We’ll come back for you when we find it. 
- OK then, we meet here, at this spot. 
- Sure thing. 

 
John e eu paramos em todos os grupos, conversamos com os funcionários do albergue, 
ninguém havia visto Scott... e o pior era que nós nem poderíamos vasculhar o albergue, 
pois o mesmo ainda encontrava-se sob estado de alerta... “putz, cadê o australiano?”. 
 

- Do you think he might be hurt, C? 
- Or worse, John... 
- Shit... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Santa Monica 
 

- Here, cover your skinny brown ass. 
- Thanks – Priya pegou o agasalho que a amiga havia-lhe entregado e fez o possível 

para cobrir o seu parcialmente desnudo corpo, o dela, claro – did you guys find the 
Aussie? 

- Not, but we learned that there are other people missing, they may be trapped inside 
the building. 

- Shit... we met a guy who found a public phone on Second Street, but he’s got no 
cards, or money, so he could not call anybody. 

- We’re gonna hack it, guys. 
- But are public phones working without power, Rukma? 
- They run on a separate, low voltage power grid, John. It looks like that grid was not 

affected by the quake. 
- Good – “Rukma, como é que eu ia lembrar?” – let’s go. 

 
Antes que pudéssemos procurar o tal telefone, entretanto, o pessoal do albergue 
providenciou instrutivo bostejo: 
 

- Folks, as you may have noticed, we had a major earthquake in the L.A. area. It 
looks like our building did not have any major damage, but we’re not allowed back 
inside the building until the Fire Department gives us the all clear. 

- There’s a few people unnacounted for, at this point we believe they are trapped 
somewhere inside the building, but we can not go inside to look for them, and we 
can’t let anybody go inside either. 

- We had 2 injured guests transported to the nearest hospital. We do not believe their 
injuries are life-threatening, we’ll give an update about their condition as soon as we 
hear back from the hospital. 

- We encourage everyone to stay in the area, and not to wander around. There will be 
aftershocks, they may be just as large as the main quake. Stay together, if you have 
a sweater or a piece of clothing that you can lend to somebody who needs it more 
than you please do so. The sun will be up soon, and hopefully we will be able to go 
back inside the building before too long. 

 
E tão logo finalizaram nós caminhamos em busca do tal telefone público, junto com o 
descobridor do mesmo. No caminho nos deparamos com uma leve dose de moderada 
destruição, algumas paredes e tetos parcialmente detonados, nada catastrófico, no entanto. 
 
Não demorou muito para que Priya e Rukma achassem uma maneira de processar todo tipo 
de ligações telefônicas, internacionais inclusive, aparentemente aquela escusa operação era 
coisa que elas haviam feito (pelo menos) algumas vezes... Dave, o cara que achou o 
telefone, teve a honra de fazer a 1ª ligação, e depois rapidamente retornou ao albergue para 
espalhar o bizu. Nossas hackers da hora passaram a bola para o nosso preocupado comparsa 
singaporeano: 
 

- You first, John, your folks may be watching the night news at this very moment, our 
parents are still sleeping. 



O angustiado colega de bom grado aceitou nossa cortesia e fez a sua atenciosa chamada – a 
dele, claro... e depois chegou a minha vez: 
 

- Alô? 
- Mãe, é Celso... 
- Oi, meu filho, tudo bem? Que surpresa, ligando de novo, você ligou ontem... 
- Mãe, escute, eu tenho que ser breve. 
- Sim, diga. 
- Teve um terremoto aqui, grande, vai aparecer na televisão, internet, o escambau, eu 

tou ligando pra dizer que estou bem, pra vocês não ficarem preocupados. 
- Caiu algum prédio...? 
- Aqui perto não, mas ainda tá escuro, e faltou energia, eu ainda não sei quão grande 

foi o estrago, mas eu estou bem, não se assuste quando aparecer na televisão, e 
amanhã eu vou pra Las Vegas, eu ligo de novo no domingo. Fale pra pai, pra Bia e 
pra todo mundo que eu tou bem. Eu tenho que desligar agora que a gente tá usando 
um telefone público e tem gente na fila, os celulares não estão funcionando. Beijo. 

- Fale com o seu pai rapidinho. Pacheco, venha falar com Celso. 
- Oi, Celso, como vai? 
- Pai, teve um terremoto aqui, grande, vai aparecer na televisão mas não fique 

preocupado não que eu estou bem, o prédio do albergue não foi danificado, e 
amanhã eu tou indo pra Las Vegas. 

- Tá bom, meu filho, beijo. 
- Outro. 

 
D. Clarisse pareceu-me demasiadamente desafetada com a inesperada notícia... “com 
certeza ela vai pirar quando aparecer na televisão, pois povo de televisão exagera tudo”. 
 
Priya e Rukma deixaram recado aos familiares, pois eles ainda estavam dormindo, e tão 
logo elas finalizaram nós pudemos visualizar uma ansiosa fila formando na calçada. Elas de 
bom grado ensinaram o caminho das pedras aos chegantes e depois de verificar que as 
importantes informãções a respeito de como usar o telefone estavam laminarmente fluindo 
ao longo da longa fila nós resolvemos zarpar de volta para o albergue... 
 

- Look, guys, the sun is coming up over Santa Monica Boulevard! 
- This has not been the kind of fun I’d rather have, Priya – “não mesmo”. 
- The irony is not lost on this one, my friends. 
- What are you talking about, C? 
- It must be some kind of musical reference, John, coming from these 2... 
- I’ll explain to you later, John – “haja ironia”. 

 
A destruição local ficou mais visível, mas nada comparável ao que havia ocorrido em 
outras partes da região. Naturalmente que naquele exato momento nem fazíamos a mínima 
a respeito... 
 

- Still no power, when you think it’s gonna be back, Rukma? 
- Ia have no idea, John, it could take a few hours, or a few days. 
- Shit... 



- I just hope we can go back into the building and look for Scott. 
- Don’t worry, C, there’s other people in the building, he’ll be fine. 
- I sure hope so, Priya... 

 
Montamos acampamento na calçada do albergue, pacientemente aguardando a liberação da 
entrada... o ambiente havia adquirido um certo ar de relativa tranquilidade, mas eu ainda 
estava consideravelmente abalado, e ainda havia uma enorme dose de incerteza em relação 
aos esperados “aftershocks” no meu preocupado cérebro... “putz, e eu que pensava que ia 
relaxar um bocado nessas férias...”. 
 
Lá pelas tantas fomos comunicados que poderíamos entrar no prédio, apesar do mesmo 
ainda encontrar-se desprovido de fornecimento de energia elétrica. John e eu rapidamente 
subimos as escadas até o nosso quarto, e quando abrimos a porta do mesmo nos deparamos 
com a cena da qual havíamos escapado no meio da madrugada: objetos pessoais espalhados 
pelo chão do quarto, lençóis amontoados junto à porta, mochilas derrubadas... e no beliche 
ao fundo uma surpresa figura que causou-nos imensa alegria ao dirigir-nos a palavra: 
 

- Where have you been, mates, did you throw a party here last night while I was 
sleeping?! 

- Man, are we glad to see you, Scott...! 
 
Corremos em direção do colega de quarto e lhe demos um comunitário abraço... 
completamente inesperado, diga-se de passagem: 
 

- Wait, what is going on, mate? – Scott naturalmente que estranhou o nosso 
emocionado comportamento. 

- We had a major earthquake in the middle of the night, Scott, the building was 
shaking like hell, we all had to leave it... 

- We thought you had left the room too but we couldn’t find you outside the 
building...! 

- We thought you might be hurt, or worse...! 
- Earthquake?? Well, I didn’t feel a thing, I woke up a few minutes ago, looked at all 

this mess you left behind and thought you had some girls over here last night. 
- I wish... – “pense num cabra desligado do mundo, esse australiano...” – well, we’re 

glad to know you’re alive and well, Scott. 
- Are you guys OK? 
- Yes, a couple people had some minor injuries, but we’re fine. We lost power, 

though, and the cell phones are not working. 
- Well, we were told not to stay too long in the room, there will be aftershocks, we 

may have to leave the building again, we’ll just change our clothes and get our 
wallets and passports. 

- We should hurry, guys. 
- Alright, then – Scott levantou da cama e começou a se organizar – an earthquake... 

man, how could I miss that? 
- We were wondering the same thing, mate... 

 
Trocamos de roupa, pegamos nossos documentos e dinheiro e descemos as escadas... 



De imediato notamos a intensa concentração humana na sala da TV, todos ansiosamente 
esperando o retorno da energia elétrica para finalmente tomar conhecimento do verdadeiro 
escopo do desastre... 
 
Priya e Rukma ficaram impressionadíssimas com a inabalável capacidade que Scott havia 
demonstrado de permanecer dormindo enquanto a terra – e o prédio inteiro, diga-se de 
passagem – violentamente chacoalhava, e não demorou muito para que o nosso simpático 
amigo australiano virasse uma celebridade local, sendo amigavelmente assediado por vários 
grupos de hóspedes que no fundo mesmo desejavam ter semelhante capacidade... 
 
Scott, no entanto, no fundo mesmo desejava ter acordado e vivido o sufoco que vivemos: 
  

- I could have a good story to tell my mates back home, but I slept thru it all... 
- Well, this whole deal may be far from over, Scott, remember what we told you 

about the aftershocks? 
 
E foi quando sentimos o 1º deles, e de imediato o (quase) ameno recinto foi invadido por 
gritos, choros e gemidos, sirenes e ruídos de objetos aleatórios se quebrando, ordens de 
evacuação, generalizada correria em direção à saída do prédio... “puta merda, essas porras 
desses terremotos vão fuder com as minhas férias”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Into Dust 
 

- Wow, that was brutal, mate! I don’t know which was worse, the shaking or that 
awful noise! 

- Is everybody OK? – John olhou em volta, conferiu que todos estavam em (pelo 
menos aparentemente) relativo estado de normalidade – man, this is getting worse. 

 
E foi quando ouvimos um esclarecedor comentário proveniente dum grupo ao lado do 
nosso: 
 

- That was a 6.3 aftershock, folks. 
- How do you know that? – Rukma logo interveio, naturalmente curiosa. 
- Heard it on the radio, they said Caltech is tracking... 

 
“Putz, o meu “player” tem rádio, mas eu deixei lá em cima...”... imediatamente 
aglomeramos ao redor do informado cidadão e ficamos escutando o que ele captava no seu 
“player” – dele, claro: 
 

- The first one was a 6.7 quake... 
- So it wasn’t that much worse than this one, mate. 
- Well, it’s a log scale, Scott – Priya logo prontificou-se a esclarecer alguns 

importantes detalhes – so a 6.7 quake is about 10 times stronger than a 6.3, which 
means that the first one was indeed much worse than this one. 

- Wow... 
- The Santa Monica Freeway has collapsed – o informado rapaz continuou – several 

overpasses were destroyed... at least 2 other freeways collapsed... 
- So that means we’re not going to Vegas today? – “putz”. 
- I don’t think anybody is going anywhere today, C. 
- Some overpasses collapsed over cars... 
- Oh my gosh, there were people inside...? 
- Yes... – o inteirado sujeito olhou para o chão por uns pensativos instantes – they’re 

sayin’ at least 50 people are dead... at least 60... 
- Fuck... 
- They’re seaching for survivors... on the freeways, under the rubble... under 

collapsed buildings... there’s fires in downtown L.A., lots of gas leaks... 
explosions... some areas are flooded... they’re expecting the death toll to be in the 
hundreds... it would be in the thousands if the quake had happened during daytime. 

- Shit... 
 
“Puta merda... ainda bem que eu consegui ligar pra D. Clarisse, ela com certeza ia pensar 
que eu tinha morrido se eu não tivesse ligado... na certa ela vai pensar que eu morri num 
desses “aftershocks”, com certeza”. 
 
Depois de uns 45 min pudemos novamente entrar no albergue. Ficamos na sala da TV, 
ainda ansiosamente esperando o retorno da energia elétrica para finalmente tomar 
conhecimento do verdadeiro escopo do desastre... visualmente, claro, que auditivamente 
nós já havíamos tomado o devido conhecimento. 



O pessoal do albergue fez a deliciosa gentileza de comprar pizza e refrigerantes – quentes, 
diga-se de passagem, mas ainda havia gelo nas máquinas, então ficou tudo redondinho... 
 

- Wait, how did they call for pizza? 
- The cells are still down, John, but land lines must be working. 
- I see... 

 
O guia da nossa excursão pra Las Vegas e Grand Canyon ligou pro albergue confirmando 
que estava completamente impossibilitado de trafegar, e melou tudo pro dia seguinte... o 
que obviamente implicou na certeza de que iríamos passar não somente o resto do dia à 
mercê de violentos “aftershocks”, mas que aquela noite seria longa, e vibrante. Não no 
sentido bacana da palavra, obviamente... 
 
Lá pelas tantas a energia voltou, e foi quando finalmente pudemos ligar a TV e visualizar o 
tamanho do estrago: veículos praticamente reduzidos a 2 dimensões, viadutos 
completamente destruídos, prédios parcial e inteiramente demolidos, equipes de resgate 
desesperadamente tentando retirar pessoas dos escombros... cada vez que aparecia um 
sobrevivente resgatado uma forte sensação de alívio invadia o tenso recinto, sensação esta 
que era substituída por uma compreensível tristeza cada vez que aparecia uma pessoa 
coberta por um lençol. 
 
Praticamente todos os canais disponíveis estavam transmitindo as mesmas imagens, mas 
num deles havia uma sub-tela com a leitura em tempo real do sismógrafo do Caltech, e foi 
esse o escolhido. 
 
Uma coisa é a gente ver esse tipo de imagens a milhares de km de distância, no conforto 
dos nossos lares, outra coisa completameute diferente é quando a gente está perto do 
desastre, pensando que poderia ser um de nós resgatado dos escombros, ou com o corpo 
estendido no chão, coberto por um indiferente lençol... 
 
A escolhida emissora trocou o foco para uma tomada de helicóptero dum aparentemente 
impossível resgate: um prédio de 3 andares havia completamente desabado, um andar por 
cima do outro, e o repórter relatava que havia sobreviventes por baixo da entrópica mistura 
de destroços e poeira, mas eu logo deduzi que ninguém poderia ter sobrevivido àquela 
intensidade de estrago... até o completamente inesperado momento em que uma das 
câmeras deu um colossal  “zoom” em algo que levemente parecia ser um braço humano 
despontando de uma pilha de entulho, e o tal braço deu sinais de movimento. 
 
Logo todos aglomeramo-nos em intensa torcida para que aquele resgate tivesse um feliz 
final, mas justamente na hora em que o bombeiro finalmente conseguiu terminar de escalar 
a tal pilha de entulho e tocar o tal braço humano o solo comecou a chacoalhar novamente, e 
novamente sentimos a imperiosa necessidade de correr em direção à saída do chacoalhante 
recinto. 
 
Mas permanecemos todos onde estávamos, de olho no drama transmitido pela TV, ao vivo 
e em cores, ansiosamente desejando que aquele inesperado “afterschock” não soterrasse de 
vez aquele agonizante ser humano... e nem o valente bombeiro. 



Foi como se a sobrevivência daqueles 2 estranhos completamente dependesse da nossa 
coletiva atenção e torcida, foi como se a gente soubesse que se a gente saísse do prédio a 
gente estivesse dando chance para que a aleatoriedade universal decidisse o destino deles... 
não, de maneira alguma iríamos abandoná-los naquele criticíssimo momento, nem que 
morrêssemos todos soterrados, morreríamos na torcida. 
 
Feito cobrança de pênaltis em final de copa do mundo, nenhum torcedor que se preza ia 
desgrudar o olho da transmissão... 
 
Eu não sei como o piloto do helicóptero conseguiu mantar o aparelho nivelado com o solo 
em movimento, que eu não entendo josta nenhuma de controle de vôo de helicóptero, diga-
se de passagem, mas o fato é que a combinação vibratória das imagens aéreas com as 
nossas próprias oscilações pessoais, e mais a tomada ao vivo das ondas sísmicas registradas 
no Caltech, teve o multiplicador efeito de tornar aqueles 23 s os mais vibrantes do dia... 
literalmente. 
 
O bombeiro abaixou a cabeça e deixou que os destroços violentamente impactassem o seu 
resistente capacete – o dele, claro – mas não largou a mão do agonizante sobrevivente... 
quer dizer, eu mesmo já havia dado o cara por morto, mas ele não. O bombeiro. 
 
Não, o bombeiro não largou aquela esperançosa mão, que pouco a pouco ficou ainda mais 
coberta por pedregulhos e poeira, nem por 1 ms... da TV ouvíamos apenas os estrondos 
provocados pelo tremor, e os característicos ruídos dos motores do helicóptero, os 
repórteres permaneceram mudos, na torcida. 
 
Aquela dramática cena com certeza estava sendo transmitida ao redor do mundo, eu não 
tenho a menor dúvida de que milhões de seres humanos estavam vivendo o mesmo drama 
que nós, a diferença era que nós estávamos um pouco mais perto do drama, e também 
chacoalhando... 
 
Não demorou muito e aquela esperançosa mão completamente desapareceu de vista, o 
“cameraman” aumentou o “zoom”, mas tudo o que a gente conseguiu ver foi uma camada 
de destroços que continuava a crescer, e a encobrir o bombeiro... “putz”. 
 
O chão finalmente parou de chacoalhar, da TV os repórteres ainda buscavam alguma 
informação local que desconfirmasse o óbvio, mas a cena infelizmente só ficou ainda mais 
confusa, outros bombeiros freneticamente escalando a pilha de entulhos a fim de pelo 
menos resgatar o paralisado companheiro, que o outro ser humano envolvido naquele 
emocionante drama com certeza não mais precisava de resgate nenhum... nós 
permanecemos calados, na (quase) inútil esperança que aquela triste cena ainda tivesse um 
final feliz. 
 
Os outros bombeiros rapidamente conseguiram mover os inúmeros destroços que cobriam o 
seu bravo colega – o deles, claro – e qual foi a surpresa que todos nós tivemos ao notar que 
ele ainda segurava aquela outrora esperançosa mão... e tão logo ele novamente conseguiu 
movimentar-se começou a remover a tuia de entulho que cobria aquele outrora esperançoso 
ser humano, e seus colegas – os dele, claro – prontamente lhe ajudaram. 



Ainda havia esperança, ainda havia uma tênue faísca de esperança no recinto... e naquela 
enorme pilha de destroços e poeira. 
 
Bem que a minha saudosa amiga Maria Luiza dizia que a gente só vai quando chega a 
hora... não foi a hora daquele bravo bombeiro, nem daquele esperançoso ser humano 
debaixo daquela pilha de destroços e poeira... depois de uns 5 min de intensa e cuidadosa 
atividade resgatante ele foi retirado do que seria a cova dele. Ou melhor, a sua cova – a tua 
não, a dele. 
 
Camaleante, sujo e ensanguentado, mas vivo. Naquele emocionante momento ninguém 
estava ligando para a etnicidade, nacionalidade, ou status social, ou orientação política, 
sexual ou religiosa – ou falta de – daquele ser humano, ou pra que time ele torcia. Não, a 
única coisa realmente importante era que ele estava vivo. 
 
Desde o fiasco da copa que eu não via tanta gente chorando ao mesmo tempo no mesmo 
lugar... impressionante como nesses momentos de crise a raça humana tem a inesperada 
capacidade de mostrar as suas, quer dizer, nossas melhores qualidades...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Common Disaster 
 

- You’ll call me when you get to San Francisco? We could get a cup of coffee or 
something. 

- Chocolate milk, maybe? 
- Right, Brazilians love their chocolate milk, ha-ha. 
- True.. sure thing, Priya, I’ll call you when I get there. 
- I’ll see you there, then. 

 
Trocamos um carinhoso abraço e enquanto ela se despedia de John eu cumprimentei a sua 
simpática amiga – a dela, claro: 
 

- Bye, Rukma. 
- Bye, C, have some fun in Vegas. 
- I’ll try. 

 
John e eu entramos na van que levar-nos-ia até Arizona e assumimos nossos lugares no 
fundão. Scott estava no banco da frente, papeando com Bill, nosso guia turístico e 
motorista, e o sereno casal de japoneses estava no banco do meio, à nossa frente. 
 
Estávamos todos visivelmente abatidos por causa de que havíamos passado outra noite em 
claro... sim, porque se vocé acorda a cada 45-55 min porque a cama está intensamente 
chacoalhando é uma noite em claro, nénão? 
 
Tipo passar a noite levando g de chacal e no dia seguinte ter que ir pra aula de MAT-11 às 
8 da matina... 
 

- Alright, guys, since the Santa Monica Freeway has collapsed we won’t be able to go 
thru  the city, so we’ll go around the city – nosso esclarecedor guia sutilmente 
antecipou o bizuleu – it will take a couple more hours to get out of here, you guys 
just relax and enjoy the view. 

 
“Enjoy the view... esse cara só pode estar de sacanagem”. Como é que alguém poderia 
“enjoy” aquela apocalíptica paisagem?? Carros destroçados, prédios desabados, incêndios 
ainda ativos, viadutos completamente destruídos... relaxar também ninguém conseguiu, 
diga-se de passagem, apesar do cansaço. 
 
E o trânsito também não estava ajudando em nada, pense num congestionamento da 
muléstia... 
 
Depois de uns 30 min de lento deslocamento eu saquei o meu diário de bordo da mochila e 
fiz as devidas atualizações dos acontecimentos das últimas 36 hs... “emocionantes 36 hs, 
diga-se de passagem, nem sonhando eu conseguiria imaginar férias tão emocionantes... mas 
daqui pra frente vai dar tudo certo, sem terremoto, sem bizuleu nenhum, depois de Las 
Vegas e Grand Canyon eu vou passar uns tempos com Leo, surfando com a tchurminha 
dele, pegando altas ondas, vou usar “wetsuit” pela 1ª vez na vida... será que o pessoal é 
legal mesmo do jeito que ele disse?”. 



Peguei o meu “player” e procurei um sonzinho relaxante... “Cowboy Junkies, that will do”. 
 
Por volta do meio dia paramos numa cidadezinha fantasma da época da exploração de ouro 
na California, onde Bill fez uma breve descrição do “Gold Rush”... gringo transforma tudo 
em atração turística, pense num povo empreendedor! 
 
E depois da planejada aula de história demos uma geral no desolado local e sentamos pra 
comer uns sandubas. Comemos em absoluto silêncio, mas era óbvio que estávamos todos 
pensando na mesma coisa, na traumatizante esperiência que tivéramos recentemente. 
 
Quando terminamos de comer o casal de japoneses foi tirar (mais) umas fotos, Bill foi ligar 
para a base a fim de solicitar atualizações do trânsito, e nós 3 permanecemos sentados, 
ainda pensativos, até que Scott verbalizou o nosso coletivo pensamento: 
 

- Shit like this makes you think about life, you reckon, if you’re really making the 
most of your time here on Earth? 

- Yeah... – “se eu já me estressava com isso antes imagina agora, depois dessa 
bagaceira toda” – it sure does. 

- I don’t know about you guys, but I think... – de repente John parou de falar e olhou 
pros lados – did you guys feel that? 

- Feel what? 
- The ground, it’s shaking. 
- Is it? I didn’t feel it. 
- Me neither – “esse John tá pirando das idéias... eita porra!” – wait, I feel it now! 

 
Colocamos nossas assustadas mãos sobre a mesa e depois de sentirmos as tênues vibrações 
simultaneamente chegamos à óbvia conclusão da hora: 
 

- Aftershock... 
 
Visualmente consultamos os outros membros do nosso grupo de viagem, e membros de 
outros grupos que igualmente conferiam o histórico local, mas aparentemente ninguém 
mais havia percebido o curioso fenômeno... coisa que, diga-se de passagem, imediatamente  
causou-nos intrigante questionamento: 
 

- Was it real or was it our brains fuckin’ up with us? 
- I don’t know, Scott – “shit... quer dizer, putz”. 
- Man, I thought this was all over now... 

 
Nosso dedicado guia informou-nos que estava na hora de zarpar. Voltamos pra van e 
continuamos nosso silencioso trajeto. Eu novamente liguei o meu “player” e fiquei apenas 
apreciando a desértica paisagem. 
 
O dia estava bonito, ensolarado, temperatura amena... eu finalmente consegui relaxar um 
pouco, e tentei dar uns cochilos. A princípio tudo o que eu consegui foram uns breves 
intervalos de sonífero repouso, na maioria das vezes bruscamente interrompido por algum 
balanceio mais intenso da van, coisa do natural dinamismo do trajeto... mas depois de 



algumas frustradas tentativas eu consegui intercalar uns poucos cochilos. Sonhei, até, 
aqueles sonhos curtos, sem nexo algum, apenas uma mistura de sons e imagens 
aparentemente incoerentes, coisa de cérebro que não teve o devido repouso nas 2 noites 
anteriores. 
 
E de repente eu me vi numa ensolarada praia do litoral brasileiro, daquelas que a 
temperatura da água não requeria 3 mm de neoprene por sobre todo o corpo para ser 
devidamente apreciada... mas eu não estava dentro d’água, eu estava calmamente 
passeando pelas brancas areias, sozinho com os meus serenos pensamentos, simplesmente 
observando as minúsculas ondas quebrando pertinho aos meus descalços pés, quando ao 
horizonte despontei uma bela e conhecida figura. 
 
E como era sonho mesmo no instante seguinte ela estava parada à minha frente, sorridente, 
seus brilhantes olhos cor de mel – os dela, claro – visivelmente felizes por estarem me 
vendo. Na hora eu não sabia que estava sonhando, não foi sonho lúcido, mas foi bem 
vívido... 
 

- Tudo bem, Celso? 
- Tudo bem... e você, Célia? 
- Tudo. Como foi a viagem? 
- Foi massa... tirando o terremoto, claro. 
- Uma terrível experiência, eu suponho. 
- Bota terrível nisso, pense numa sensação de impotência, você não tem como escapar 

da coisa, não tem pra onde correr... 
- Putz... – ela olhou pro mar, e depois pra mim novamente – nem tá dando onda hoje, 

né? 
- Pode crer... Célia, eu queria te dizer uma coisa. 
- Diga, Celso, estou ouvindo. 
- Antes da viagem eu tava decidido a largar o emprego e mudar daqui, ir morar com 

Bia... 
- Sei... 
- Mas depois que eu quase morri eu mudei de idéia. 
- Foi nada...? 
- Foi... quer dizer, eu ainda quero largar o emprego, que aquilo não tem futuro 

nenhum mesmo, mas eu não vou mais mudar daqui não. 
- E o que Bia disse a respeito dessa novidade? 
- Ela não ficou muito feliz não, nem um pouquinho, diga-se de passagem, mas isso 

agora não vai fazer a menor diferença, pois a gente decidiu acabar tudo mesmo. De 
vez. 

- Vocês chegaram a um acordo ou ela deu um chute na tua bunda, há-há? 
- Nós chegamos a um acordo, há-há-há... 
- Eu estou impressionada, Celso, você ter acabado tudo mesmo gostando dela como 

você gosta. 
- Eu também estou, há-há, foi mais difícil do que eu havia imaginado, mas eu tive que 

fazer isso, outra coisa sem futuro na minha vida. 
- Eu fico feliz por você ter conseguido, Celso. 
- Obrigado pelo apoio, Célia. 



- De nada, amigas são pra essas coisas... 
 
De repente eu comecei a escutar uma conhecida música ao fundo... sabe quando a gente 
dorme com o som ligado, ou com fone de ouvido, e a música entra no sonho e quando a 
gente se dá conta geralmente é sinal que o sonho tá acabando? 
 
Foi exatamente o que aconteceu naquele inesperado instante, com a diferença de que eu não 
consegui distinguir se o sonho acabou mesmo ou não... 
 

- Tás ouvindo essa música também? 
- Minha predileta do Wire... 
- Massa... – “estranho” – eu queria te dizer outra coisa, Célia. 
- Eu tenho que ir agora, Celso, tá quase na hora. 
- Sei... – “na hora?” – na hora do quê? 
- A gente conversa mais daqui a pouco, fica frio que vai dar tudo certo. 

 
E logo ela desapareceu da minha frente, como frequentemente acontece em sonho... e logo 
eu senti algo que decididamente não acontece frequentemente em sonho, nem na vida real: 
uma brusca aceleração radial, e outra tangencial, e outra rotacional... “puta merda, essa van 
tá capotando!”. 
 
Imediatamente abri meus preocupados olhos e confirmei que o universo estava mesmo 
girando ao redor do meu abalado ser – no meu abalado referencial, claro. O tempo começou 
a escoar mais lentamente, e antes que eu pudesse pensar no que seria mais adequado a fazer 
naquele periclitante momento eu me vi do lado de fora do descontrolado veículo...! 
 
E do lado de fora, parado no ar, eu me vi no lado de dentro, girando em conjunto com os 
outros seres humanos, e do lado de dentro eu me vi do lado de fora... “putz, será que eu 
estou morrendo, será que eu já morri??”. 
 
Foi como se a minha consciência tivesse separado em 2 distintas unidades... não, separado 
não é bem o termo, pois elas estavam cientes uma da outra... era como se fosse 2 
processadores em paralelo, um dentro do meu corpo, na van, observando tudo o que estava 
acontecendo dentro do girante veículo, a cara de assustado de John, os japoneses tentando 
manter seus corpos conectados – os deles, claro – Scott e Bill apoiando as mãos no teto da 
van, e outro fora da van, flutuando, observando as (aparentemente) inúmeras rotações da 
van... “hum, o que tem mais pra ser observado por aqui?”. 
 
E foi quando eu embarquei numa viagem muito mais emocionante do que eu havia 
antecipado... 
 
 
 
 
 
 
 



Where Is My Mind? 
 

- Vou tentar de novo, Celso. A música, claro. 
- Tá bom. 

 
Célia ajeitou a palheta nos dedos, tomando o necessário cuidado para não deixá-la cair 
novamente, novamente fez o A e começou a tocar a bendita e (potencialmente) destrutiva 
canção. 
 
Tentar descrever a sua precisa intonação vocal, sua óbvia atenção aos mínimos detalhes do 
arranjo, as breves olhadas que ela me dava após as mudanças de acordes que ela tão 
elegantemente executava etc etc requeriria um nível de detalhamento cuja complexidade 
completamente foge ao escopo desta modesta obra. Aquela menina realmente havia 
dedicado um considerável tempo àquela (in)suspeita empreitada, e um igualmente 
considerável esforço, e o resultado, caros leitores, foi quase indescritível na linguagem 
humana. Como também o foi o indefinível olhar que ela me lançou tão logo acabou de 
pronunciar os últimas versos da bela canção. 
 
Eu não conhecia a tal música, nunca havia escutado antes daquela memorável tarde, mas 
logo concluí que aquele decididamente seria um dos muitos casos em que o “cover” era 
melhor do que o original. 
 

- E então, Celso, o que você achou? 
 
Célia descansou o seu exausto instrumento sobre a cama e pacientemente aguardou a minha 
demorada resposta, ainda mantendo o tal indefinível olhar. 
 
E foi exatamente naquele indefinido momento que as tais (supostamente) desaparecidas 
vozes reapareceram... “putz”... e aquela foi a 1ª vez que elas concordaram entre si: 
 

- Eu achei pra lá de massa, tá ligado? – voz número 1, visivelmente impressionada. 
- Eu idem – voz número 2, idem. 
- Eu idem idem – voz número 3, idem idem – Essa menina obviamente está dando 

todos os sinais de que está interessada em algo mais profundo, gentem... eu não falei 
nada na hora do toque labial porque aquilo obviamente que foi um acidente, mas 
isso, meus amigos, isso não foi acidente não, isso foi premeditado, calculado e 
ensaiado. E com afinco, eu diria. 

- Concordo – voz número 2 – obviamente que eu não estou sugerindo que você agarre 
a menina, Celso, que afinal de contas é feio agarrar namorada de amigo. 

- Concordo com vocês – voz número 1 – seria mesmo lamentável fazer uma desfeita 
dessas com Leo. 

 
Putz... “então é assim, vocês vão ficar falando merda na minha cabeça mas não vão me 
dizer o que fazer?”. O (interno) silêncio que veio em seguida foi a clara resposta de que eu 
estava mesmo sozinho com os meus próprios pensamentos naquela sinuca... “a menina 
investiu horas de preparação, ficou tão ansiosa na hora de tocar a música que nem 
conseguiu segurar a palheta direito... eu não sei o motivo, mas esse lance decididamente foi 



muito importante pra ela... talvez o próprio Leo tenha participado desta armação, pra me 
testar... não, Leo não faria uma leseira dessa não, se isso é armação mesmo é coisa de 
cabeça de mulher... será que essa menina realmente desenvolveu alguns sentimentos mais 
nobres em relação à minha igualmente nobre e completamente imodesta pessoa, tal qual 
suspeitara o meu sábio amigo Zé Geraldo, e se ela realmente desenvolveu tais sentimentos, 
será que essa foi a bela maneira que ela decidiu expressá-los?”. 
 
“Cacilda, isso já aconteceu, foi naquele dia que eu tava tocando violão com Célia... será que 
eu tou morrendo mesmo e tou vendo a minha vida repassando na minha frente feito um 
filme?”. 
 
Olhei pra van novamente, que continuava lentamente girando... “putz, só pode ser, eu tou 
morrendo e o meu cérebro está se preparando para encerrar as suas atividades, as dele, 
claro... vamos conferir o que mais acontece agora”. 
 
Obviamente que eu estava pensando demais para realmente tomar alguma atitude mais 
decisiva, como tacar-lhe um demorado beijo de língua, mas finalmente cheguei à sábia 
conclusão ao que ser feito: 
 

- Essa foi a coisa maisss... – “sexy não, não seria muito apropriado declarar que a 
namorada de um amigo meu acabou de fazer algo que eu considerei ser a coisa mais 
sexy que eu presenciei na minha curta vida, nem um pouco apropriado, diga-se de 
passagem... mesmo porque a mais sexy mesmo foi quando Lídia e Carlinha 
cantaram “Blue” no Show do Chacal delas, quando eu tava no 5º ano” – a coisa 
mais romântica que eu ouvi na vida, Célia. 

 
Pensando melhor eu nem sei qual opção foi a menos apropriada mesmo... mas ela 
aparentemente gostou da resposta, sorriu satisfeita, e aparentemente orgulhosa de si mesma: 
 

- Obrigada, Celso. 
- De nada... como é mesmo o nome dessa música, Célia? 

 
Obviamente que eu havia deduzido a resposta a óbvia partir do refrão da sensual canção, e 
obviamente que no fundo mesmo ela sabia que o que eu queria mesmo era novamente 
escutar aquelas mágicas palavrinhas, e obviamente que ela repetiu o mesmo indefinível 
olhar ao repetir novamente as tais mágicas palavrinhas: 
 

- “I’ve Got To Have You”, Celso. 
 
E daquela vez eu finalmente consegui indentificar a natureza boydiana do seu olhar – o 
dela, claro – e novamente meus claptonianos dilemas atormentaram-me as abaladas idéias. 
 
Minha cara amiga Cristina estava mesmo certa, às vezes a vida nos dá mesmo uma 2ª 
oportunidade de fazer o que a gente queria ter feito e não fez... e depois de pensar mais um 
pouco eu acabei chegando à óbvia conclusão de que, sob todos os aspectos, seria preferível 
aproveitar aquela (repetida) oportunidade de intencional e agradavelmente unir meus lábios 
aos seus – aos dela, claro – e assumir todas as imagináveis e inimagináves consequências 



daquele (exageradamente) pensado ato, e certamente provocar desnecessários conflitos que 
provavelmente em muito afetariam a minha vida surfística, do que passar o resto da vida 
imaginando como seria beijar Célia. 
 
Aquele sem dúvida alguma foi o melhor beijo da minha vida... e não demorou muito para 
que aquela inesperada pero desejada situação evoluísse para um ainda mais inesperado pero 
desejado estado de mais elevada energia, devidamente sonorizado pela mais bela wireana 
melodia... shruiu-iu-iu!!! 
 
“Cacilda, não foi isso que aconteceu naquele dia, eu não apertei Célia, que eu jamais iria 
apertar namorada de Leo... e essa música que tá rolando é o som que eu, ou melhor, o outro 
“eu” está ouvindo na van... será que isso tudo foi o que Célia quis me explicar quando disse 
que a gente ia conversar mais daqui a pouco no sonho do capítulo anterior... puta merda, 
será que eu estou mesmo morrendo e o meu atormentado cérebro está me mostrando uma 
realidade diferente, coisas que eu podia ter feito, devia ter feito e não fiz... ou isso é um 
universo paralelo?”. 
 
Nem tive tempo de elocubrar mais a respeito daquelas inquisições todas, pois logo deparei-
me com outra cena dum outro importante e decisivo momento da minha vida. Da minha 
vida real mesmo, ou pelo menos daquela que eu achava que era real mesmo. 
 

- Você gostou mesmo dela, Celso? 
- Claro, Val, Lucinha é gente boa, a gente trocou umas idéias musicais, ela saca de 

som... 
- Tá bom. Boa noite. 
- Boa noite!? Não vai rolar nem um jaba-jabazinho não? 
- Vamos deixar pra amanhã, Celso, eu dormi pouco essa noite, tou precisando 

descansar, amanhã eu tenho entrevista... 
- Putz... 

 
A bem da verdade eu também havia dormido pouco, também precisava descansar, e – 
pasmem – nem estava pensando em sexo, mas não custa nada a gente reclamar um pouco, 
não é mesmo? 
 
Acordei de bom humor. Sozinho, Valéria aparentemente havia saído para a tal entrevista, 
então eu fiquei deitado mais um pouco, tentando lembrar dos meus sonhos... 
 

- Não, nada de ZK, eu sonhei pegando onda... 
 
Coisa que, diga-se de passagem, eu estava mesmo precisando fazer. Mesmo! 
 

- Será que Neno já terminou a minha prancha nova? Shruiu! 
 
Pensei em descer, dar uma volta nas redondezas, mas desisti, resolvi comer algo, checar 
minhas mensagens, ouvir um sonzinho... 
 

- Haja tédio... 



Lá pelas tantas ela apareceu no pedaço, aparentemente satisfeita: 
 

- Cheguei! 
- E aí, como foi? 
- Foi legal, eu acho que vai rolar mesmo, Celso, daqui pra sexta eles confirmam. 
- Massa... meus parabéns! 

 
Levantei, dei-lhe um intenso abraço, e um igualmente intenso beijo... 
 

- Seria tão bom se você ficasse aqui, Celso... 
- É, seria mesmo... 
- Bom, se você decidir não ficar aqui eu vou passar o meu aniversário contigo. 
- Vai porra nenhuma... 
- Sério! Você vai ver... 

 
Valéria estava mesmo ligadinha em mim, e vice-versa, aparentemente... “e se...?”. 
 

- Eu acho que eu vou ficar aqui, Val. 
- Mesmo?! 
- Mesmo. Esse pessoal de Sampa tá muito enrolado pro meu gosto, o pessoal daqui 

de São José é mais decidido, a coisa toda fluiu duma maneira mais laminar... e tem 
outra coisa também. 

- Que coisa, Celso? 
- Você, claro. Eu acho que eu realmente estou... 

 
Minha adorável namorada nem me deixou terminar a frase, e imediatamente tacou-me um 
longo e molhadinho beijo – o melhor da minha vida, diga-se de passagem. 
 

- Adorei, Celso, só falta agora você me dizer que não vai morar com as suas 
amiguinhas da Odonto. 

- Eu tenho mesmo que morar em algum lugar, né? Aqui não dá, ia ficar muito 
esquisito morar aqui contigo e com o teu irmão, então vai ser com elas, ora. 

- Você podia morar com alguém da turma que vai ficar aqui, Celso. 
- Mas nem fudendo que eu vou morar com alguém da turma, chega! 
- Putz... 

 
E apesar daquele esperado protesto da minha (cada vez mais) adorável namorada não 
demorou muito para que aquela inesperada pero desejada situação evoluísse para um ainda 
mais inesperado pero desejado estado de mais elevada energia, devidamente sonorizado 
pela mais bela wireana melodia... shruiu-iu-iu!!! 
 
“Cacilda, não foi isso que aconteceu naquele dia, eu não decidi ficar em São José, que eu 
jamais iria permanecer naquela bizuleica cidade depois de terminar o ITA... e essa música 
que tá rolando é o som que eu, ou melhor, o outro “eu” está ouvindo na van... puta merda, 
será que eu estou mesmo morrendo e o meu atormentado cérebro está me mostrando outra 
realidade diferente, coisas que eu podia ter feito, devia ter feito e não fiz... ou isso é um 
universo paralelo?”. 



Nem tive tempo de elocubrar mais a respeito daquelas inquisições todas, pois logo deparei-
me com outra cena dum outro importante e decisivo momento da minha vida. Da minha 
vida real mesmo, ou pelo menos daquela que eu achava que era real mesmo, que naquela 
altura do campeonato eu nem sabia mais o que era realidade mesmo. 
 

- Ligaram do ITA, você passou! Meus parabéns, Celso. 
- Eu passei?? Eu passei?!? 
- Passou, eles falaram que você tem que estar lá na segunda-feira. Eles disseram que 

ligariam mais tarde, deixaram um número... 
- Aonde? Aonde está o número? Segunda-feira?!? Não vai dar tempo!! 
- Essa não, aruá, a outra segunda. Regininha ligou também, queria saber quando você 

voltava da praia. 
 
Regininha, assunto pendente número 1. Linda, inteligente e meiga. Estávamos juntos há 7 
meses, mas já havia passado da hora de acabar. Eu só não sabia como. Talvez finalmente 
tivesse um bom pretexto, eu ia morar em outra cidade, estudar o tempo todo. 
 

- Carolina ligou? 
- Não. 

 
Carolina, assunto pendente número 2, nunca ligava. Eu resolvi ligar pro ITA pra confirmar 
a notícia e anotar os detalhes. Depois trataria dos assuntos pendentes, afinal de contas 
assuntos pendentes, por definição, sempre ficam pra depois. 
 
Toda a família ficou feliz, um sonho realizado. Eu chorei um bocado, e depois rezei, 
agradecendo pela conquista. Minha mãe chorava sem parar, meu pai ligou pra todo mundo 
e meu irmão ligou pra namorada dele, que por sua vez também ligou pra todo mundo. As 
comemorações familiares só acabaram no domingo de noite. 
 
Regininha ficou muito feliz por mim, e eu, mais uma vez, não consegui tomar a decisão 
certa. Eu achei que na segunda, depois de passada toda a euforia do fim de semana, eu 
finalmente conseguiria... Carolina, eu tinha que falar com ela. Será que ela estaria em casa? 
Carolina sempre estava em casa, ainda mais numa noite de domingo. 
 

- Oi, Carolina, tá a fim de sair? 
- Tô, vamos. Já estou pronta. 

 
Carolina sempre estava pronta. Não que ela vivesse arrumada o tempo todo, ela 
simplesmente não se arrumava nunca. E nem precisava. E qualquer roupa lhe caía bem. 
Nem que fosse uma calça desbotada e uma blusa branca de botão, dessas de ficar em casa 
mesmo. 
 
Seus cabelos ainda estavam molhados, e o efeito revelador da água escorrendo na sua blusa 
estava me deixando, digamos, entusiasmado. Não que eu nunca a tivesse visto sem roupa, 
mas ela estava extra sensual naquela noite. Antes de entrarmos no carro ela me abraçou 
forte e me beijou intensamente. Algo estava errado, Carolina nunca me beijava em público, 
muito menos na frente da irmã e do irmão. 



- Para onde vamos? – perguntei, tentando disfarçar minha ansiedade. 
- Precisa perguntar?! – ela finalmente sorriu, o que me fez relaxar um pouco. 

 
Carolina tinha usado aparelho ortodôntico por mais de dois anos, ela ainda usava quando 
nos conhecemos. Apesar de já fazer mais de um ano que o tratamento havia acabado ela 
ainda tinha um certo receio de sorrir. Mas algo me dizia que ela estava séria por outro 
motivo. 
 
Nós havíamos passado a noite de ano novo juntos, tínhamos ido numa festa de uns amigos 
dela e depois fizemos uma festa a dois, até o amanhecer. Carolina sempre ficava triste entre 
o Natal e o ano novo, pois era quando mais sentia falta de sua mãe. Mas apesar da tristeza 
ela não tinha ficado tão séria como ela estava naquela noite. 
 
Eu achei melhor não falar nada, podia estragar o momento. Quando chegamos ela colocou 
o CD que eu tinha compilado para ela quando ela fez 19 anos. Foi naquele momento que eu 
me toquei que não estaríamos juntos quando ela fizesse 20. Ou 21, ou 22... uma leve 
melancolia tomou conta de mim, melancolia esta que levaria anos para se dissipar. Todo 
sonho tem seu preço, e eu estava apenas começando a pagar pelo meu. 
 
O CD era uma exuberância visual e acústica, uma obra prima, modéstia à parte. Na frente 
eu havia colocado uma foto dela que eu tirei no dia em que ela tirou o aparelho. No verso 
eu coloquei uma foto minha, pegando onda. No rótulo eu combinei as duas fotos e colei o 
título “Carolina 1.9”. A seleção musical começava com “Sensible Shoes” e terminava com 
“Mexican Moon”, numa sequência projetada para neutralizar qualquer resistência. Ela me 
disse que foi o melhor presente que ela ganhou naquela noite, que por sinal foi a primeira 
que passamos juntos. Eu guardara uma cópia comigo, sem as fotos e dizeres especiais, que 
alguns anos depois seria muito providencial, e considerada ”a coisa mais romântica que 
esse sujeito já fez na vida”. 
 
Ela também trouxe uma garrafa de vinho branco, geladinha, que saboreamos sem pressa, 
como se aquela noite fosse durar pra sempre. 
 
Passamos um bom tempo sem falar nada, nossos corpos envoltos numa contínua 
transferência de calor e massa. Ela quebrou o silêncio com a sutileza que lhe era peculiar. 
 

- Você viaja quando? – ela perguntou depois de tomar mais um pouco do vinho. 
- Quê? – eu fiz que não entendi. 
- Quando é que você vai viajar pro ITA? 
- Você tá sabendo?! – ótimo, assim eu não precisaria explicar mais nada. 
- Claro, eu tenho o hábito de ler jornal. Que foto ridícula eles colocaram, você todo 

sorridente, dizendo que ia fazer estágio na NASA... 
- Eu não falei nada disso, aliás, eu não falei nada do que foi publicado, foi tudo 

invenção daquela repórter desmiolada. 
- Daquela repórter sua amiga. 
- Ela não é minha amiga, nós apenas estudamos Inglês na mesma classe... eu viajo no 

domingo que vem. 
- Vai cortar os cachos? 



- Vou. 
- Vai ficar uma gracinha – ela disse enquanto me acariciava os cabelos – já estou com 

saudades... 
- É só por um ano, depois vou deixar crescer de novo. 
- De você, seu bobão – ela sussurrou no meu ouvido, iniciando outra sessão de 

transferência de calor e massa. 
 
Carolina sabia que eu tava namorando Regininha quando nós começamos a sair juntos. Ela 
nunca tinha falado nada a respeito, mas depois do seu aniversário ela me disse que eu teria 
que fazer uma escolha. Eu falei que queria ficar com ela, e que terminaria tudo com 
Regininha antes do final do mês. Eu não somente não cumpri o que disse como também 
não falei nada pra ela. O mês acabou, o ano acabou e eu nada. 
 
E foi por isso que eu voltei da praia decidido a executar minhas duas resoluções de ano 
novo, resolver meus assuntos pendentes. A começar pelo número 2. 
 

- Carolina, eu tenho que te falar uma coisa, é sobre Regininha... 
- Deixe-me adivinhar, você não terminou com ela. 

 
Incrível como mulher saca essas coisas de longe. Uma lição que seria muito útil num futuro 
muito próximo. 
 

- Não. Eu não consegui olhar nos olhos dela e acabar tudo.  
- Quanto mais tempo você demorar mais ela vai sofrer. E você, e eu também. 
- Eu não queria magoar você, nem ela, nem ninguém. Eu só queria que essas coisas 

fossem mais simples. 
- Você tem a opção de tornar as coisas simples, Celso. 
- É verdade. Eu vou falar com ela amanhã. 

 
Ela me olhou no fundo dos olhos e disse: 
 

- Eu sei que você não vai. 
  
Levantou-se e foi tomar um banho. Voltou enrolada na toalha e sentou-se na cama, as 
pernas cruzadas na minha frente, as mãos repousando sobre as coxas. Aquela imagem ficou 
permanentemente registrada na minha memória, como também ficaram as palavras que ela 
disse. Eu sentei e segurei as suas mãos. 
 

- Celso, o que eu vou te dizer agora vai ser muito difícil pra nós dois. Eu gosto muito 
de você, muito mesmo. O bastante pra tolerar as suas indecisões com relação à sua 
namoradinha linda e maravilhosa, seus fins de semana na praia com seus amigos. 

- Mas... 
- Mas eu não vou tolerar ficar longe de você. Eu jamais pediria pra você ficar aqui 

comigo. Eu acho melhor a gente não se ver mais. 
 
Eu não sabia o que dizer. Eu não conseguia nem olhar pra ela. Fui tomar um banho. Ela 
ficou parada, de olhos fechados, quando eu voltei ela perguntou: 



- Quando você vem por aqui? 
- No carnaval, depois em maio por uma semana e depois no meio do ano. 

 
Sentei ao seu lado e segurei suas mãos novamente. 
 

- Carolina, eu sei que você não vai ficar de bobeira pra sempre, mas nós ainda somos 
muito novos pra ficar fazendo promessas pro resto da vida. Eu acredito que nunca 
vou gostar de alguém como gosto de você, e se a gente tiver que ficar junto nem 
tempo nem distância nem nada nem ninguém vai impedir que isso aconteça. 

- Eu sei, eu sei – ela disse enquanto me abraçava. 
 
Ela ficou mais aliviada, e eu também. Eu realmente acreditava no que eu estava falando, só 
o tempo mostraria se eu estava certo ou não. Ficamos na cama por mais algumas horas e 
depois fomos ver o sol nascer na praia. 
 
Naquela segunda eu criei coragem e fui terminar tudo com Regininha, e na hora H eu não 
apenas fiquei contente por ter conseguido finalizar o nosso envolvimento emocional como 
também por não ter rolado nenhum drama, ceninha, choro, essas porras que estragam 
qualquer final de namoro... e logo depois eu tomei outra decisiva decisão, e fui encontrar 
Carolina. 
 

- Está feito, Regina é coisa do passado, daqui pra frente eu serei 100% seu, Carolina. 
- Estou surpresa, Celso, eu pensei que você não iria conseguir fazer isso... mas estou 

feliz, claro. 
- Massa. Eu também decidi não ir pro ITA, liguei pra eles e falei que não vou estudar 

lá. 
- Celso, você vai deixar de realizar o seu sonho por minha causa?! Eu não sei se eu 

vou conseguir lidar com isso não, é muita responsabilidade, e se depois você se 
arrepender disso e ficar me culpando...? 

- E quem disse que foi por tua causa, mulher? Eu ia deixar de surfar mais de 7.000 
ondas se eu fosse pro ITA, eu fiz as contas. 

- Donde concluímos que eu não sou mesmo a coisa mais importante da tua vida. 
- CQD... e além disso o ITA não tem curso de Engenharia Química, e tu bem sabes 

que eu me amarro... 
 
Minha adorável namorada nem me deixou terminar a frase, e imediatamente tacou-me um 
longo e molhadinho beijo – o melhor da minha vida, diga-se de passagem. 
 
E apesar daquele esperado protesto da minha (cada vez mais) adorável namorada não 
demorou muito para que aquela inesperada pero desejada situação evoluísse para um ainda 
mais inesperado pero desejado estado de mais elevada energia, devidamente sonorizado 
pela mais bela wireana melodia... shruiu-iu-iu!!! 
 
“Cacilda, não foi isso que aconteceu naquele dia, eu não finalizei o meu envolvimento 
emocional com Regina, e decididamente não decidi não ir pra São José, que eu jamais iria 
derprezar a chance de estudar no ITA... e essa música que tá rolando é o som que eu, ou 
melhor, o outro “eu” está ouvindo na van... puta merda, será que eu estou mesmo morrendo 



e o meu atormentado cérebro está me mostrando outra realidade diferente, coisas que eu 
podia ter feito, devia ter feito e não fiz... ou isso é um universo paralelo?”. 
 
Nem tive tempo de elocubrar mais a respeito daquelas inquisições todas, pois logo deparei-
me com outra cena dum outro importante e decisivo momento da minha vida. Da minha 
vida virtual mesmo, ou pelo menos daquela que eu achava que era virtual mesmo, que 
naquela altura do campeonato eu nem sabia mais o que era realidade mesmo... e muito 
menos virtualidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A Flower In The Desert 
 
Não era uma ensolarada praia do litoral brasileiro, daquelas que a temperatura da água não 
requeria 3 mm de neoprene por sobre todo o corpo para ser devidamente apreciada... não, 
eu estava no mesmo deserto, ainda surpresamente flutuando por sobre as secas areias, 
(levemente) atormentado pclos recentes acontecimentos, quando ao horizonte despontei 
uma bela e conhecida figura, serenamente sentada numa genérica pedra à beira da estrada. 
 
“Então isso tudo é um sonho, eu ainda estou sonhando?”. 
 
E como aparentemente era sonho mesmo no instante seguinte ela estava parada à minha 
frente, sorridente, seus brilhantes olhos cor de mel – os dela, claro – visivelmente felizes 
por estarem me vendo. Na hora eu tinha certeza de que estava sonhando, sonho lúcido, 
claro, e bem vívido... 
 

- Bem que você disse que a gente ia conversar em breve, Célia. 
- Eu estava certa, novamente. 
- Então tudo isso ainda é o mesmo sonho? 
- Você já fez o teste dos indicadores? 
- A 1ª coisa que eu devia ter feito, né? – cruzei meus indicadores um através do outro, 

sem o nemor esforço – é um sonho mesmo, e você nada mais é do que um produto 
do meu sub-consciente. Tudo isso, a van capotando, essas realidades alternativas 
que eu acabei de ver, tudo produto do meu sob-consciente, eu devia ter feito esse 
teste antes. 

- Então se é sonho mesmo tenta acordar, ora! 
- Agora mesmo... 

 
Fechei os olhos, abri-os novamente e logo me vi novamente no interior da van, ouvindo a 
mesma canção que eu estava ouvindo antes deste inexplicável fenômeno acontecesse, ainda 
em câmera ultra-lenta, observanto o inercial movimento de latinhas de refrigerante e 
mochilas e outros objetos que não estavam fisicamente conectados ao girante veículo, as 
assustadas feições dos meus companheiros de viagem... “puta merda, será que eu não 
consigo mais sair desse sonho?”. 
 
Novamente tentei cruzar meus incrédulos indicadores, mas não consegui... “então isso tá 
mesmo acontecendo!”. 
 
Fechei os olhos, abri-os novamente e logo me vi novamente defrente àquela bela e 
impassível figura sentada numa pedra no meio do deserto: 
 

- Você por acaso vai me dizer o que está acontecendo? 
- Hum, quais serão as possibilidades... ? 
- Sonho não é, que se fosse eu conseguiria acordar. 
- Isso. 
- Será que eu tou morrendo? Será que é isso que acontece quando a gente tá 

morrendo, a gente fica vendo realidades alternativas e conversando com gente que 
não queria conversar com a gente quando a gente tava vivo? 



- É uma possibilidade, né? 
- Sim, mas, no caso tu não passa de um produto do meu sub-consciente mesmo. 
- É uma possibilidade. 
- E tem outra? 
- Claro que tem, Celso. Por exemplo, isso é um diferente estado de consciência teu 

que está se comunicando com um diferente estado de consciência meu. 
- Estado diferente... 
- Produto desse temporário desequilíbrio que o teu cérebro está sofrendo. 
- Temporário desequilíbrio... 
- Por causa desse acidente, claro. 
- Então isso tá mesmo acontecendo. 
- Tá mesmo. 
- Sei... com qual finalidade? 
- De você entender que existe uma conexão especial entre a gente, e eu te dizer que 

vai dar tudo certo. 
- Tudo certo tipo eu vou morrer mesmo e isso é apenas uma transição ou tudo certo 

eu vou sair dessa e John e Scott e Bill e os japoneses também? 
- Há-há-há, eu sabia que tu ia dizer isso, alesado... 
- E? 
- Bom, isso você vai descobrir logo... quer dizer, logo é um termo relativo, que nessa 

altura do campeonato você já percebeu que nesse estado de consciência a passagem 
do tempo é diferente. 

- E como... então tu consegue ver o futuro. 
- Não exatamente. 
- Não exatamente... 
- Imagine que você está surfando e vem uma série lá do fundo mas que de onde você 

está ainda não dá pra ver. 
- Certo... 
- Agora imagina que eu estou num helicóptero pairado uns 20 m acima de tu, de onde 

eu estou dá pra ver a série, que pra tu é o futuro, pois tu ainda não consegue ver, 
mas pra mim é apenas uma outra faceta do presente. 

- Sei... 
- Bom, é isso. 
- Muito esquisita, essa possibilidade... Tás ouvindo essa música também? 
- Minha predileta do Wire... 
- Massa... 
- Eu tenho que ir agora, esse tipo de coisa requer muita energia, e eu já gastei tudo 

que tinha. 
- Espera, Célia, se isso que você falou é verdade mesmo, esse lance de diferentes 

estados de consciência meu e teu se comunicando, a gente vai lembrar disso depois, 
feito um sonho lúcido? 

- Eu não sei... você quer combinar um número pra gente conferir depois? 
- Um número não, que a gente já tentou isso antes e não funcionou, me diz uma coisa 

que somente você sabe. Uma coisa que você possa revelar, claro. 
- Hum... já sei, naquele dia que você foi comer macarronada lá em casa, lembra? 
- Claro que eu lembro, foi a 1ª vez que a gente se beijou. 
- Isso, foi a 1ª vez que eu fiz aquele tipo de molho de macarrão. 



- O molho da macarronada... 
- Eu nunca comentei isso com ninguém. 
- Tá bom, vou lembrar. 
- Eu tenho que ir agora, Celso... – ela ficou ligeiramente séria, um pouco demais pro 

meu gosto, diga-se de passagem – aproveita pra descobrir as coisas que tu precisa 
descobrir, mas não demora muito tempo nesse estado não, visse, senão tu corre o 
risco de não querer voltar mais. 

- Tá bom... eita, perainda, isso quer dizer que eu posso ficar mais tempo nesse 
estad...? 

 
E antes que eu pudesse finalizar a minha pertinente indagação a bela e impassível figura 
sumiu da minha frente, como num passe de mágica. 
 

- Célia, espera...! 
 
“Putz, e agora?”... e como eu estivesse (pelo menos) aparentemente preso naquele limbioso 
estado eu refleti um pouco e logo cheguei à óbvia conclusão de que, sob todos os aspectos, 
seria preferível esplorar as peculiaridades daquele desconhecido estado do que ficar 
rodando dentro da van em câmera ultra-lenta observando o caótico movimento das latinhas 
de refrigerante e as assustadas feições dos meus companeiros de viagem... ”mesmo porque 
Célia disse que ia dar tudo bem”. 
 
Se bem que aquela Célia podia ter sido apenas o meu subconsciente me preparando para 
um encontro com uma desconhecida interface... 
 
“Bom, ela disse pra eu não demorar muito, mas também disse que logo era um termo 
relativo, donde concluímos que muito também é, nénão?” 
 
“Já sei, vou investigar a minha obssessão predileta, descobrir o que teria acontecido com a 
minha vida se eu não tivesse ido pro ITA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Time Is On My Side 
 

- Boa noite, Celso, entre um pouquinho que Giselle já vem. 
- Muito obrigado, D. Cristianne. 
- Celso, senta pra ver o jogo. 

 
Eu não fazia a mínima idéia de quem estava jogando, mas achei melhor nem comentar 
nada, apenas acomodei-me ao lado do bem-humorado cidadão e aceitei o copo de cerveja 
que ele tão educadamente ofereceu-me. 
 
Mesmo porque eu estava querendo causar uma boa impressão...  
 
Em poucos instantes uma simpática senhora incrivelmente semelhante à dona da casa 
adentrou o recinto, e durante os 5 min seguintes as 2 irmãs submeteram-me a um detalhado 
interrogatório a respeito das minhas atividades esportivas, sociais e profissionais, só 
faltaram perguntar quanto eu ganhava. 
 
A (in)esperada prova oral foi bruscamente interrompida quando um sorridente aborrecente 
apareceu na sala – coisa que, diga-se de passagem, causou-me necessario (e prematuro) 
alivio... 
 

- Fala, Celso, hé-hé-hé, tá pronto pra enfrentar a dona braba? 
 
Antes que eu pudesse tentar elaborar uma apropriado resposta para aquela (ligeiramente) 
incoveniente pergunta a espertíssima D. Cristianne adiantou uma providencial requisição: 
 

- Meu filho, vá chamar a sua irmã, diga pra ela que Celso já chegou. 
 
Providencial mesmo, pois eu já estava começando a sentir um ligeiro aumento da 
temperatura cutânea... mas Giselle parecia ser uma pessoa interessante, e eu achei que o 
momentâneo sacrifício valeria a pena. 
 
O espirituoso garoto caminhou lentamente em direção ao corredor e bateu à ultima porta do 
lado esquerdo: 
 

- Giselle, o teu futuro namorado está aqui. 
- Quem?? – uma ligeiramente abafada voz respondeu do outro lado. 
- Celso, tá na sala te esperando. 

 
“Cacilda, como foi que eu conheci Giselle se eu não fui pro ITA? E essa cena aconteceu 
quando “eu” tava no 5º ano, ou seja, nesta realidade alternativa, no entanto, eu já estou 
formado e trabalhando, mas o que aconteceu com Carolina depois da formatura, da nossa 
formatura?”. 
 
Uma coisa ficou decididamente clara naquele momento: ninguém estava tentando esconder 
que a torcida organizada estava a meu favor... mas pelo menos todos conseguiram manter 
seus genuínos sorrisos. 



Todos exceto a dama da hora, que finalmente deu o ar da graça, mas que fez questão de 
imediatamente sair de cena: 
 

- Vamos, Celso? 
- Divirtam-se... – D Cristianne inutilmente procurou aliviar um pouco a parada. 

 
Eu não sei quem estava mais encabulado, mas nós 2 ficamos (pelo menos um pouquinho) 
aliviados ao sairmos do (extremamente) pressurizado recinto. No elevador o incômodo 
silêncio convenceu-me de que ela estava pensando exatamente o mesmo que eu: “eu acho 
que essa idéia não foi muito boa”. 
 
Não trocamos beijos nem olhares, e foi apenas quando chegamos à calcada que eu tive a 
momentânea oportunidade de olhar diretamente para os seus olhos castanhos – os dela, 
claro – quando novamente segui a sábia orientação materna e abri a porta da viatura para 
ela. 
 
Pelos reflexo no vidro da Marilena eu notei que as 2 indiscretas irmãs estavam a nos 
observar da varanda, mas achei melhor nem dizer nada, e apenas finalizei o galanteador 
procedimento. Entrei, coloquei o cinto, esperei que ela fizesse o mesmo e dei partida. 
 
Eu havia dedicado um certo tempo na preparação logística daquela potencialmente 
produtiva saidela, inclusive consultado o meu fiel amigo Moreira a respeito da trilha 
sonora, mas na hora H sempre rola uma insegurançazinha, que deu as caras quando eu botei 
pra tocar o disco do Pavement que eu havia deixado engatilhado no aparelho musical. 
 
“Deve ter sido naquela noite que eu encontrei Moreira no bar que Lucila cantava, ele deve 
ter apresentado Giselle pra mim... então a gente tinha que se conhecer mesmo se eu não 
tivesse ido pro ITA, o que sugere que a minha enteirada amiga Giselle está mesmo certa 
quando afirma que o nosso universo é probabilístico e determinístico... mas o que 
aconteceu com Carolina depois da formatura, da nossa formatura?”. 
 
Mas ela aparentemente aprovou a trilha sonora, e foi o que ajudou a reduzir um pouco as 
tensões localizadas. Em poucos instantes estávamos (quase que) tranquilamente passeando 
defronte ao Atlântico, e quando paramos num sinal eu criei coragem e arrisquei um tímido 
sorriso. Giselle apreciou o gesto, e educadamente retribuiu. Mas continuou muda e calada, 
e eu achei que seria de bom tamanho fazer um comentário ligeiramente indiscreto: 
 

- Você está diferente daquela noite, Giselle, cortou o cabelo? 
- Não, fiz as sobrancelhas. 
- Sei... – eu fiz questão de obeservar o relatado detalhe, e de quebra notei que suas 

horríveis olheiras haviam desaparecido... nada como uns dias a base de sol e mar 
pra melhorar o visual de qualquer um. 

- Idéia da minha tia, eu nunca havia feito antes... 
- Doeu? 
- Hum-hum... 
- Mas ficou legal... – “se eu falar que prefiro o projeto original ela vai ficar irada”. 
- Obrigada... 



O sinal abriu, continuamos nosso despretensioso passeio... ela entrelaçou as mãos e 
repousou-as sobre as coxas. Giselle estava de vestido, de um azul escuro meio roxeado, não 
muito curto, não muito longo... belas pernas... aquela menina decididamente não era de se 
jogar fora não, minha gente... o problema era que eu estava um pouco enferrujado, ou 
muito, dependendo do gosto do freguês. 
 

- Você gosta de crepe, Giselle? 
- Gosto sim. 
- Abriu uma creperia aqui perto, vamos lá dar uma conferida? 
- Bora. 

 
O lugar era fácil de achar, e não estava muito movimentado, conseguimos uma mesa ao ar 
livre. Simples, uma casa reformada, mas Giselle aparentemente aprovou as instalações. Ou 
fingiu que aprovou, pois não reclamou de nada. Sentou, cruzou as mãos sobre a mesa, 
sorriu meio sem jeito... eu percebi que seus dedos não portavam adereço algum, e ela não 
usava relógio – pelo menos tínhamos algo em comum – mas havia uma discreta correntinha 
prateada no pulso direito. E ela usava brincos, igualmente prateados. E estava de batom, 
dum marrom bem clarinho, cujo sabor eu já imaginava que iria ter elevadas chances de 
provar. E eu estava bastante interessado... 
 
Eu diria que ela havia gastado pelo menos uma hora inteirinha na produção, isso sem contar 
com o tempo empregado na dolorosa tarefa de arrancar alguns inofensivos pêlos faciais... 
tempo este que tinha que ser multiplicado por pelo menos 4,5 para levar em conta o 
impacto psicológico do sofrimento. Enfim, ela obviamente havia investido uma quantidade 
não desprezível de tempo e esforço naquela empreitada, e eu iamaginava que ela deveria 
estar (pelo menos um pouquinho) interessada também. 
 
Eu gostei do som que estava rolando, e mesmo sem querer minhas coordenadas mãos 
iniciaram um silencioso dedilhado em Em. 
 

- Essa música é muito legal. 
- Com certeza... – “êpa, a menina colocou a bola em campo”. 
- É verdade aquilo que Moreira falou naquele dia que a gente se conheceu, que você 

deixou de ir pro ITA por causa da sua namorada? 
- Foi um dos motivos, com certeza. 
- E quais foram os outros? 
- No ITA não tinha o curso que eu queria fazer, e fiz, Engenharia Química. 
- É verdade... 
- E eu teria deixado de surfar mais de 7.000 ondas se eu tivesse ido morar em São 

José dos Campos. 
- Algo me diz que esse foi o principal motivo, Celso. 
- Há-há-há... é o que dizia Carolina. 
- A sua namorada? 
- Ex, no caso. 
- O que foi que aconteceu? Se não for muita intromissão minha, claro. 
- Não é não... a gente continuou junto até depois de formado. A gente se formou em 

julho do ano passado. 



- Sei. 
- No começo desse ano ela foi trabalhar em Salvador, arrumou um emprego melhor 

por lá, e a gente achou melhor acabar. 
- Mas Salvador não é tão longe assim, Celso. 
- Eu sei, mas ela achou que fazia muito tempo que a gente tava namorando, que seria 

saudável ficar longe por uns tempos, essas coisas. 
- Sei... vocês não se encontraram depois? 
- Não, ela teve aqui na semana santa mas eu tava em Pipa. 
- Surfando. 
- Isso, há-há. 
- Então ela tava mesmo certa em relação às tuas prioridades, Celso. 
- Eu acho que sim, Giselle, há-há-há... 

 
“Então foi isso, Carolina iria mesmo pra Salvador, mesmo se eu não tivesse ido pro ITA, a 
diferença é que neste cenário ela foi 1 ano antes... o que significa que no cenário real – se é 
que nessa altura dos acontecimentos ainda existe algo real mesmo, claro – ela tava somente 
esperando “eu” me formar no ITA pra tomar a decisão de mudar pra Salvador... outra coisa 
que decididamente sugere que a minha enteirada amiga Giselle está mesmo certa quando 
afirma que o nosso universo é probabilístico e determinístico”. 
 

- Engraçado, né? Se você tivesse ido mesmo pro ITA a gente com certeza teria se 
conhecido por lá, mas acabou que você não foi e a gente se conheceu do mesmo 
jeito, aqui. 

- É mesmo... então o nosso universo é determinístico, o que tem que acontecer vai 
acontecer? 

- Eu acho que é determinístico e probabilístico ao mesmo tempo: algumas coisas têm 
mesmo que acontecer, outras dependem da aleatoriedade. 

- Hum, interessante... 
- E você, o que acha? 
- Probabilístico, claro. No caso em pauta a gente se conheceu naquela noite porque eu 

tava conversando com Moreira, um nosso amigo em comum. A probabilidade de 
você conhecer os amigos dos seus amigos não é nada desprezível. 

- Certo, mas a probabilidade de nós 3 estarmos caminhando sobre o mesmo m2 duma 
pista de dança, lotada, diga-se de passagem, no mesmo barzinho e no mesmo 
momento da mesma noite de sexta-feira é baixíssima, Celso. 

- Pode crer, nem se a gente tivesse combinado... 
- Nem que a gente tivesse comginado não ia acontecer do jeito que aconteceu, de 

jeito nenhum. 
- Então a gente tinha mesmo que se conhecer, Giselle. 
- É a única conclusão que faz sentido, Celso. 

 
E foi naquele exato momento que eu notei que o seu sereno olhar estava quase que me 
implorando que eu a beijasse naquele exato momento... – bom, pelo menos foi isso o que eu 
imaginei. Mas antes que aquela inesperada jogada ficasse mais complicada eu fui 
escanteado pela chegada da nossa atenciosa – e bastante atraente – atendente da hora: 
 

- Oi, tudo bem? Vocês já conhecem o nosso cardápio? 



- Não, é a 1ª vez que a gente vem aqui. 
- Tem erro não, deixa eu mostrar como é. Nós temos crepes doces e salgados, estes 

são os nomes e os sabores, vocês podem fazer combinações se quiserem... 
 
Naquele particular momento eu jamais poderia imaginar que aquele recinto seria palco de 
alguns dos mais curiosos episódios da minha vida adulta... mas isso é outra estória. 
Pedimos uma bira para iniciar a (potencialmente) promissora noitada, e em poucos 
instantes a gelada foi-nos trazida e servida. Brindamos à saúde dos presentes e ausentes, e à 
paz mundial, e iniciamos uma (quase que) previsível conversação: 
 

- Você pensa em voltar pra cá, Giselle? 
- Com certeza, mas antes eu tenho que acabar o 4º ano. E o 5º, naturalmente. 
- Sei... Moreira disse que muito provavelmente ia morar em São Paulo. 
- Moreira só pode estar maluco pra querer morar em São Paulo, que naquela cidade 

eu não vivo nem amarrada, nossa! 
- Mas tu já está falando que nem paulisssta, meu. 
- Há-há-há, eu nem tento mais me regular... e por falar em Moreira muito obrigada 

por ter pedido pra ele me perguntar se ele podia te dar o meu telefone, Celso. Sutil, 
gostei, há-há. 

- De nada… imagina se eu ie te ligar sem a tua permissão, pense num enxerimento da 
muléstia. 

- Eu achei massa... na verdade eu tava pensando em fazer a mesma coisa quando ele 
me ligou... pedir o teu telefone pra ele. 

- Foi nada... – “massa!”. 
- Foi, mas eu ia te ligar sem pedir a tua permissão mesmo que eu sou meio enxerida 

mesmo. 
- Há-há-há... 
- Na verdade foi ideia da minha mãe. 
- Como assim? 
- Eu falei pra ela que tinha conhecido um amigo do Moreira que tinha desistido de ir 

pro ITA, totalmente por acaso, conforme realmente aconteceu, ela achou o caso 
interessante e falou pra eu te ligar pra gente conversar. 

- E tu ia me ligar mesmo? 
- Quando eu peguei o telefone pra te ligar ele tocou, e era você. 
- Hum... – “bem que eu desconfiava que tinha um motivo escuso por trás daquele 

interrogatório todo de D. Cristianne” – que concincidência mais curiosa, Giselle. 
- Não vai me dizer que você acredita em coincidência, Celso. 
- Claro que não, que o que a gente chama de coincidência nada mais é do que uma 

manifestação da aleatoriedade do universo. 
- Ou do determinismo do mesmo, dependendo do caso. 
- É possível, também. 
- Moreira também me disse que ele só entrou no ITA por tua causa, Celso, que 

quando tu desistiu de ir pro ITA eles ligaram pra ele... ele disse que era o próximo 
na linha sucessória ao trono. 

 
“Então nessa realidade alternativa Moreira entrou na minha turma... outro cuja vida foi 
afetada pela minha decisão de ir para o ITA... será que ele acabou mesmo namorando com 



a irmã de Ushijima... sim, porque Ushi entrou na minha turma, mas só ficou amigo de 
Moreira mesmo depois que ele caiu pra turma seguinte, a turma de Moreira na vida real, 
neste cenário que Moreira entrou na minha turma pode ser que eles não tenham ficado tão 
amigos assim a ponto de Ushi convidar Moreira pra casa dele e Moreira conhecer a 
menina... putz, quantas vidas  “eu” mudei por ter ido estudar no ITA, quantas pessoas se 
conheceram ou deixaram de se conhecer, quantas pessoas nasceram ou deixaram de nascer, 
quantas pessoas morreram ou deixaram de morrer... será que se eu não tivesse ido pro ITA 
Alex ainda estaria vivo ou será que a morte dele entra na categoria das coisas que 
decididamente seriam determinísticas?”. 
 

- Há-há-há, aquilo é um fresc... quer dizer, aquilo é uma figura muito pitótica mesmo. 
- Há-há, fazia um tempinho que eu não escutava essa expressão. 
- Qual delas? 
- Todas 2. 
- Foi mal, eu tou me esforçando pra controlar o meu vocabulário, minha mãe disse 

pra eu não chamar palavrão na tua frente. 
- Hum, que chique, assim eu vou ficar impressionada, Celso. Mais do que eu já estou, 

claro. 
- Idem idem... 

 
E foi naquele exato momento que eu avistei uma pitótica figura de longos cabelos 
castanhos e cacheados que eu não via há muito tempo. Ela aparentemente tomou um susto 
semelhante ao meu, mas logo abriu um amigável sorriso e veio ao meu encontro de braços 
abertos. Eu automaticamente me levantei e dei-lhe um forte abraço: 
 

- Heleninha! Quanto tempo! 
- Celsinho, anos, vixe! 

 
Trocamos outro abraço e um par de beijos, e depois eu fiz as devidas introduções: 
 

- Giselle, Helena. 
- Oi, tudo bem? 
- Tudo bem. 
- Conta, Celso, como esta lá no trabalho? 
- Tá massa, tou gostando muito. 
- Vocês fabricam plástico, é? 
- É, como é que tu sabe? 
- Eu encontrei Aurélio outro dia na praia e ele disse que tu estava trabalhando com 

ele. 
- Pode crer... 
- Ele disse que tu era engenheiro peão, Celso, tabalhando em turno e tudo mais. 
- Tem suas vantagens, hoje eu larguei de 2, tou aqui na gréia, despreocupado pois 

amanhã é sexta-feira e eu não trabalho, vou surfar sem “crowd”. 
- É nada! 
- Pra tu ver... e Carminha, ainda está em Salvador? Eu nunca mais vi... 
- Está sim, com a irmã. As 2 estão trabalhando numa academia, com Izabella e 

Izadora. 



- Foi a última notícia que eu tive delas, deve estar uma gréia arretada por lá. 
- Com certeza. Bom, deixa eu ir trabalhar. 
- Tu estás trabalhando aqui? 
- Fazendo uns bicos na contabilidade, e no som. 
- Que por sinal está alto nível. 
- Obrigada – Helena me deu outro abraço – qualquer coisa me chamem, que eu dou 

uma corretiva no serviço. 
- Tá bom. 
- Giselle, cuidado com esse menino, que ele de sonso só tem a cara. 
- Pode deixar, Helena. 

 
Sentei novamente, tomei um gole da bira e sorri para a minha comparsa da hora. A qual, 
diga-se de passagem, parecia estar um pouquinho menos incomodada com aquela intrigante 
situação. 
 

- Amiga das antigas? 
- Hum-hum, coisa de mais de 10 anos... ela estudava na sala de uma menina lá da rua, 

Carminha. 
- Sei... 
- Fazia um tempinho que eu não via... alguns anos... 
- Engraçado como a gente perde o contato com os amigos depois que entra na 

faculdade, né? 
- É mesmo... e depois os amigos somem, mudam de cidade, a gente nunca mais vê... 

 
Os crepes chegaram, e dedicamo-nos à deliciosa tarefa de devorá-los. Eu não sei se foi o 
efeito da saborosa dose de glicose no sangue, ou do álcool, ou dos 2, mas o fato foi que o 
ambiente ficou um pouco mais descontraído, e a conversação fluiu um pouquinho mais 
naturalmente: 
 

- Você vai fazer aquela viagem pra Europa que o pessoal do ITA faz nas férias antes 
do ultimo ano? 

- Vou sim, já completei minha cota de doações e tudo mais. 
- Massa... 
- Você conhece Lucio? Ele é daqui também, se formou vai fazer 2 anos, tá morando 

em Paris. 
- Não, do pessoal do ITA daqui eu conheço Valter, Bebeto, Príncipe, JP e Mané da 

época do colégio, e Moreira e Fabrício da época da Federal. 
- E Sandra e Tino? 
- Eu lembro vagamente deles, conheci numa festa quando Valter passou no ITA, já 

faz o que, quase 7 anos! 
- Ela mora aqui, ele mora no Rio. 
- Rio é legal, dá altas ondas. 
- Há-há... Você conhece a Europa? 
- Não, ainda não, tou planejando ir pra Europa daqui a uns 2 anos, no mês que vem eu 

vou pros EUA, de férias. 
- Que massa, eu ainda não conheço, mas quero conhecer num futuro não muito 

distante. Você conhece São Paulo? 



- Conheci depois que comecei a trabalhar, o nosso escritório comercial fica em Santo 
André, de vez em quando eu vou lá ... pense num transitozinho cabuloso. 

- Isso pra não falar da poluição... 
- Pode crer... coitado de Moreira. 

 
Detonamos os crepes, conversamos mais um pouco e zarpamos. E como ela estivesse 
razoavelmente bem disposta eu propus uma esticadela: 
 

- Tem um barzinho lá na cidade que cada dia da semana rola um estilo de música 
diferente, quinta-feira é dia de Jazz, o baixista da banda é amigo meu, eles tocam 
bem pracas. Vamos dar uma conferida? 

- Vamos... 
 
O som estava de primeira, e nossa desinteressada tertúlia continuou a fluir bastante 
naturalmente. Eu diria que foi bastante agradável... 
 
O relógio da saudosa Marilena marcava 1:29 quando decidimos encerrar nossa noitadela. 
Continuamos nossa agradável conversa durante o trajeto de volta, e quase que naturalmente 
acabamos por abordar alguns assuntos um tanto quanto pessoais: 
 

- O ruim da semaninha é que só a gente é que está de férias, sabe? 
- É verdade... e suas amigas? 
- Ou estão estudando ou estão com os namorados. 
- E você tem um namorado aqui? 
- Tinha, acabou no meio do ano passado. 
- Sei... 
- Essas coisas do pouco tempo e muita distância, eu acho que você sabe como é. 
- Muito bem... mas com certeza você deve ter uma tuia de admiradores locais. 
- Nenhum que mereça 1 min sequer do meu valioso tempo. 
- Nada como uma mulher que se dá valor... – “quer dizer que eu mereço, então??”. 
- Se eu não der quem é que vai dar? 
- Claro... – “é melhor eu nem tentar fazer gracinha com estas dúbias palavras que ela 

acabou de dizer, pode quebrar o encanto” – E aí, o que você vai dizer pra sua mãe 
no relatório sobre a nossa saidinha? 

- A verdade, claro. 
- Ou seja...? 
- Que foi acima das minhas expectativas... 
- As quais não eram muito altas, pra começar. 
- Eram sim, Celso. 
- Massa. 
- E você? 
- Idem idem. 
- Há-há, eu sabia que você ia dizer isso. 
- Hum, já estamos na fase de ler o pensamento do outro. 
- Massa, né? Há-há. 
- Com certeza, minha mãe vai ficar satisfeita com o progresso que fizemos... 
- A minha também... 



- Legal... 
- Você não arrumou outra namorada depois que Carolina foi pra Salvador? 
- Não... 
- Deve ser muito exigente, com tanta mulher de bobeira nessa cidade...! 
- 300.000 mulheres sobrando na cidade, segundo o IBGE. 
- E nenhuma te agrada? Fala a verdade, Celso... 
- Bom, que eu conheço mesmo tem 1 que eu provavelmente namoraria com, a gente 

se conheceu numa festa na casa de uma amiga minha. 
- Amiga em comum? Há-há... 
- Isso, há-há, quer dizer, ela era amiga da irmã da minha amiga, da irmã mais velha 

da minha amiga, que a minha amiga tem outra irmã, a do meio, também muito 
minha amiga. 

- E? 
- Na época eu namorava com Carolina... 
- E ela tava na festa. 
- Não, ela tava no interior visitando a vó. 
- Não vai me dizer que você passou a perna na menina, Celso! 
- Não, eu nunca fiquei com ninguém quando a gente tava namorando, eu só conversei 

com essa menina que eu conheci na festa, só isso, mas eu achei que eu e ela 
seríamos compatíveis, tá ligada, se as circunstâncias fossem outras? 

- Eu sei como é... e depois que o namoro com Carolina acabou você não ligou pra 
ela? 

- Não, ela tem um desses namoros que junta e separa um monte de vez, sabe? 
- Vixe...! 
- Muito complicada pro meu gosto... tou fora desse esquema. 
- Também acho. 
- E você, tem namorado lá em São José dos Campos? 
- Não... não conheço ninguém realmente interessante. 
- E eu que sou exigente... 
- Bom, matematicamente aqui tem 300.000 mulheres sobrando, Celso, não tem nem 

como comparar com São José. 
- Sei... 
- E eu prefiro mesmo não ter namorado agora, pra não atrapalhar a minha vida 

acadêmica. 
- Pode crer... não tem nem um paquerinha no ITA? 
- Bom, a bem da verdade tem um menino da minha turma que eu acho que seria, 

como você bem disse, compatível comigo, se as circunstâmcias fossem outras. 
- Fossem outras tipo ele tem namorada? 
- A minha melhor amiga, também da minha turma, só que ela faz ELE, Eletrônica, e a 

gente faz Aeronáutica. 
- Situaçãozinha delicada, essa tua... ela sabe do lance? 
- Não, mesmo porque não tem lance nenhuma, não se trata de uma obssessão  

doentia, é apenas uma saudável quedinha. 
- Ele sabe? 
- Não, nem desconfia... é só uma quedinha, Celso. 
- Sei... assim tipo curiosidade científica, foi algo que começou antes ou depois que a 

tua melhor amiga começou a namorar com o cara, Giselle? 



- Foi mais ou menos na mesma época, no começo do ano passado... o Gilberto era da 
turma de Moreira, mas ele trancou no 2º ano e passou pra turma da gente, a gente 
ficou se conhecendo melhor, no começo do 3º ano eles começaram a namorar... eita, 
sem querer eu falei o nome dele, tu não comenta nada com Moreira não, tá, pra não 
ficar esquisito? 

- Pode deixar que fica aqui entre nós 2 e a turma da Zona Sul, Giselle. 
- Tá bom. 
- E a tua amiga é assim bonita e simpática feito você, Giselle? Inteligente com certeza 

também é, senão não estaria estudando no ITA. 
- Bia é bonita sim, e simpática... e obrigada pelos 3 elogios, diga-se de passagem. 
- Sinceros, idem. 
- Eu contei, há-há... 
- Eu percebi... e então, o que é que ela tem que tu não tens? 
- Ela é assim extrovertida, sabe? Conversadeira, se dá bem com todo mundo... eu sou 

mais introvertida, meio reservada, recentemente tomei conhecimento que tem gente 
que me acha chata, porque eu não fico conversando potoca com todo mundo... 

- O nosso mundo não compreende bem as pessoas introvertidas... 
- Eu acho que não... enfim... 

 
“Então nessa realidade alternativa o lance de Gis e Giba99 era coisa antiga... pelo menos da 
parte dela... e Bia nunca se interessou em mim porque afinal de contas a gente nem se 
conheceu... outra cuja vida foi afetada pela minha decisão de ir para o ITA... e eu acabei 
trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa... será que 
conhecer Bia então não tava mesmo na categoria das coisas que decididamente seriam 
determinísticas?... será que eu tou morrendo mesmo e isso tudo é apenas o meu moribundo 
cérebro azucrinando com os meus últimos momentos de vida?”. 
 

- Sim, mas, o delta positivo sobre a expectativa foi suficiente para você considerar 
uma 2ª saidinha, Giselle? 

- Você gostaria de sair comigo uma 2ª vez, Celso? 
- Gostaria sim, eu gostei de você... – eu dei uma rápida conferida e verifiquei que a 

incerteza expressada pelo seu olhar estava rapidamente metamoforseando-se em 
curiosidade, o que, sem dúvida, era um bom sinal – é claro que eu vou entender e 
respeitar a sua opinião se por acaso ela for diferente da minha. 

 
Giselle desviou seu pensativo olhar para o infinito e expressou sua indecifrável resposta: 
 

- Tá bom, então. 
 
Eu suspeitei que ela estava fazendo charminho e decidi entrar no jogo: 
 

- “Tá bom, então, vamos sair de novo” ou “tá bom, então, deixa pra lá”? 
- Há-há, eu sabia que você ia dizer isso. 
- E eu sabia que você ia dizer que sabia que eu ia dizer isso... 
- Esta estória tá ficando complicada... 
- E...? 
- Vamos sair de novo, então. Amanhã está bom ou você tem algum compromisso? 



- Nada que não seja inadiável. 
- Assim você me deixa encabulada, Celso, adiando seus importantes compromissos 

pra sair comigo, há-há. 
- Pra você ver como a sua cotação subiu um bocado nas últimas horas – “Priscila vai 

ter que ficar para uma outra oportunidade, ou para nunca mais, o que acontecer 
primeiro”. 

- Combinado então, eu te ligo, que afinal de contas eu tenho o telefone da tua casa. 
- Quer o meu celutar também? 
- Tu tens celucar? Que chique! 
- Na verdade não é meu, é do trabalho, mas eu gostaria que você tivesse esse numero 

também, pode me ligar a qualquer hora do dia e da noite. 
- Tá bom, então, muito obrigada...! 

 
Despedimo-nos com uma troca de ósculos faciais e cúmplices olhares. E da mesma forma 
encontramo-nos no dia seguinte, na praia. Por acaso, completamente por acaso... ou não? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Perfect Kiss 
 

- Que coincidência, hein? 
- Não existem coincidências, Giselle, quando 2 pessoas têm que se encontrar as 

forças da natureza fazem isto acontecer. 
- Há-há, pelo visto as forças da natureza estão conspirando a nosso favor, Celso, esta 

já é a 2ª vez que a gente se encontra pela cidade. 
- Eu acho que sim, Giselle. 
- O nosso universo está se comportando de maneira deterministica nesse caso. 
- Tudo leva a crer quem sim... e a tua mãe, o que foi que disse? 
- Ainda nem falei com ela, quando eu cheguei ela já estava dormindo, e quando eu 

acordei ela já havia saído. E a tua? 
- Idem idem... não vale dizer que sabia que eu ia dizer isso. 
- Eu não ia dizer isso não. 
- Tá bom... 
- Vamos caminhar? 
- Bora. 
- Norte ou sul? 
- Tanto faz. 

 
Seguimos para o norte, conforme sua preferência – a dela, claro – e eu (não tão) 
discretamente aproveitei o seu calculado – o dela, claro – e bem executado giro de 180 
graus e fiz um ligeiro reconhecimento das condições marítimas. Reconhecimento este que, 
para minha surpresa, não foi despercebido pela minha (esteticamente agradável) comparsa 
da hora, mas foi completamente confundido: 
 

- Tás me conferindo, é? 
- Não, eu tava olhando as ondas, o mar tá começando a melhorar, eu acho que o 

finalzinho da tarde vai ser massa. 
- Hum... – ela deu uma olhadela para as referidas ondas – o pior é que eu acredito 

mesmo que na tua escala de valores essas ondas ocupam uma posição mais elevada 
do que a minha bunda. 

- Pode crer...  – “eita porra” – quer dizer, eu adoraria olhar pra tua bunda, tenho 
certeza que é muito bonita, mas eu perdi esse costume de ficar conferindo mulher na 
praia, minha namorada achava muito deselegante, e é mesmo. 

- Ex-namorada, no caso. 
- Isso. 
- Eu tou vendo que Carolina te adestrou direitinho, Celso: fiel, não fica secando as 

outras mulheres na praia... a próxima que namorar contigo vai pegar um cara todo 
domado, há-há. 

- Adestrou é ótimo... 
- Eita, foi mal, eu acabei te chamando de cachorro. 
- Tem erro não. 
- Eu também acho deselegante, e muito, diga-se de passagem. 
- Com certeza... 

 
Giselle lançou um longo olhar para o Atlântico e deu um igualmente longo suspiro: 



- Minha semaninha de folga está acabando mesmo... 
- Já está batendo saudades do ITA, ou ansiedade? 
- Ansiedade, pra terminar logo esse ano, ir pra Europa, essas coisas. 
- Moreira reclama que só da comida do ITA. 
- Há-há, a coisa que ele mais detesta da escola... com certeza uma das coisas que eu 

mais detesto também, aquela comidinha peba do H15, muito peba mesmo... mas ele 
até que está razoável ultimamente... pra quem enfrentou 5 longos anos de ralação, 
sufoco e comida ruim, claro. 

- E o que mais você detesta do ITA, Giselle? 
- Estar longe da minha família, longe desta praia maravilhosa... 
- Pode crer... 
- Aquela cidade sem graça, aquele climazinho chato... 
- Há-há-há... 
- Uma meia dúzia duns 3 ou 4 professores babacas... 
- Devem ser os mesmo que Moreira reclamava, que afinal vocês fizeram o mesmo 

curso... e ele também me explicou a origem desta expressão. 
- Isso... e você, Celso, o que você mais detestava na Federal? 
- A comida nojenta, disparado em 1º lugar, mas ainda bem que eu não comia lá todo 

dia... falta de recursos, materiais pros laboratórios, essas coisas. 
- Tinha muita menina na tua turma? 
- 14... mais da metade da turma. 
- Lá no ITA as mulheres não chegam a 10%. 
- Isso é assim em todo lugar, Giselle, curso de Engenharia sempre tem pouca mulher 

mesmo... geralmente tem mais em Civil, e Química. 
- E quais são os motivos? 
- Mulheres são condicionadas desde criança a pensar que matemática é difícil, que 

física é difícil, essas coisas. 
- Então os cérebros masculinos não são superiores nestes campos de conhecimento. 
- Eu desconheço a existência de qualquer evidência em favor desta hipótese. 
- Nem eu... você alguma vez já pensou em como a sua vida teria sido diferente se 

você tivesse ido pro ITA? 
- Várias... a gente conversava sobre isso o temo todo, eu e Carolina... eu sempre dizia 

pra ela que se eu tivesse ido pro ITA eu ia ficar pensando como a minha vida teria 
sido diferente se eu não tivesse ido. 

- Eita, entrou em “loop”. 
- Pode crer... tu já deve estar cheia de ouvir o nome de Carolina o tempo todo, né? 
- Ainda não... 
- Gostei do ainda. 
- Há-há... eu liguei pra Moreira hoje, pra fofocar sobre a nossa saidinha de ontem. 
- No caso não é fofoca, pois você estava falando duma coisa da qual você tomou 

parte. 
- Eu sei, mas a gente acabou conversando mais sobre tu. 
- Boas coisas, eu espero. 
- Ótimas. 
- Massa... 
- Pra falar a verdade mesmo eu liguei pra ele pra perguntar sobre a tua ex-namorada. 
- E por que não perguntou pra mim mesmo? 



- Porque você é suspeito, ora. 
- É verdade... e o que foi que ele disse? 
- Pra começar ele disse que ela é a menina mais sexy que ele conhece. E a 2ª mais 

bonita, sendo a 1ª a menina com quem você namorava antes de namorar com 
Carolina. 

- Regina. 
- Essa mesma... falou dos olhos de Carolina, dos cabelos e de outras partes que eu 

prefiro nem comentar, há-há. 
- Nem eu – “essa menina está mesmo interessada... eu acho” – e o que mais? 
- Depois dessa bajulação toda  eu nem perguntei mais nada, claro. 
- Há-há... e agora eu lembrei que só tive 2 namoradas nos últimos 6 anos. 
- Eu só tive 1 namorado nos últimos 6 anos. 
- Isso foi apenas curiosidade científica tua, eu suponho. 
- Claro, claro... Celso, me diz 1 coisa. 
- Até 2. 
- O que foi que te fez ligar pra Moreira pra pedir o meu telefone? Não foi a minha 

simpatia, que eu mal falei com vocês naquela noite no bar, nem os meus encantos 
físicos, que eu tava cheia de olheira, com cara de detonada... o que foi? 

- Coisa da minha sapiossexualidade... eu gosto de mulher inteligente, e depois que 
Moreira disse que tu não era muito chata, só um pouquinho... 

- Chata não, reservada – ela virou o rosto pro mar e ficou rindo sozinha, 
aparentemente bastante satisfeita com a minha (des)pretensiosa resposta. 

- Isso. Foi isso, Giselle. E você? 
- Eu fiquei curiosa pra conhecer o cara que tinha deixado de ir pro ITA pra ficar com 

a namorada. 
- Com certeza não fui o 1º e único. 
- Foi o 1º e único que eu conheci... tá certo que rolaram outros motivos na parada, 

mas isto são detalhes. 
- Pois eu gostei de ter conhecido você, Giselle. 
- Eu também, Celso. 
- E estou gostando disso que tá acontecendo. 
- E tá acontecendo alguma coisa, menino? Deixa de ser pretensioso...! 
- Eu tava falando do que tá acontecendo dentro da minha cabeça, Giselle, se não está 

acontecendo na tua são outros 500. 
- Sei... bom, uma coisa eu sei que vai acontecer, eu vou ficar contando vantagem 

quando voltar da semaninha. 
- É nada...? 
- Vou falar pras minhas amigas que conheci um surfistinha pro que se acha o 

máximo, que ele me levou pros lugares mais seletos da cidade, comemos uns crepes 
espertos, ouvimos um Jazz maravilho, passeamos de mãos dadas na praia... 

- Eu não sou pro, e nós ainda não estamos de mãos dadas. 
- Pro-blemático, há-há. 
- Com certeza... 
- Bom, já  que eu vou contar vantagem não custa nada exagerar um pouco, né? 
- É verdade... 
- Gostei do ainda... 
- Gostei da pertinente observação... e o que mais? 



- Bom, não vou dizer que foi intermediado por Moreira, né? Senão pega mal. 
- Sei... 
- Vou dizer que a gente se encontrou num barzinho da cidade... o que não deixa de 

ser verdade, afinal de contas a gente se encontrou mesmo naquele barzinho na 
semana passada... essas coisas das forças da natureza, há-há. 

- É verdade... – “quando eu estava considerando dar um agarro em Lucila... e vocé 
estava com aquelas decadentes olheiras de quem havia virado inúmeras noites 
estudando aerodinâmica, ou algo parecido”. 

- Vou dizer que ele me contou sobre as suas loucas aventuras em Pipa, Maraca e BF...  
que ele foi um perfeito “gentleman”, e nem tentou me beijar no primeiro encontro... 

- Sei... – “decididamente a fim”. 
- Se bem que foi mais por uma questão de acumular carga do que cavalheirismo. 
- Há-há-há... então você admite que está ocorrendo um processo de acumulação de 

cargas. 
- Eu não sei não... e vou dizer que ele beijava muito bem. 
- Falsa modéstia à parte, isso é verdade mesmo... 
- Sei... 
- Se bem que isso você ainda não sabe. 
- Não, “ainda” não, mas isso é o que nós veremos... se ficarmos de olhos abertos, 

claro. 
- E tu beija de olho aberto, é? 
- Não, mas de vez em quando eu abro os olhos, sabe, assim discretamente, pra ver se 

o cara está de olho aberto? 
- Sei... – “essa menina está com todos os sintomas de ser levemente maluca” – sei... 
- Você vai ver... se ficar de olho aberto, claro. 
- Isto é o que nós veremos... 
- Eita, entrou em “loop”. 
- Foi mesmo... falando sério agora, eu gostei mesmo de você, Giselle. 
- Idem idem, Celso. 
- Você é mesmo uma pessoa incrível, meiga, inteligente, charmosa... 

 
Giselle baixou os olhos e tentou esconder um indiscretíssimo olhar, mas não conseguiu. 
 

- O que foi, Giselle? 
- Nada não. 
- Fala...! 
- Eu tou aqui esperando você dizer algo do tipo “se as circunstâncias fossem 

outras...”. 
- Melhor esperar sentada, que eu não vou reclamar das circunstâncias não. 
- Sei... – Giselle olhou para o mar novamente e desviou o assunto – Então vai pegar 

onda hoje? 
- Vou sim, ao final da tarde. Vou testar um design novo... 
- Posso ir ver? 
- Claro, imagina se eu ia interferir com o seu inalienável direito de ir e vir para onde 

você bem queira... 
- Há-há... 
- Eu te mostro onde eu vou surfar quando a gente andar de volta. 



- Tá legal. 
- Eu dei uma pesquisadinha a teu respeito na internet. 
- Achou alguma coisa interessante? 
- Um artigo de jornal com uma certa foto, tá ligada? 
- Vixe, nem me fale daquela estória... 
- Há-há-há, tu estavas toda metida a besta, porque tinha tirado 1º lugar no vestibular 

de Informática e passado no ITA. 
- Toda besta nada, meu filho, eu estava na minha... 
- O que é que tu estudavas antes de ir pro ITA? 
- Psicologia. 
- Psicologia!? Putz, e o que foi que te fez mudar de Psicologia para Engenharia 

Aeronáutica? 
- Eu não gostei do curso, achei meio sem nexo, resolvi mudar de área, e de ares. 
- Bota mudança nisso... e por falar em foto ontem eu vi um monte de foto na tua casa, 

Giselle. 
- Minha mãe e minha tia queimaram o meu filme mesmo, né? 
- Que pra começo de estória já não era muito bem cotado... 
- Exato. 
- Tinha uma de um recital de piano, tu ainda tocas piano? 
- Não, eu larguei no meio... 
- Outra numa apresentação de balé... 
- Também larguei no meio... 
- Outra na aula de natação... 
- Idem... 
- Tua mãe falou que tu estudava francês... 
- Idem idem... 
- Estou notando um certo padrão... nunca pensaste em largar o ITA também não? 
- Várias vezes, mas nunca tive coragem. 
- Alguma coisa tu ias ter que fazer até o fim, né? 
- Exato... mesmo porque eu provavelmente não saberia o que fazer ao invés de. 
- Sei... e por que você pensou em desistir? 
- Porque o ITA não correspondeu às minhas expectativas, Celso. Eu fazia uma 

imagem bastante diferente da realidade que eu encontrei na escola, pensava que ia 
aprender um monte de coisa interessante, ter excelentes professores, laboratórios 
modernos e bem-equipados... o ITA não é mais “O ITA” mesmo. 

- E quando foi que isso começou, Giselle? 
- Eu acho que começou quando o ITA deixou de ser um instituto e passou a ser uma 

instituição... quando as pessoas pararam de se preocupar com a qualidade do ensino 
e passaram a se preocupar com outras coisas “mais importantes”... 

- Hum...e depois do ITA? Aqui não tem muita oportunidade para Engenheira 
Aeronáutica não, minha cara. 

- Eu sou flexível, Celso, eu não vejo problema nenhum em trabalhar em outra coisa. 
- Banco inclusive? Moreira me disse que muita gente do ITA vai trabalhar em banco. 
- Não, minha flexibilidade tem limites. 
- E derivadas... 
- Hum-hum... o mínimo que eu posso aceitar é um emprego desses de engenheiro 

mecânico, ou mesmo químico. 



- Há-há-há... essa foi boa. 
- Ótima. E você, trabalharia em banco? 
- Nem que a vaca tussa. 
- Há-há, fazia tempo que au não ouvia essa expressão. 
- Pode crer. 
- E por que não banco? 
- Porque seria um insulto aos 4,5 anos que eu passei estudando Engenharia. 
- Concordo completamente. 

 
Giselle deu meia-volta, completamente ignorando minha opinião a respeito do trajeto, e 
seguiu para o sul. E naturalmente que eu fiz o mesmo... 
 

- Minha mãe ficou feliz da gente ter saído ontem, ela vive dizendo que eu sou muito 
exigente, que se eu continuar assim nunca mais eu vou arrumar um namorado, essas 
coisas... 

- Sei... então você teve que baixar o seu nível de exigência pra poder sair comigo? 
- Não foi isso o que eu quis dizer, Celso. 
- Claro que não... tanto que você aceitou sair comigo uma 2ª vez. 
- CQD. E eu aceitei a 2ª porque eu gostei da 1ª, Celso. 
- Eu também gostei, Giselle. 

 
Trocamos outro cúmplice olhar, um dt mais demorado do que seria normalmente aceitável 
para 2 pessoas que estão apenas trocando algumas despropositadas palavras... aquela 
menina estava mesmo ficando bem interessante. E muito menos complicada do que eu 
considerara, diga-se de passagem. E provocante, também: 
 

- Será que ela vai ficar com ciúmes quando souber que a gente se agarrou? 
- Ela quem? 
- Carolina. 
- Há-há-há... tu és muito pretensiosa mesmo, menina, quem disse que a gente vai se 

agarrar? 
- Minha mãe, e a minha tia também. 
- Então eu acho que vai rolar mesmo... 
- Eu acho que ela vai... 
- Então é melhor ela nem ficar sabendo, né? Mesmo porque ela é coisa do passado 

mesmo, nem morar aqui ela mora mais. 
- Eu também acho. Mesmo porque não está acontecendo nada, Celso. Mesmo. 
- E por que não?! 
- Porque... porque meus pais gostam de você, e isto decididamente não é um bom 

sinal. 
- Idem idem... mas e daí? 
- E daí que... – Giselle olhou pro mar novamente e aparentemente viu algo que a 

trouxe de volta à próxima futura realidade – deixa pra lá, depois da semaninha tudo 
vai voltar ao normal, minha mãe vai deixar de me encher com esta estória, eu vou 
voltar para o meu gagá desespero, você vai voltar para as suas ondas e saidinhas na 
cidade e tudo vai voltar a ser como era antes. 

- É isso o que você quer, Giselle? 



- É isso o que vai acontecer, Celso. 
- Isso não responde à minha pergunta. 
- Não, pra falar a verdade eu queria que... 
- “Queria” também não responde à minha pergunta. 
- Pense num homem chato...! Primeiro eu vou dizer o que eu queria, tá bom? Depois 

eu falo o que eu quero. 
- Não precisa ficar avexadinha não, Giselle, foi mal, desculpa. 
- Está desculpado... bom, eu queria saber se você está tirando onda com a minha cara, 

Celso. 
- Claro que não estou, eu te falei isso ontem! 
- Você tem certeza? 
- Absoluta! 
- Eu quero que o que quer que seja que possivelmente esteja acontecendo agora 

evolva, Celso. Sem pressa, sem pressão. 
- Bueno, eu não sou contrário a esta idéia, Giselle. E eu sei que está acontecendo 

algo. 
- É muito metido mesmo... 

 
Trocamos um mais que cúmplice olhar, depois do qual eu tive a certeza de que aquele 
arrastado joguinho ia mesmo sair do 0 x 0. Ela não defletiu a minha sutilíssima investida, 
mas decididamente recusou-se a admitir a (não tão) subliminar mensagem que estava por 
trás da mesma, apenas desviou seu pensativo olhar para o infinito e expressou a sua 
indecifrável resposta: 
 

- Tá bom, então. 
 
Eu novamente suspeitei que ela estava fazendo charminho e decidi entrar no jogo: 
 

- “Tá bom, então, tudo bem” ou “tá bom, então, deixa pra lá”? 
- Há-há, eu sabia que você ia dizer isso. 
- E eu sabia que você ia dizer que sabia que eu ia dizer isso... 
- Esta estória tá ficando complicada... 
- E...? 
- Eu devo estar mesmo muito desesperada para sequer considerar esta possibilidade... 
- Há-há-há... eu adoro mulher que tem senso de humor. 
- E quem disse que eu estou brincando? 

 
Eu aproveitei a positiva energia do momento e toquei seus dedos levemente – os dela, 
claro. Ela aproveitou a deixa para soltar outra providencial gracinha: 
 

- Bom, já estamos quase passeando de mãos dadas na praia, agora só falta o beijo... 
- Gostei do quase... – motivado pela realimentação positiva eu vi-me no dever de 

satisfazer o seu romântico desejo, o dela, claro, e entrelacei meus dedos aos seus, os 
dela, claro – Não quer esperar acumular mais carga não? 

- É verdade, vamos esperar mais um pouco... – Giselle olhou para as nossas felizes 
mãozinhas e tentou disfarçar um certo ar prematuramente triunfante – e qual vai ser 
o programa de hoje à noite? 



- O que você sugere? 
- Eu tava pensando naquele barzinho da cidade onde a gente se encontrou na semana 

passada. 
- Boa pedida... 
- De repente a gente encontra aquela morena do cabelo cacheado igual ao teu, né? 
- Há-há, eu sabia que você ia dizer isso. 
- Combinado, então? 
- Combinado... mas eu vou logo adiantando que aquilo é coisa do passado, que afinal 

de contas Lucila não é mesmo compatível comigo. 
- Tá bom. 

 
Giselle parou à minha frente e com as 2 mãos puxou meus cabelos para trás. Depois afastou 
um pouco o seu rosto – o dela, claro – do meu e ficou analisando não sei o quê: 
 

- Hum... – mexeu o rosto de um lado pro outro e aparentemente perdeu o foco – teus 
olhos são tão bonitos, Celso. 

- Muito obrigado... os teus também são. 
- A tua boca é tão bonita, Celso. 
- Há-há-há... eu pensei que a gente ia esperar acumular mais carga, Giselle. 
- E você acha que eu estou fazendo o quê? – ela aproximou o seu rosto, o dela, claro, 

do meu e tentou ficar séria por um momento. 
- Bom, você bem sabe que reduzindo a distância entre as placas vai chegar num ponto 

que vai provocar algumas faíscas. 
- Vai mesmo? 
- Hum-hum, deixa eu ver se vai dar pra determinar onde fica este ponto. 

 
Dei meio passo à frente e aguardei sua – a dela, claro – (quase que) previsível reação: 
 

- Eu acho que você vai ter que chegar um pouquinho mais perto... 
 
E como suas mãos – as dela, claro – continuassem a segurar meus cabelos eu usei as 
minhas para paulatinamente reduzir a distância d entre nós até que d~0. Giselle 
decididamente aprovou a minha jogada na pequena área: 
 

- Eu não vi faísca não, mas acho que saiu sim, pois eu fiquei toda arrepiada. 
- Idem idem. 
- E agora, Celso? – Giselle finalmente soltou os meus cabelos e ficou deslizando seus 

suaves dedos – os dela, claro – sobre eles. 
- Agora? Bom, deixa eu pensar um pouco... nós estamos abraçados aqui no meio da 

praia, tête-à-tête... 
- Olhos nos olhos... quase lábios nos lábios. 
- Gostei do quase... 
- E agora, o que será que vai acontecer? 
- Agora eu acho que você finalmente vai descobrir, ou melhor, verificar, que eu 

realmente beijo muito bem, Giselle. 
- Então quer dizer que você não vai conseguir resistir a uma menina pendurada no seu 

pescoço, Celso? 



- A uma menina extremamente atraente, de biquíni, na praia? Iria ser a 1ª vez. 
- Eu iria adorar ser a 1ª em alguma coisa... 
- Eu acho que não vai ser desta vez, Giselle... a não ser que você desista da coisa. 
- Eu, desistir?! Disso eu não desisto não! 
- Então prepare-se. 
- Estou preparada. 

 
Giselle cerrou seus belos olhos – os dela, claro – e esperou que eu encostasse meus lábios 
aos seus – os dela, claro – mas antes que o inevitável ato pudesse chegar a termo eu lembrei 
que havia esquecido de um importante detalhe – a trilha sonona, claro – mas rapidamente 
cheguei à óbvia conclusão de que os ruídos provocados pelas atlânticas ondas seriam mais 
que adequados para sonorizar o nosso 1º beijo, e mandei ver. 
 
Aquele decididamente foi o melhor beijo da minha vida... 
 
“Então nessa realidade alternativa esse beijo rolou mesmo nesse momento, “esse” Celso 
não vacilou com aquela leseira de condizente trilha sonora... no que será que isso mudaria o 
futuro dele/meu, e de Gis e Giba99 e Bia... putz, eu tou começando a pensar que essa coisa 
de investigar realidades alternativas vai complicar ainda mais a minha vida... isso se eu 
ainda tiver alguma vida pela frente, claro, que pode ser que eu esteja morrendo mesmo... a 
van ainda nem completou a 1ª volta em torno do seu eixo x – o dela, claro – dentro dela 
tudo continua no mesmo caos que estava antes... eu acho que agora o melhor mesmo é 
continuar essa investigação, descobrir as coisas que seriam determinísticas e probabilísticas 
na minha vida... mas será que eu tou morrendo mesmo e isso tudo é apenas o meu 
moribundo cérebro azucrinando com os meus últimos momentos de vida?”. 
 

- Esse foi o melhor beijo da minha vida, Celso – ela aparentou estar realmente 
falando a verdade – simplesmente perfeito... até a hora, o lugar, tudo. 

- O meu também, Giselle... 
 
Giselle voltou a caminhar, tentando esconder a sua ligeira empolgação – a dela, claro, pois 
a minha ficou difícil de esconder, e eu tenho certeza que ela percebeu, mas tudo bem. 
 
Eu achei melhor nem comentar nada, mas em menos de 5 longos segundos a passo lento ela 
parou e me abraçou e novamente selou seus ansiosos lábios – os dela, claro – aos meus, 
aparentemente nem um pouquinho abalada com a minha (muito mais que) ligeira 
empolgação... “eu acho que eu vou me amarrar nessa menina”. 
 
Aquela deliciosa e pública demonstração de afeto foi um pouquinho mais demorada que a 
anterior, e várias vezes repetida, e com resultados paulatinamente melhores... “eu 
decididamente vou me amarrar nessa menina”. 
 
 
 
 
 
 



Over, Under, Sideways, Down 
 
Quando voltei pra casa D. Clarisse de pronto indagou-me como havia sido a saidela da 
noite anterior, com Giselle, a minha (provável) futura próxima namorada. 
 

- Foi massa, mãe, a gente vai sair de novo hoje de noite. 
- Hum, que bom, meu filho, tomara que vocês se entendam. 
- Tomara. Eu tava com receio de que ela fosse chata, ou neurótica, mas ela não é nada 

disso. 
- Ótimo! 
- O que temos para almoçar? 

 
Tomei uma ducha e fui degustar o saboroso rango caseiro. 
 
Depois da saudável refeição eu resolvi dormir um pouco, mas minha sessão não foi nada 
laminar. Primeiro porque eu sonhei que encontrava Carolina na praia, e depois de alguns 
tensos momentos nós acabávamos discutindo... e segundo porque o telefone tocou, e 
ninguém atendeu, e tocou novamente, e quando eu finalmente levantei da cama e atendi a 
pessoa que estava do outro lado da linha resolveu desligar na minha cara. 
 
Aparentemente eu estava sozinho em casa, o que deixou-me mais à vontade para ficar 
falando comigo mesmo: 
 

- Puta merda, eu vou ficar sonhando com esta mulher pro resto da vida... 
 
“Então nessa realidade alternativa “esse” Celso também fica sonhando direto com Carolina, 
obcecado com o que teria acontecido se ela não tivesse ido pra Salvador... bom, fora os 
valiosos conhecimentos técnicos que eu deixei de adquirir e as centenas de pessoas que eu 
deixei de conhecer por não ter ido estudar no ITA minha vida não está tão diferente assim, 
acabei por ir trabalhar no mesmo lugar, e levar praticamente a mesma vida que eu levava na 
realidade real... não conheci Shimano e JF, nem Maria Luiza, Fabio e Ricardan, nem Beto, 
CIB e Lídia, nem Adriano e Alex, nem Bia... e quem foi essa menina que eu conheci numa 
festa na casa duma amiga... quem era essa amiga... essa coisa de investigar realidades 
alternativas vai mesmo complicar ainda mais a minha vida... isso se eu ainda tiver alguma 
vida pela frente, claro, que pode ser que eu esteja morrendo mesmo... a van ainda nem 
completou a 1ª volta em torno do seu eixo x – o dela, claro – dentro dela tudo continua no 
mesmo caos que estava antes... eu acho que agora o melhor mesmo é continuar essa 
investigação, descobrir as coisas que seriam determinísticas e probabilísticas na minha 
vida, quem eu conheci e deixei de conhecer... mas pode ser que eu esteja morrendo mesmo 
e isso tudo é apenas o meu moribundo cérebro azucrinando com os meus últimos 
momentos de vida”. 
 
Dirigi-me à sala, procurei um disco não aleatório, algo que não me atormentasse ainda mais 
o abalado cérebro com lembranças de Carolina... 
 

- Winning Days... taí uma coisa que decididamente não vai trazer nenhuma 
lembrança de Carolina... 



Coloquei o CD pra tocar e deitei no sofá... 
 

- Com certeza um dos 10 melhores discos de rock de todos os tempos... 
 
Depois de uns 15 min eu levantei e fui à cozinha, detonar uma fatia duma torta de chocolate 
que tava de bobeira na mesa, a fim de ficar pensando melhor... 
 

- Essa torta está mesmo muito deliciosa... 
 
Detonei outra fatia, mas aparentemente passei da conta... 
 

- Eu vou ligar pra ela, assim eu resolvo essa coisa de uma vez por todas. 
 
Dirigi-me ao telefone, mas lembrei que havia esquecido de um pequeno detalhe: 
 

- Carolina deve estar trabalhando neste exato momento, afinal de contas ela é uma 
mulher responsável, e eu nem sei o telefone do seu trabalho, o dela, claro... a não ser 
que eu ligue pra Ana e pergunte... hum... 

 
Resolvi comer mais outra fatia da torta, antes que a cruel dúvida corroesse o pouco juízo 
que ainda me restava... 
 

- Quer saber de uma coisa? Se ela quiser que ligue pra mim, tá sabendo? Chega! 
 
Peguei o violão e deitei no sofá novamente, a fim de acompanhar os acordes provindos do 
aparelho de som... 
 

- Eu acho que vou dar uma ligadinha pra Giselle, preparar a nossa noitada de hoje...? 
Hum... talvez mais tarde, depois do surf... 

 
Antes que eu pudesse completar meu simplório raciocínio o telefone tocou novamente, e 
como eu já sabia que não havia outra pessoa em casa para atender eu levantei e fui conferir: 
 

- Vai ver que é a pessoa que ligou antes e desligou na minha cara... alô? 
- Celso, bora surfar? Neno deixou a 5’ 9” dele comigo, pra tu testar. 
- Beleza, daqui a 5 min eu passo na tua casa... Leo, por acaso tu ligaste pra mim antes 

e desligou quando eu atendi? 
- Eu não, deve ter sido o teu macho. 
- Vai te lascar, baitola. 

 
Quem será que ligou antes? Deixei a improdutiva curiosidade de lado e fui pegar onda com 
o espirituoso amigo. O mar estava pequeno, coisa de 1 metrinho, mas eu me diverti do 
mesmo jeito, pois não tem coisa mais saudável que surfar com os amigos: 
 

- Leo, hoje tá cheio de totosinha surfando por aqui, meu velho. 
- Rapaz, do meio do ano pra cá ficou assim... 
- Pode crer... 



- A maioria delas mora naqueles 2 prédios novos lá na rua de Neno, depois da aula 
elas vêm tudo surfar aqui com a gente, mas tirando Leninha e Drica não tem 1 que 
surfe bem. 

- A galega até que tá surfando direitnho. 
- Pode crer, a menina lembra um pouco de Júlia, tá ligado? 
- É mesmo... e por falar na peça rara, tens notícia dela? 
- Júlia ligou pra Neno outro dia, Celso, no final do ano ela volta pra cá. 
- Massa... 
- Agora que tu estás solteiro tu vai poder finalmente dar uns tratos nela. 
- Espero que sim – “se esse lance com Giselle não der em nada, claro” – Ó eu aí nas 

esquerdas. 
- Eu vou nas direitas. 

 
A 5’ 9” de Neno funcionou direitinho nas merrecas, e o meu teste hidrodinâmico foi 
concluído a contento. Principalmente porque eu esforcei-me um pouco mais para 
impressionar Giselle, que teoricamente estaria presenciando a nossa casual “sesh”, se bem 
que de dentro d’água eu não consegui detectar a sua presença – a dela, claro. 
 
Leo e eu fomos os últimos a sair do mar, bem depois que os raios solares deixaram de 
brilhar no horizonte, hora em que os monstros marinhos gostam de beliscar os incautos, 
mas o risco valeu a pena. 
 
E depois da “sesh” ficamos um tempinho no calçadão, como sempre, trocando idéias e 
elogios com os comparsas locais, e aquele final de tarde de primavera não foi exceção. 
 
E sabendo que elas provavelmente estariam urubuservando nossas derradeiras manobras eu 
caprichei mais um pouquinho na última onda: dei 2 batidinhas rápidas na crista e finalizei 
com um 360 reverso na junção. Nada extravagante, mas o bastante para arrancar uma meia 
dúzia de uns 3 ou 4 “hú-hús”, os quais foram imediatamente agradecidos com um 
propositadamente despretensioso sorriso quando juntei-me ao grupo. 
 
Fiquei tão empolgado com o informal evento sócio-esportivo que nem percebi que do 
murinho do calçadão uma igualmente formosa dama me observava, discretamente. Foi o 
meu atacante amigo Leo quem também discretamente notificou-me a respeito do singelo 
fato, seu radar – o dele, claro – com certeza estava funcionando melhor que o meu: 
 

- Não olha agora não, Celso, mas tem uma maria ali nas esquerdas que tá te 
urubuservando, velho. 

 
E naturalmente que antes que ele pudesse finalizar o “não olha agora não” eu já estava 
olhando agora sim. Reconheço que tomei um ligeiro susto quando reconheci a dona do 
indecifrável olhar, o que de imediato causou-me temporária perda da minha preciosa 
lucidez, e quando finalmente consegui recobrá-la notei que já estava parado à sua frente – a 
dela, claro – tentando iniciar uma pacífica conversação: 
 

- Oi. 
- Oi – Giselle esticou o rosto e meu deu um leve beijo nos lábios. 



- Minha boca ainda tá com gosto de sal. 
- Besteira. 
- Você veio. 
- Vim. 
- E o que achou? 
- Eu que pergunto. 
- A prancha andou bem, apesar da pouca força das ondas deu pro gasto. 
- E que design é esse, especificações técnicas? 
- Triquilha, 5’ 9” por 19” ¾ por 2” ¼, “squash tail”, fundo reverso. 
- Detalhes, por favor...? 
- Triquilha é porque a prancha tem 3 quilhas, óbvio, 5’ 9” de altura, 19” ¾ é a largura 

máxima, 2” ¼ é a espessura máxima, “squash tail” é esse formato da rabeta quase 
que reto, fundo reverso significa que o perfil transversal da parte de baixo da 
prancha é côncavo. 

- O que deve “segurar” o fluxo entre as bordas, e aumentar a velocidade. E 
sustentação, também. 

- Exato... 
- Materiais? 
- Espuma de puliuretano expandido, coberta por 1 camada de fibra de vidro trançada, 

6 oz/yd2 no fundo, e 2 camadas de 4 oz/yd2 no deck, impregnadas em resina de 
poliéster. As quilhas são em fibra de carbono, e são removíveis. 

- O padrão é todo no sistema imperial. 
- Só, a indústria nasceu e cresceu nas ex-colônias britânicas... 
- Pelo perfil das quilhas eu diria que além de controle elas também servem para 

prover sustentação, feito asa. 
- Nada como conversar com uma pessoa que entende de Mecânica dos Fluidos... 
- Só que, no caso, a resultante tem uma componente pra frente, ao invés de ser apenas 

pra cima. 
- Exato... o que ajuda para acelerar a prancha. 
- Legal... então a dinâmica da coisa basicamente segue o princípio de Bernoulli. 
- E conservação da energia, e momento, leis de Newton... velocidade, aceleração... 
- E precisa saber tudo isso pra ser um bom surfista, Celso? 
- Um bom surfista já nasce com essas coisas todas programadas no cérebro, sabe 

como a onda vai se propagar, intuitivamente falando, claro... inteligência espacial, 
tá ligada? 

- Estou sim... e você não ficou com medo de levar uma mordida não, no escuro? 
- Tubarão só pega haole... 
- Eu espero que sim... – ela checou a hora no seu telefone portátil, o dela, claro, e 

decidiu zarpar – bom, eu já vou pra casa. 
- Posso te acompanhar? 
- Pode. 

 
Dei um tchauzinho para Leo, Leninha, Drica e as outras marias e zarpei com a dona bela. 
 

- E qual é o motivo de tanto teste? 
- Neno vai me fazer uma prancha nova pra mim, eu ainda tou definindo o projeto. 
- Legal... 



- Onde por fazer entenda-se que eu vou pagar por tudo, claro, que Neno é muito mão 
de vaca e não dá nada pra ninguém, nem bom dia, mas ele vai cobrar somente o 
material... Neno é um amigo meu que faz prancha. 

- Aquele bonitinho que tava surfando contigo? 
- Não, aquele é Leo, Neno fez a prancha dele também. 
- Ele tem namorada? 
- Ele quem?? 
- Leo, claro. 
- Não, Leo acha muita injustiça social ficar com uma mulher apenas numa cidade em 

que existem 300.000 mulheres sobrando. 
- E ele por acaso vai dar conta de todas elas? 
- Eu acho que pelo menos ele vai continuar tentanto... mas se você estiver interessada 

eu dou um toque pra ele, quem sabe ele não arruma um tempinho para analisar o teu 
caso? 

- Não, muito obrigada, homem pra mim tem que ser em regime de dedicação 
exclusiva. 

- Sei... – “boa indireta”. 
- Eu estou com a ligeira impressão que eu vou voltar mesmo pra cá depois que eu me 

formar, Celso. 
- Será? 
- Hum-hum, surfar contigo, comer crepe e curtir Jazz. 
- E da onde foi que você tirou esta atraente idéia? 
- Intuição feminina, ou 6º sentido, sei lá, entende? 
- Entendo sim – “quer dizer, não” – Eu não sou contrário à esta idéia, só falta arrumar 

uma fonte de renda para sustentá-la... 
- Detalhes... 
- Eu te falei que naquele barzinho do Jazz rola rock ‘n’ roll aos sábados? 
- Não falou não. 
- Então, a gente podia ir lá amanhã, eu conheço os caras que tocam, eles são feras. 
- Amanhã? Então quer dizer que nós vamos sair 3 vezes consecutivas? 
- Claro que sim... então quer dizer que nós vamos mesmo sair hoje, Giselle? 
- Sim, nós vamos mesmo sair hoje, Celso. 
- Massa... 

 
“Então nessa realidade alternativa  “esse” Celso nunca apertou Julia, nem aquelas 
baranguinhas todas em São José... apertou Lucila, mas aparentemente a coisa foi mais 
sucinta, menos emocionante... e Rebeca, e Patrícia, e Lina, será que elas fazem parte dessa 
realidade?”. 
 
Naquela altura do campeonato D. Clarisse já estava completamente informada sobre todos 
os detalhes públicos sobre Giselle – não me perguntem como, pois eu não faço a mínima – 
e tão logo cheguei em casa ela me abordou com uma conversinha mole da muléstia: 
 

- Eu vou pedir pra Mauro pra sair com o carro da namorada hoje, assim o dele fica 
disponível pra vocês, Celso, que o carro dele é mais novo, vai causar uma impressão 
melhor em Giselle, você sabe que mulher fica observando essas coisas, que mulher 
gosta de homem que se veste bem, dirige um carro bom, deixe que eu acerto tudo. 



E eu de pronto cortei a sua (exageradamente) bem-intencionada marolinha – a dela, claro: 
 

- Não precisa acertar nada, mãe, que eu e Giselle já acertamos tudo. Ela vai passar 
aqui mais tarde pra me pegar, a mãe dela vai emprestar o carro, tá tudo beleza de 
creuza. 

- Hum, então está certo, nada como uma mulher moderna, independente... 
- Bonita, inteligente, blá-blá-blá... 
- Isso. E trate bem a menina, meu filho, nada de dizer que ela é chata, ou neurótica, 

ou ficar falando palavrão, diga que gosta das coisas que ela gosta... 
 
Tomei um banhão esperto, fiz a barba, escovei os dentes e dei um grau nas unhas, “just in 
case”, nunca se sabe... 
 
“D. Clarisse está tão animadinha com Giselle... quase mais do que eu, diga-se de 
passagem... na certa ficou feliz por eu ter conhecido uma pessoa interessante... sim, porque 
desde que Carolina foi pra Salvador que eu não conheci nenhuma mulher interessante... e as 
poucas com quem eu fiquei não eram dignas nem duma 2ª ficadinha... a não ser Alícia, 
claro, mas Alícia é tão complicadinha... e no fundo mesmo ela é interessante mas não é 
muito compatível comigo mesmo não... minha mãe deve estar feliz por eu estar 
animadinho... considerando o deplorável estado que eu fiquei depois que Carolina foi 
embora...”. 
 
Estava eu curtindo um sonzinho na cama quando ouvi o telefone tocar, e antes que eu 
pudesse me levantar para atenter o aparelho meu cúmplice e prudente irmão entrou no 
quarto com o mesmo. Sua mão direita – a dele, claro – cuidadosamente bloqueava toda e 
qualquer entrada de ondas sonoras, mas mesmo assim ele foi cauteloso ao falar: 
 

- É Alícia, eu disse a ela que ia ver se tu ainda estava em casa. 
- Valeu... – peguei o telefone e pedi para ele sair do quarto – oi, Alícia, tudo bem? 
- Oi, Celso, eu liguei pra gente continuar aquela conversa do sábado passado, na 

praia. 
- Eu realmente espero que você esteja se referindo àquele papo de “último beijo”, 

Alícia, pois eu me recuso a acreditar que você esteja mesmo considerando largar a 
faculdade. 

- É a triste verdade, Celso, e eu te avisei que não vou tocar mais naquele assunto. 
- Putz, o que foi que aconteceu agora? 
- Uma menina lá da sala trancou hoje, e outro colega largou de vez, eu acho que vou 

ser a próxima. 
- Não diga uma besteira dessas, que isso não tem nada a ver. Vários amigos meus 

trancaram ou largaram a faculdade e nem por isso eu desisti, ora. 
- Eu não sei o que eu vou fazer, estou tão desanimada, Celso, minha motivação caiu 

abaixo de 0. 
- Você quer que eu passe aí pra gente conversar? 
- Não, vamos conversar pelo telefone mesmo, eu estou tão desanimada que não tenho 

nem vontade de botar uma roupa pra sair. 
- Sei... êpa, isso que dizer que tu estás nua?? 
- Claro que não, menino, que eu não vou ficar desfilando nua pela casa! 



- Claro, claro... – “que pena” – bom, e as tuas notas? 
- Até agora estão boas, quer dizer, relativamente boas, mas foram bem melhores no 

semestre passado. 
- Sei, sei, mas tem alguma matéria que você esteja especialmente mal? 
- Hum... não, não é uma coisa específica, sabe? É mais uma apatia generalizada... 
- Naquele dia você falou que tava difícil... 
- É, mas não é uma coisa só, é o curso em si, a coisa toda é mais difícil do que eu 

pensava que fosse. 
- Sei... – “aonde foi mesmo que eu já tive esta mesma impressão...?” – se fosse fácil 

não tinha graça, né? 
- Eu acho que não... 
- É que nem esse lance da gente, Alícia. 
- Esse lance não, Celso, aquele lance, que afinal de contas já acabou de vez. Pra 

sempre. 
- Claro... – “beleza, que aquilo não tinha nenhum futuro mesmo”. 
- Ótimo... eu não sei o que eu vou fazer, Celso. 
- Bom, você por acaso sabe o que você quer fazer, Alícia? 
- Eu queria... 
- Não, “queria” não vai responder à minha pergunta, o que eu quero saber é se você 

sabe mesmo o que você quer fazer, Alícia. 
- Hum... eu quero ser médica. Pediatra. 
- Ótimo, você acabou de dar o primeiro passo pra sair desta enrascada! 
- E o segundo? 
- O segundo vai requerer umas 3 ou 4 sessões de terapia localizada com o Dr Celso, 

deixa eu ver aqui na minha agenda quando eu estarei disponível... 
 
Nosso papinho durou bem mais do que eu havia antecipado, tanto que teve que ser 
interrompido pela entrada de D. Clarisse, avisando que a sua querida “nora dos sonhos” 
havia chegado – a dela, claro: 
 

- Celso, Giselle está lhe esperando na sala. 
- Já vou, mãe, é só 1 minutinho. 
- Não demore muito não, meu filho. 
- É só 1 minutinho!! 

 
Esperei que ela fechasse a porta para poder finalizar minha importante tertúlia: 
 

- Eu vou nessa, Alícia, depois a gente conversa mais. 
- Quem é essa tal de Giselle, Celso? 
- É uma maior abandonada, a gente vai dar uma saidinha. 
- Tu és muito enrolão mesmo, bem que Aline estava certa... 
- Você por acaso está com ciúmes, Alícia? 
- Claro que não, imagina...! 
- Bom, eu tenho que ir fazer a outra caridade do dia, você quer fazer algo amanhã? 
- Amanhã tem o aniversário da minha avó, eu te ligo no domingo, de repente a gente 

pega um cineminha ou algo parecido. 
- Só, eu prefiro o algo parecido, mas tudo bem... 



- Se você não estiver muito ocupado com essa Giselle, claro. 
- Eu sabia que você ia ficar com ciúmes da menina...  – “mau sinal” – a gente faz algo 

no domingo, combinado. Sem beijo na boca, né? 
- Nunca mais, Celso, apenas bons amigos... 
- Beleza. Tchau. 

 
Peguei o Winning Days e fui à sala, onde a minha comparsa da hora estava fazendo um 
quase que imperceptível esforço para esconder uma quase que imperceptível ansiedade... 
aquilo com certeza era um bom sinal, bom sinal de que aquela (potencialmente) 
interessante partida finalmente iria sair do 0 x 0. Ou não?? 
 
Ainda no corredor eu percebi que novamente ela havia escolhido uma vestimenta que 
deixava suas belas – as dela, claro – à mostra, com a sutil diferença de que, ao invés de algo 
semelhante ao vestidinho meio pesado da noite anterior ela havia escolhido uma levíssima 
saia. Branca, ou algo parecido, não muito longa, não muito curta, na medida... hum... e uma 
sandaliazinha da mesma indefinível coloração. E para complementar o “ensamble”, uma 
igualmente levíssima blusa, não muito longa, não muito curta, duma cor que eu nem 
imagino o nome, mas que era aproximadamente a mesma dos seus cabelos – os dela, claro 
– humm... E uma bolsinha quase da mesma cor... hummm... 
 
Quando cheguei mais perto foi que percebi que ela aparentemente usava os mesmos 
adereços da noite anterior, e novamente não usava relógio... óbvio sinal de que não estava 
nem um pouquinho preocupada com a inevitável passagem do tempo. Ou não?? 
 
E finalmente quando trocamos um par de beijinhos no rosto eu notei que ela estava usando 
o mesmo batom marronzinho da noite anterior. Cujo sabor eu já sabia que iria com certeza 
provar, desde que eu evitasse uma fatal pisada de bola, claro. E eu estava mesmo bastante 
interessado em realizar aquele experimento... muito interessado. 
 
Enfin, Giselle ficou visivelmente mais aliviada quando eu sugeri uma rápida saída pela 
direita: 
 

- Vamos? 
- Bora. Tchau, D. Clarisse. 
- Tchau, Giselle, divirtam-se. Se for chegar muito tarde ligue me avisando, Celso. 
- Tá bom, mãe... 

 
Nada como uma frase daquelas para iniciar a noite com o pé trocado... ainda bem que ela 
não interpretou aquela aparentemente inocente recomendação do mesmo jeito que eu havia 
(maldosamente) interpretado: 
 

- Minha mãe me disse a mesma coisa, é tudo igual mesmo... 
- Só muda o nome, e o endereço...  
- Nessas horas dá uma saudade do H8, onde eu não tenho esse tipo de cobrança... se 

bem que a gente também faz essas coisas comigo com as outras colegas de apê... O 
que é isso aí? – ela finalmente percebeu que eu estava carregando um CD. 

- A trilha sonora da nossa 2ª saidinha, claro. 



- Um homem prevenido vale por 2... 
- Ou 3, no caso. 
- É muito metido mesmo... 
- Eu tou brincando, claro. 

 
Tão logo entramos no carro ela jogou a bolsa – literalmente – no banco traseiro, depois 
ajeitou a posição do retrovisor umas 2 ou 3 vezes, colocou o cinto e deu partida. Coisa que, 
diga-se de passagem, automaticamente provocou a imediata sonorização do ambulante 
ambiente. A qual, por sua vez, automaticamente provocou a imediata reação deste que vos 
narra. Reação mental, claro, que eu não falei nada, com receio de ofender seu peculiar 
gosto musical – o dela, claro. Bastante peculiar, eu diria... Mas minha quase transparente 
expressão facial, que segura e acertadamente foi interpretada como “que porra é essa?”, foi 
motivação suficiente para que ela explicasse o inesperado fenômeno: 
 

- A minha trilha sonora... quer dizer, foi idéia da minha mãe, o disco é dela, ela falou 
que tem uma música bastante adequada para a ocasião. 

- Sei... – “putz, Secos & Molhados? Acabou de cair uns 3 pontos na escala...” – estou 
vendo que hoje ela abriu o baú dos loucos anos 70. 

- Você não gostou?! 
 
Decididamente um bom momento para exercitar alguns dos recentemente ouvidos 
conselhos maternos: 
 

- Adorei, Giselle. 
 
Eu acho que exagerei um pouco na dosagem, pois ela claramente percebeu que eu estava 
inutilmente tentando enganá-la: 
 

- Eu também não gostei muito dessa não... deixa eu ver se a próxima é melhor. 
 
Ela apertou o botãozinho e avançou a música, mas o resultado continuou a causar duplo 
desapontamento: 
 

- Bom, outra porqueira, mas pelo menos essa foi mais curta que a outra. 
- Com certeza... – “ainda bem que eu trouxe o meu disquinho”. 

 
Mas os primeiros acordes da canção seguinte soaram antes que eu pudesse sugerir uma 
tática mudança de repertório. Coisa que, diga-se de passagem, acabou sendo bastante 
providencial, pois a suave melodia provocou um imediato e coletivo efeito, e antes mesmo 
que o afetado cantor chegasse ao minúsculo pero profundo refrão nós simultaneamente 
chegamos à inesperadamente lógica conclusão da noite: 
 

- É essa! 
 
E foi naquele exato momento que eu percebi que o nosso casual trajeto ainda não havia sido 
interrompido por incidentais paradas em nenhum dos 4 sinais pelos quais havíamos passado 
até aquele particular momento, e também foi naquele exato momento que eu cheguei à 



nítida conclusão de que aquele particular momento era o momento que estávamos tão 
ansiosamente esperando... massa!!! 
 
Mas antes que eu pudesse falar qualquer coisa Giselle expressou exatamente aquilo que eu 
estava pensando naquele exato momento: 
 

- Eu acho melhor parar o carro, vai ser meio complicado fazer isto dirigindo... e 
perigoso também. 

 
E antes que eu pudesse falar qualquer coisa a viatura estava devidamente estacionada quase 
à frente de uma daquelas barraquinhas de côco defronte ao Oceano Atlântico. 
 
Giselle desligou o motor, mas obviamente deixou o som ligado. Voltou a música para o 
começo, baixou os vidros e saiu do carro: 
 

- Vem cá. 
 
Eu fui. Abri a porta, apareci... ela puxou o meu braço e usou-o como apoio para atravessar 
o murinho do calçadão. E como eu fizesse uma cara meio esquisita ela explicou o motivo 
da sua certeira manobra – a dela, claro: 
 

- Eu quero que seja na areia da praia. 
- Sei... com o vento balançando os teus cabelos? 
- Hum-hum, e os teus também, que nem hoje de manhã. 

 
Atravessei o murinho e parei à sua frente – à dela , claro – pensando comigo mesmo se 
aquilo estava realmente acontecendo. 
 

- Vem cá, Celso, chega mais perto, eu não vou te morder não. 
 
Eu fui. Ainda que, por um motivo qualquer que eu não pude compreender naquele crítico 
momento, algo me dizia que aquilo decididamente não iria acabar bem. Intuição masculina, 
ou 7º sentido, sei lá, entende? Mas antes que eu pudesse pensar 3 vezes algo mais básico, e 
poderoso, tomou controle dos meus pensamentos, e ações: 
 

- Então chegou mesmo a hora de dissipar algumas cargas...? 
- Exatamente...! 
- E o “l’avenir”? 
- Não importa, no momento eu estou mais interessada em desfrutar este maravilhoso 

presente, aqui, nesta praia artificialmente iluminada e maravilhosa... com você, 
Celso. 

- Vixe como isso tá animada... 
- Até a lua está refletindo seus refletidos raios sobre as ondas. 
- É verdade... 

 
Nada mais restava a ser dito, ou a ser elaborado. O lugar ideal, o momento ideal, a música 
ideal, a brisa atlântica ideal... 



Aquele decididamente não foi o melhor beijo da minha vida, nem sequer entrou na lista dos 
10 melhores, mas por um estranho motivo qualquer eu nem dei a mínima importância ao 
singelo fato. Bom, pelo menos até o momento em que o mesmo veio à tona... 
 

- Não vai dizer que esse foi o melhor beijo da sua vida? 
- É muito pretensiosa mesmo... 
- Estou esperando... 

 
“Putz, e agora?”... eu achei que um pouco de tato seria apropriado. Tato mesmo, literal, 
então deslizei meus aparentemente despreocupados dedos sobre o seu aparentemente 
preocupado rostinho – o dela, claro – e tentei um argumento levemente técnico: 
 

- Foi meio rápido. 
- Rápido?! Durou quase a música inteira, Celso. 
- A duração não, a frequência dos movimentos... 
- Você quer dizer a frequência foi elevada. 
- Isso... beijar aprendiz de engenheira é fogo, viu? Tem que usar os termos corretos. 
- Claro que tem... eu acho que eu ainda estava um pouco nervosa, você sabe, com 

receio de que algo desse errado. 
- Foi apenas um beijo, Giselle, o que poderia dar errado? 
- Tanta coisa, Celso... ficar muito curto, ou muito longo, a frequência elevada, essas 

coisas. E não foi apenas um beijo, Celso, foi o nosso primeiro  beijo, eu queria que 
fosse especial. 

- Primeiro?? 
- Dessa noite, claro, que a gente se beijou de manhã. 
- Aqui nessa mesma praia diga-se de passagem. 
- Foi, mas não tinha lua refletindo no mar... essas coisas. 
- Sei... parecia que você estava com pressa pra acabar logo, Giselle. 
- Não foi pressa não, eu estava nervosa... vamos tentar novamente? Eu prometo que 

reduzirei a frequência. 
- Vamos. 
- Deixa eu colocar no começo da música novamente. 

 
Giselle atravessou o murinho de novo, abriu a porta do carro, apertou o botãozinho 
novamente, fechou a porta novamente, atravessou o murinho novamente e parou à minha 
frente. Tudo isso sob o curioso olhar do barraqueiro, que naquela altura dos acontecimentos 
com certeza devia estar pensando que ela era completamente maluca. E ele com certeza não 
foi o único... 
 
Eu abracei seu leveamente trêmulo corpo – o dela, claro – e iniciei o experimento número 
2. O qual, diga-se de passagem, em muito superou os resultados do número 1. Muito 
mesmo. Frequência reduzida, intensidade elevada, mesma duração... tecnicamente perfeito, 
top 10 de todos os tempos, sem dúvida alguma. 
 
Quando finalmente abrimos os olhos eu tive a certeza absoluta de que a minha “intuição 
masculina, ou 7º sentido, sei lá, entende?” estava precisando ser urgentemente calibrada. E 
eu estava mais que disposto a iniciar o meticuloso processo naquela mesma noite... 



- E esse? 
- Foi o segundo melhor, Giselle. 
- Segundo?? 
- Sim, o primeiro vai ser este agora... 

 
Aquele sim, sem dúvida nenhuma, foi o melhor beijo da minha vida. E o seguinte foi 
melhor ainda... foi tão bom que até chamou a atenção de um casal de meia idade que 
despreocupadamente passeava pelo calçadão: 
 

- Olha, amor, lembra do tempo eu que você era apaixonado por mim e me beijava em 
público? 

- Eu ainda sou apaixonado por você, querida... 
- É mesmo?? E quando foi a última vez que você me beijou na rua?? 

 
Mesmo sem querer nós acabamos provocando um desnecessário distúrbio doméstico... mas 
como já dizia o poeta, “a inveja é que nem o Botafogo: uma merda”. Depois de uma meia 
dúzia duns 3 ou 4 besitos decidimos voltar para o carro, antes que fôssemos vítimas de 
alguma outra coroa mal-amada. 
 

- Vamos passar lá na creperia, Celso? Eu gostei daquele lugar. 
- Eu também, vamos. 

 
O lugar estava bem mais movimentado do que a noite anterior, e foi somente graças aos 
mágicos poderes da minha providencial amiga Heleninha que não tivemos que esperar nem 
5 minutinhos por uma mesa. Mas o generoso favor custou-me uma previsível gracinha: 
 

- Giselle, você deve ser mesmo uma pessoa muito especial. 
- Muito obrigada, mas qual é o motivo do elogio, Helena? 
- Eu conheço Celso há mais de 10 anos, e nunca, jamais vi esse menino com a mesma 

menina 2 noites consecutivas. Você está de parabéns! Agora eu tenho que ir 
trabalhar, tchau! 

 
A mim restou-me apenas tentar uma descarada auto-acochambrada: 
 

- Eu mudei muito desde aqueles tempos. 
- Sei... 

 
Os crepes custaram a chegar, mas aquele desimportante detalhe nem foi motivo para 
desnecessárias preocupações. Afinal de contas o som ambiente estava ótimo, e a companhia 
decididamente não era de se jogar fora... mas por um estranho motivo qualquer nem 
conversamos nada, ficamos apenas aprimorando o delicioso experimento iniciado na praia. 
Bom, pelo menos até o instante em que a bira chegou, quando tivemos que interrompê-lo, 
afinal de contas tínhamos que evitar que a mesma fosse vitimada por uma nociva troca de 
calor com o ar local. 
 
Novamente brindamos à saúde dos presentes e ausentes, e à paz mundial, e iniciamos uma 
previsível conversação: 



- Eu acho que eu não conheço ninguém neste pedaço. 
- Nem eu... mas eu acho que em breve eu vou conhecer todo mundo aqui, Celso. 
- Será? 
- Eu acho que sim. 
- Sei... intuição feminina? 
- Hum-hum. Minha mãe acha que eu volto pra cá, mas por vias das dúvidas ela está 

rezando todo dia pro santo forte dela. 
- Há-há... 
- Você reza, Celso? 
- Não, e você? 
- De vez em quando. 
- Defina de vez em quando. 
- Quando eu estou meio deprê. 
- Sei... e ajuda em alguma coisa? 
- Hum-hum... e você, o que faz quando está meio deprê? Se é que você tem essas 

coisas, claro. 
- Tenho não... a não ser quando não dá onda, claro. 
- Há-há... Celso, me diz uma coisa. 
- Vixe como essa menina está curiosa hoje... 
- Não, sério. 
- Fala. 
- Sem ficar querendo remoer o assunto Carolina, você ficou com quantas meninas 

depois que vocés acabaram? 
- Curiosidade científica? 
- Isso, eu tou querendo calcular o teu Cg. 
- E o que é que isso tem a ver com o meu centro de gravidade? 
- Coeficiente de galinhagem, no caso. 
- Há-há-há, esse pessoal do ITA é cada resenha... 
- Vai, diz, eu não tou querendo te regular não, mesmo porque isso é coisa do passado. 
- Hum... depois do Carnaval eu saí algumas vezes com Alícia, a irmã da namorada de 

Tasso, um dos meus melhores amigos... gente fina, eu até que namoraria com ela, se 
ela não fosse tão complicada, claro. 

- Sei... 
- E também ela disse que não queria namoro sério por causa da faculdade, ela faz 

medicina, então foi somente umas saidinhas mesmo. 
- Sub-total 1. 
- Isso. Depois eu conheci Lucila, aquela menina que canta no bar... 
- E que parece contigo, diga-se de passagem. 
- Isso, há-há, e parecia mais quando a gente se conheceu, que o meu cabelo tava mais 

longo, mas eu nem pensei nada a respeito disso não. 
- O teu sub-consciente pensou, então... se é que sub-consciente pensa. 
- Pode crer... 
- E no que deu? 
- Putz, eu fiquei tão empolgado com aquela menina, Giselle... no começo, claro, que 

aos poucos eu fui descobrindo que ela era ciumenta praca, e possessiva, quase 
neurórica mesmo. 

- Nossa...! 



- Depois que a gente furun... – “eita, informação demais...?”. 
- Furunfou. 
- Isso. 
- Fazia tempo que eu não ouvia essa expressão, há-há. 
- Sei... – “eita, será que isso foi indireta, será que essa menina já tá pensando nessas 

coisas?” – então, ela disse que nos finais de semana ela queria que eu ficasse com 
ela até tarde no bar, tipo depois que ela terminasse de cantar, pra gente sair depois, 
que eu não fosse pra casa cedo pra dormir cedo pra surfar com os meus amigos na 
manhã seguinte... 

- Eita, desencantou. 
- Na hora... ficava com ciúmes de Drica e Leninha quando eu ia surfar com elas... 
- Aquelas meninas que tavam surfando contigo hoje? 
- Isso... meu irmão, não teve nem uma 2ª vez, tás ligada? 
- Há-há-há... 
- E ainda por cima ela gosta de Blur... Tou fora desse esquema... 
- Não foi muito legal, a furunfada? 
- Não... não foi ruim, mas eu acho que depois de 4 anos namorando a mesma pessoa a 

gente fica muito sintonizado com essa pessoa, quando a gente furunfa com outra 
pessoa a coisa não flui muito naturalmente, sabe? 

- Sei... 
- Mesmo porque eu acho que ainda não tava na hora mesmo. 
- Na hora. 
- Isso, eu acho que aconteceu cedo demais, a gente ainda não havia passado por todos 

aqueles estados energéticos intermediários, o nível de intimidade ainda não estava 
ideal. 

- Estados enegéticos intermediários. 
- Isso, você sabe. 
- Por exemplo...? 
- Todos aqueles mão naquilo e aquilo na mão etc etc. 
- Há-há, a coisa não seguiu uma trajetória linear, progressiva. 
- Isso... eu acho que essas coisas ficam melhor quando a gente passa por todos os 

estados energéticos intermediários, e você, Giselle? 
- Eu também acho, Celso. 
- Massa. 
- Total 2, então. 
- Isso... não, teve Priscila, também, mas a gente só ficou porque ela me salvou de 

Lucila. 
- Como é!? 
- Há-há, é uma estória meio esquisita... eu e Rodrigo, primo de Neno, saímos com 

Gina e Priscila, amigas nossas de longas datas, e elas queriam ir no bar pra ouvir a 
banda de Maria Eduarda, que toca às sextas... foi na semana passada. 

- Quando a gente se conheceu. 
- Isso, eu nem queria ir porque podia ser que Lucila tivesse lá, e eu tava querendo 

evitar atrito com ela. 
- Que tipo de atrito, Celso? 
- Todos os tipos, principalmente esse que você tá pensando. 
- Há-há-há... 



- Mas as meninas insistiram e Priscila disse que se a gente encontrasse Lucila e ela 
começasse a me encher era só fazer um sinal que ela ia me socorrer. 

- Vixe, que drama arretado. 
- A gente combinou um sinal pra eu fazer com a mão e tudo mais. 
- Há-há-há... e tu encontrou com ela, Lucila. 
- Isso, eu tava conversando com Moreira, depois que a gente cruzou contigo e eu te 

conheci, uma 0,5 h depois, Lucila interrompeu o papo, disse que queria conversar 
comigo, começou com a mesma resenha de que a gente tinha que voltar, que ela ia 
ser menos ciumenta etc etc, eu fiz o sinal e Priscila veio e me puxou pra dançar. 

- E tu ficou com ela. 
- Isso. Não fazia parte do plano original, mas ela achou que era necessário, no caso, e 

depois disse que eu tava devendo pra ela, que se no futuro ela precisasse de 
semelhante socorro eu ia ter que socorrê-la... Priscila é muita onda mesmo, mas tem 
nada a ver, no dia seguinte a gente deu altas risadas do causo... 

- Se isso foi na semana passada então quer dizer que a tal da Lucila ainda está a fim 
de tu, Celso. 

- Eu acho que sim... 
- Então se não tivesse sido pelas tuas amigas a gente nem teria se conhecido, eu e tu... 

que afinal de contas foram elas que insistiram em ir praquele bar. 
- Isso... e também pela tua amiga, né, aquela exageradamente maquiada moreninha 

dos cabelos curtos que te chamou pra sair naquela noite? 
- E pelo fato de nós 2 conhecermos Moreira... 
- Etc etc... 
- Total 3, então. 
- 4 contigo. 
- Isso. 
- Então, quanto deu o meu Cg? 
- Hum, deixa eu calcular... sem contar comigo, que afinal de contas hoje é 1º do mês, 

foram 3 em 9 meses, então o valor dá aproximadamente 0,011 se aproximarmos... 
- Perainda, explica aí a tua metodologia, Giselle. 
- Bom, considerando a definição de galinhagem por ficar com uma pessoa diferente 

por dia... 
- Putz, Leo tá lascado, então, que ele fica com 3 mulheres todo final de semana, fora 

as que ele agarra durante a semana. 
- O Cg dele deve estar bem perto de 1,00... 
- Eu calcularia de uma maneira diferente, não temporal, pois Engenheiro Químico 

pensa mais em termos de concentração. 
- Concentração. 
- Isso. Partindo do fato de que existem 300.000 mulheres de bobeira na cidade e dado 

que eu fiquei com apenas 3 delas a concentração foi 0,001%, ou seja, 10 ppm, o que 
é um valor bastante baixo, Giselle. 

- Um Cg de 0,011 também é bastante baixo, Celso, eu estou impressionada. 
Positivamente, diga-se de passagem. 

- Massa. 
- Tá certo que o meu Cg é ainda mais baixo, mas tudo bem, a gente não está 

competindo não. 
- Tá bom... eu gostei mais da 4ª, antes que você pergunte. 



- Eu, no caso. 
- Isso. Eu trocaria todas elas, todos os momentos que eu passei com elas, por um 

único beijo teu. 
- Mesmo? 
- Hum-hum... 

 
Tentei demonstrar-lhe a veracidade das minhas palavras, mas foi exatamente naquele 
momento que os deliciosos crepes chegaram, e obviamente que a sua imediata degustação 
adquiriu uma prioridade mais elevada do que o meu genuíno intento. 
 
Nossa noitada seguiu seu previsível rumo – o dela, claro – e depois de detonarmos o 
saboroso rango fomos marcar presença no mais badalado agito da cidade. Felizmente não 
encontramos a morena do cabelo cacheado, também conhecida como Lucila, mas a tal da 
Maria Eduarda estava lá no bar, esguelando sua infame coleção de sucessos dos anos 80 – a 
dela, claro. A menina não era mesmo de se jogar fora não, mas o seu gosto musical – o 
dela, claro – deixava muito a desejar. Muito mesmo. 
 
Enfin, lá pelas tantas Giselle aparentou estar mais que satisfeita com a nossa longa 
permanência no decadente recinto, especialmente porque a sua amiguinha exageradamente 
maquiada moreninha dos cabelos curtos – a dela, claro – havia-nos visto – e aparentemente 
aprovado o que viu – e eu achei por bem sugerir uma conveniente saída pela direita: 
 

- Vamos dar uma chegada num lugarzinho mais aconchegante? 
- Há-há, devagar com o andor que o santo é de barro, meu filho. 
- Deixa de ser pretensiosa, menina, eu estava apenas sugerindo um lugarzinho mais 

cabeuça, um barzinho de um amigo meu. 
- Que amigo? 
- Marcelo, você vai gostar dele, e do bar também. 
- Não tá meio tarde não? 
- Nada, o bar de Marcelo começa a ficar legal quando os outros começam a ficar 

devagar – “eu só espero que Lucila não esteja lá” – e eu te garanto que lá não vai 
rolar este sonzinho peba. 

- Então vamos. 
 
Obviamente que o som estava de primeira, como sempre... e o lugar estava lotado, mas o 
meu prestativo amigo logo desentocou meus banquinhos cativos, e estrategicamente 
posicionou-os defronte ao bar. E à telinha, onde rolava um eletrizante vídeo do Doves. E 
antes que eu pudesse perguntar se Giselle havia aprovado a minha modesta escolha para o 
final da noite 2 caipiroskas apareceram à nossa frente, como que vindas do nada. 
Novamente brindamos à saúde dos presentes e ausentes, e à paz mundial, e iniciamos uma 
previsível conversação: 
 

- Eu acho que eu não conheço ninguém neste pedaço. 
- Eu conheço algumas pessoas... – aproveitei a deixa para escanear o ambiente, e 

verificar que Lucila não estava presente – gostou? 
- Gostei sim... olha, eles têm um mural de fotos. 
- É novidade, não tinha da última vez que eu estive por aqui... 



E foi naquele exato momento que eu avistei Carolina. Não em 3 dimensões, e sim 
digitalizada, impressa e pendurada na parede. Pero linda e maravilhosa... 
 

- Essa é a tal da Carolina? 
- A pópria... 
- Você ainda tem uma quedinha por ela, né? 
- E por que você acha isso? 
- Primeiro que quando você hoje na praia que ela era “coisa do passado” eu notei um 

tom diferente na tua voz, e segundo que você tremeu todinho quando viu as fotos 
dela. E nem adianta negar que eu senti as ondas de choque se propagando pela tua 
mão, Celso. 

- “Touché”... eu realmente não sei, Giselle. 
- E por que você não liga pra ela? 
- Pra quê? 
- Pra saber, ora, conversar, tête-à-tête, ver se ainda existe algo a ser explorado. 
- Eu não sei... se ainda tivesse algo de alguma forma eu teria encontrado com ela, as 

forças da natureza teriam agido. 
- Há-há... não custa nada dar uma ajudinha às forças da natureza, Celso. Foi isso o 

que eu fiz com o meu ex-namorado. 
- Você ligou pro cara? 
- Nas férias do começo do ano. A gente se encontrou, conversou um pouco, eu 

percebi que ele não havia mudado nada, e eu havia... o coração não bateu mais forte, 
eu não tremi quando vi o menino... 

- E...? 
- Eu descobri que eu estava curada. 
- Sei... ou melhor, eu não sei se eu estou curado, mas no momento eu não estou 

preocupado com isso, Giselle. A menos que você esteja. 
- Não, ainda não. 
- Gostei do ainda. 
- Eu sabia que você ia dizer isso... Eu preciso fazer xixi, aonde é o banheiro? 

 
Indiquei-lhe o caminho das pedras e depois fiquei olhando para as fotos de Carolina. Até 
que uma certa pessoa percebeu o que eu estava fazendo: 
 

- Ela teve aqui no mês passado, Celso. 
- Foi mesmo...? 
- Perguntou se você havia aparecido por aqui. 
- Foi mesmo...? 
- Foi. 
- E ela estava com quem, Marcelo? 
- Com Ana, e outra maria... gostosinha, também. 
- Sei... e o que mais ela disse? 
- Disse que estava a fim de conversar contigo, pessoalmente, sentir se o coração ia 

bater mais forte, ou tremer quando te visse... essas coisas de mulher. 
- Sei... – “ela tá querendo saber se está curada, hum...” – ela apareceu aqui depois? 
- Não. 
- Será que ela já encheu de Salvador? 



- Pode ser... Liga pra ela, velho. 
- Pra quê? 
- Trocar umas idéias, sentir se o coração vai bater mais forte, há-há. 
- Deixe de sua baitolice, hômi. 
- Sério, Celso. 
- Se Carolina quisesse mesmo falar comigo ela teria ligado pra mim, Marcelo. 
- Foi a mesma coisa que ela me disse quando eu sugeri que ela te ligasse... 
- Quem sabe a gente se encontra pela cidade? Se ela aparecer por aqui de novo, claro. 
- É, quem sabe? O barzinho tá cheio de mulher hoje... 
- E chegando mais... 

 
Virei o rosto na direção que o amigo discretamente indicara e constatei que ele não estava 
brincando, 4 interessantes moçoilas acabavam de atracar âncora em nossa reclusa praia. 
 

- Alguém vai ter que dar conta desta mulherada toda, Marcelo. Nem que seja eu. 
- Pode crer... eu ajudo, claro, na medida do possível. 

 
Obviamente que eu fiquei na minha, apenas urubuservando o movimento, e obviamente que 
Giselle percebeu a minha discreta jogada: 
 

- Esta cidade tem mulher demais... 
- Com certeza... quer dizer, pra mim só tem mesmo 1 que seja realmente interessante. 
- Há-há, me engana que eu gosto. 
- Sério, a menina até entende como funciona uma prancha de surf! 
- A parte teórica, pelo menos. 
- Quer uma aula prática amanhã? 
- Amanhã domingo? Afinal de contas já passa e muito da meia-noite. 
- Eita, eu nem liguei pra minha mãe avisando que ia chegar tarde... 
- Nem eu... 
- Mais tarde, ao final da tarde, eu pego a 6’1” de Neno, que é melhor de aprender. 
- Flutuação... 
- Isso. 
- Eu topo. 
- Massa... mas vai de shortinho por cima, senão vai ficar difícil de se concentrar. 
- Há-há... então você vai mesmo olhar pra minha bunda, Celso. 
- Agora pode, né? 
- Pode sim. 
- Queres ver algum vídeo em particular? Marcelo tem uma coleçãozinha nada 

desprezível. 
- Daqui a pouco, agora eu quero ver outra coisa... se eu ficar de olhos abertos, claro. 

 
Quando saímos do bar de Marcelo – ou melhor, quando Marcelo fechou o bar e 
delicadamente expulsou-nos do mesmo – estava quase amanhecendo, mas meus rápidos e 
precisos cálculos indicavam que ainda estava em tempo de presenciar um raro fenômeno, e 
de imediato eu propus uma conclusão quase que científica para aquela reveladora noitada: 
 

- Vamos ver o sol nascer? 



- Boa idéia. Cadê o teu disco? Pega pra gente escutar. 
 
Raro fenômeno para mim, claro, que tem muita gente que acorda cedo todo dia, e que se 
cansa de ver o nascer do sol... como as 3 senhoras da 3ª idade que estavam andando na 
praia, e que alegremente nos cumprimentaram tão logo saímos do DonaCristiannemóvel: 
 

- Vocês 2 fazem um lindo casal. 
- Ai que saudades dos meus 20 anos... 
- Aproveitem a vida, que ela é curta, e passa depressa. 

 
A mesma coisa que eu havia ouvido do meu professor de Direito... hum... será que isso é 
verdade mesmo? 
 

- Você acha que está aproveitando bem a vida, Celso? 
- Agora, neste específico momento, eu estou sim, Giselle. E você? 
- Idem idem... 

 
E a nossa proveitosa noitada acabou como havia começado, na praia, aos beijos e abraços... 
com a sutil diferença de que a trilha sonora estava consideravelmente melhor. 
 
“Eu não tou entendendo mais nada dessa realidade alternativa... isso é o meu cérebro me 
dizendo que no fundo mesmo Carolina é a mulher da minha vida ou que Giselle deveria ter 
sido? Sim, porque agora decididamente não é mais... ou será que ainda há uma chance de 
que seja? Putz, agora eu vou ficar duplamente obcecado com o que teria acontecido se eu 
tivesse namorado com Gis depois daquela semaninha, se ela teria decidido não ficar 
trabalhando em São José, se a gente estaria junto, e eu não teria conhecido Patrícia, nem 
Lina... Giselle teria sido a melhor namorada da minha vida, ao invés de Lina? Cacilda, o 
pior é que esse estado aparentemente é infinito, e se eu conseguir sair dele com vida eu 
provavelmente vou ficar ainda mais atormentado com essas possibilidades todas... o que 
com certeza vai mesmo complicar ainda mais a minha vida... isso se eu ainda tiver alguma 
vida pela frente, claro, que pode ser que eu esteja morrendo mesmo... a van ainda nem 
completou a 1ª volta em torno do seu eixo x – o dela, claro – dentro dela tudo continua no 
mesmo caos que estava antes, tudo rodando em torno de todos os eixos, e daqui a pouco ela 
vai tocar o solo novamente... deve ser o momento em que eu vou morrer mesmo... eu acho 
que agora o melhor mesmo é continuar essa investigação, descobrir as coisas que seriam 
determinísticas e probabilísticas na minha vida, quem eu conheci e deixei de conhecer... 
mas pode ser que eu esteja morrendo mesmo e isso tudo é apenas o meu moribundo cérebro 
azucrinando com os meus últimos momentos de vida... puta merda!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Romance 
 
Era um estabelecimento comercial daqueles em que o banheiro era unissex, e logo ao sair 
do mesmo eu dei de cara com um espressivo par de olhos cor de mel... eu reconheço que 
tomei um leve susto, pois eles estavam perfeitamente alinhados com os meus, mas logo 
desviei o meu assustado corpo para que a impassível dona daqueles expressivos olhos 
pudesse completar o seu desejado trajeto – o dela, claro. 
 
Ela entrou no individual recinto e eu fui dar uma checada no estoque local. Tudo muito 
caro demais pro meu gosto, mas eu acabei selecionando alguns CDs para uma inspeção 
auditiva mais detalhada, coloquei um par de fones de ouvido e mandei ver. Ou melhor, 
ouvir. Abaixei meu despreocupado olhar para melhor concentrar-me na bela canção que 
vibrava meus tímpanos, e depois de uns 30 s, quando novamente levantei meu 
despreocupado olhar, tomei outro leve susto, pois o enigmático olhar da tigresa dos olhos 
cor de mel novamente estava alinhado ao meu... “eu acho que eu conheço essa menina de 
algum lugar”. 
 
Obviamente que eu nem disse nada. Primeiro porque esse papo furadérrimo não engana 
mais ninguém, segundo porque eu não estava mesmo interessado em puxar papo com 
estranhas, principalmente essas mulheres aleatórias que a gente vê na rua – ou em lojas de 
discos, no caso – e terceiro porque ela também estava com fones de ouvido e nem ia ouvir 
nada mesmo... “de onde será?”. 
 
“Putz, então eu tinha mesmo que ter conhecido essa pecinha rara... isso é o meu cérebro me 
dizendo que mesmo sem ter ido pro ITA a gente ia se encontrar um dia... coisa do dualismo 
determinístico/probabilístico do nosso universo... espero que nessa realidade alternativa o 
nosso relacionamento seja mais simples, mesmo porque esse encontro está acontecendo 
numa fase mais adiantada das nossas vidas”. 
 
Lentamente desviei meu despreocupado olhar, mas ela não fez o mesmo, permaneceu 
parada à minha frente, olhando pra mim, e eu instintivamente olhei para ela novamente... e 
assim ficamos por alguns longos instantes, olhando um pro outro, separados por uma 
invisível parede entre as nossas estações de escuta individual. 
 
Eu discretamente verifiquei que era mesmo o alvo da sua indivisível antenção – a dela, 
claro – e finalmente eu esbocei um leve sorriso. Simplesmente porque eu não queria 
parecer antipático, ou antisocial, ou qualquer desses antis que os extrovertidos usam para 
expressar o seu coletivo desconhecimento do modo de funcionamento cerebral dos 
introvertidos – o deles, claro – e aquele singelo gesto foi o suficiente para cristalizar uma 
bela demonstração da 3ª Lei de Newton. 
 
Bela sim, pois o sorriso da menina foi uma coisa simplesmente bela. Não no sentido 
sensual, e sim no sentido mais... “eita porra, o que é que essa menina tá fazendo?”. 
 
Ela retirou os fones dos ouvidos e balbuciou algo que a minha (altamente) falível leitura 
labial interpretou como “oi, tudo bem?”. Eu retirei os fones dos ouvidos e tentei sem (pelo 
menos um pouco) simpático: 



- Tudo bem, e você? 
- Tudo bem... desculpa a interrupção, mas é que eu estou com uma impressão que a 

gente se conhece de algum lugar mas não tou conseguindo lembrar da onde é. 
- Do banheiro, talvez? 
- Há-há, não, antes do banheiro, antes de hoje. 
- Eu também fiquei com essa impressão, não falei nada porque ia parecer cantada... 
- Não é cantada não, é só impressão minha mesmo. 
- Eu entendo, não foi isso o que eu quis dizer não. 
- Tudo bem... não que você não seja cantável, não foi isso que eu quis dizer... 
- Eu acho que é só impressão mesmo, eu tenho uma memória facial muito boa, eu 

teria reconhecido o seu rosto, seus olhos são bastante singulares, eu teria lembrado... 
a não ser que tenha sido aqui mesmo, eu sempre venho nessa loja quando eu estou 
em São Paulo, pode ser que a gente tenha se visto por aqui. 

- Não foi aqui não, é a 1ª vez que eu entro nessa loja... na verdade eu só entrei aqui 
porque tava precisando ir ao banheiro. 

- Sei... bom, comecemos pelo básico: meu nome é Celso, e o teu? 
- Maria Luiza. 
- Hum, eu não conheço nenhuma Maria Luiza... você é daqui, mora aqui? 
- Eu comecei a morar aqui esse ano, depois que formei, mas eu sou de Santos... 
- Eu nunca estive em Santos... só sei que dá onda boa lá. 
- Você pega onda? Meu irmão também é surfista. 
- Massa... você se formou em quê? 
- Eu fiz Engenharia Mecânica, no ITA. 
- Hum, minha namorada estuda no ITA. 
- Sério? Que ano que ela está? 
- Tá terminando o 4º ano, Giselle Freitas, você conhece ela? 
- Você namora a Gis?! Nossa, que coincidência!! 
- Pode crer... inclusive amanhã ela vem pra cá pra gente passar o final de semana aqui 

em São Paulo... Gis...!? 
- É como ela é conhecida no ITA... então pode ter sido lá que a gente se conheceu. 
- Não, eu nunca estive em São José dos Campos... na verdade eu conheci Giselle no 

mês passado, quando ela tava naquela semana de férias no meio do semestre que o 
pessoal do ITA tem. 

- A semaninha... então vocês são da mesma cidade. 
- Do mesmo bairro, a gente mora a menos de 500 m um do outro... quer dizer, os pais 

dela, que ela passa a maior parte do tempo morando em São José dos Campos. 
- E como foi que vocês se conheceram, Celso? 
- Eu tava conversando com Moreira, do ITA, você conhece ele? 
- Claro! 
- A gente tava conversando num barzinho, eu perguntei como que ele tava no ITA, e 

justamente quando eu falei a palavra ITA Giselle passou à nossa frente com uma 
amiga. Ela não tava nem olhando pra gente, o bar tava cheio, a gente tava no meio 
do agito, mas quando ela ouviu a palavra ITA ela virou o rosto e viu Moreira. 

- Nossa...! 
- A gente nem conversou direito, eu e ela, mas depois eu pedi pra Moreira perguntar 

pra ela se ele podia me dar o telefone dela... 
- Hum, que sutileza. 



- Há-há-há, coisa da minha exagerada introversão, claro. 
- E você ligou pra ela etc etc. 
- Isso. E depois ela me confessou que também tinha pedido o meu telefone pra ele, 

que afinal de contas ela queria conhecer melhor o cara que tinha deixado de ir pro 
ITA por causa... 

- Você passou no ITA e não foi? 
- Isso. Se eu tivesse ido eu estaria terminando esse ano. 
- Nossa, que coisa...! A gente teria se conhecido no ITA, então! 
- Isso... Giselle vive dizendo que o nosso universo pode se comportar tanto 

deterministicamente como probabilisticamente, eu acho que no caso, quer dizer, nos 
casos meu e dela e meu e teu o universo se comportou deterministicamente, pois a 
gente acabou se conhecendo do mesmo jeito. 

- Nossa...! Você estudou o quê? 
- Engenharia Química... um dos motivos pelos quais eu decidi não ir pro ITA, pois no 

ITA não tem esse curso. 
- É verdade... e os outro motivos? Se eu não estiver sendo muito indiscreta, claro. 
- Não, muito não, há-há. 
- Há-há-há... 
- Não dá onda em São José dos Campos, então eu teria deixado de surfar mais de 

7.000 ondas se eu tivesse ido estudar no ITA. 
- Há-há-há, por incrível que pareça eu entendo perfeitamente esse motivo, pois o meu 

irmão vive me dizendo que surfar é a melhor coisa do mundo, melhor que sexo. 
- É mesmo... – “nem se compara” – e também na época eu tinha uma namorada na 

faculdade... 
- Sei... bom, então não foi em São José que a gente se conheceu, nem aqui, nem em 

Santos... 
 
Continuamos nossa infrutífera investigação até o momento em que Maria Luiza disse que 
tinha que se encontrar com o namorado para jantar num restaurante perto da loja. Ela me 
convidou, pois estava gostando da tertúlia, mas eu educadamente recusei, claro: 
 

- Muito obrigado, Maria Luiza, mas eu não gostaria de atrapalhar o romance de 
vocês. 

- Não, imagina, a gente só vai jantar mesmo, o romance é depois do jantar, há-há, e o 
Zé Geraldo vai adorar essa estória toda. A não ser que você tenha algum 
compromisso. 

 
E como eu não tivesse nada melhor pra fazer mesmo eu aceitei o seu generoso convite – o 
dela, claro – e zarpamos em direção ao tal restaurante. E no exato momento em que saímos 
da loja de discos eu ouvi uma conhecida música que não estava tocando dentro da loja... 
“hum, da onde será que tá vindo esse som?”. 
 
“Da van, claro, que “eu” tou ouvindo Wire... eita porra, o som tá vazando duma realidade 
pra outra... claro, que afinal de contas tudo isso é coisa que o meu cérebro tá fabricando 
mesmo, todas essas realidades alternativas com todos esses diferentes cenários, tudo isso é 
produto do meu moribundo cérebro, então é natural que o a música esteja vazando dum 
lugar pra outro, pois tudo isso tá acontecendo dentro do meu cérebro... se isso é mesmo o 



que acontece quando a gente tá morrendo até que não é tão ruim assim... pelo menos essa 
parte, pode ser que daqui a pouco o meu corpo seja completamente esmagado pela lataria 
da van... putz, quanto tempo vai durar isso... tempo mental, claro, que na realidade uma 
capotada não dura mais que uns 5 s, nénão?”. 
 

- De onda tá vindo essa música, Celso? 
- Eu não faço a mínima, Maria Luiza... 

 
O tal do Zé Geraldo também teve a mesma impressão de que me conhecia de algum lugar e 
que não lembrava de onde – e vice-versa, diga-se de passagem – ficou ainda mais intrigado 
quando eu confessei que nunca havia visitado Minas, a sua terra natal – a dele, claro. 
 
E depois de esgotarmos mais algumas possibilidades eu lancei uma remotíssima e 
improbabilíssima possibilidade: 
 

- Vai ver que a gente se conhece de alguma outra vida. 
- Hum, você acredita que a gente vive outras vidas, Celso? 
- Acreditar mesmo eu não acredito não, Zé Geraldo, que eu não acredito em nada 

mesmo, mas eu li uns artigos a respeito dessa possibilidade. Científicos, claro, dum 
professor duma universidade americana, que examinou o caso de várias crianças 
que lembravam de episódios da vida de alguém que havia morrido antes delas 
nascerem. 

- Nossa, artigo científico? Que coisa mais fodona, Zé, e a gente nem sabia! 
- Nós somos espíritas, Celso, tudo que a gente leu a respeito da re-encarnação foi na 

literatura espírita. 
- Minha ex-namorada era espírita... quer dizer, ainda é, apenas deixou de ser minha 

namorada. 
- Você chegou a visitar algum centro com ela, Celso? 
- Visitei sim, tomei passe e tudo, li uns livros e tal, mas quando eu ia tomar passe a 

coisa toda embrulhava no meu cérebro pois eles falavam pra eu ficar pensando em 
Jesus. 

- E você não acredita em Jesus. 
- Não... eu desconheço a existência de qualquer evidência que indique que Jesus 

realmente existiu. Deus idem. 
- O Zé é ateu tambêm. 
- E existe espírita ateu!? 
- Um monte, a doutrina espírita em si é positivista, explicitamente declara que você 

não deve acreditar em nada sem as devidas provas. E o Zé segue à risca essa 
filosofia. 

- Interessante... e no entanto a doutrina vive falando em Deus e Jesus o tempo todo, 
Maria Luiza. 

- E essas inconsistências causam nó na cabeça de muita gente, Lú. 
- Eu sei, Zé, mas a gente tem que respeitar o direito das pessoas de acreditar no que 

elas quiserem. 
- Claro, claro... Passa esses artigos pra nós depois, Celso. 
- Com certeza, Zé Geraldo, depois a gente troca emails e tudo mais e eu passo os 

artigos. 



- Beleza. 
- Inclusive o próprio Sagan analisou esses artigos e chegou à conclusão de que a 

única explicação possível para esse fenômeno seria a re-encarnação. 
- E olha que ele era ateu feito você, Zé. 
- Estamos em boa companhia, Celso. 
- Com certeza... se bem que existem outras possibilidades, claro. 
- Quais? 
- Vai ver que essas crianças têm a capacidade de captar essas informações da vida de 

outras pessoas que estariam armazenadas no campo magnético terrestre, por 
exemplo. 

- Hum... interessante... 
- O Zé consegue ver essas coisas de vidas passadas, Celso, eu não falei antes porque a 

gente não comenta essas coisas na frente dos não-iniciados, mas você tem 
conhecimento da doutrina. 

- Bom, considerando que a possibilidade de que a gente tenha algo que transcende a 
morte, alma, espírito, consciência etc, eu não vejo razão porque esse algo não seja 
multiplamente manifestável em outras existências carnais, ou em outros planos de 
existência... tás conseguindo ver algo agora, Zé Geraldo? 

- Agora não, que o chop tá começando a fazer efeito, há-há, vai ficar pra outro dia, 
que eu tenho que estar 100% sóbrio pra me concentrar direito. 

- Pode crer... 
- O Celso namora uma menina lá do ITA, Zé, a Gis. 
- Que coincidência...! 
- E ele passou no ITA também, mas não foi. 
- Outra coincidência...!! 

 
“Então eu tinha mesmo que ter conhecido Maria Luiza e Zé Geraldo, mesmo sem ter ido 
pro ITA... será que nessa realidade alternativa eles também terão uma filhinha chamada 
Letícia?”. 
 

- Vocês vão ter uma filha, Letícia. 
 
“Putz, o meu cérebro tá totalmente descontrolado mesmo, vazou de novo!”. 
 

- Nossa, outro dia a gente tava conversando sobre isso, não pra agora, claro, daqui a 
uns anos, fala pro Celso os nomes que a gente escolheu, Zé. 

- Leandro e Letícia... 
 
Nossa inesperada confraternização continuou noite afora, e virou assunto da conversa da 
noite seguinte, quando eu encontrei a minha encantadora namorada Giselle no saguão da 
minha temporária moradia: 
 

- Tu não imagina quem eu conheci ontem, “Gis”. 
- Gis? Só pode ter sido gente do ITA, que te disse que o povo de lá me chama por 

esse nome. 
- Maria Luiza e o namorado, Zé Geraldo. 
- Nossa! Conta como foi. 



- Foi muita onda... mas primeiro fala se tu prefere sair ou comer aqui mesmo. 
- Vamos ficar aqui mesmo hoje? Amanhã a gente come fora, eu tou meio detonada. 
- Tem erro não, a comida aqui do hotel é bastante razoável, e assim a gente fica com 

mais tempo pra... 
 
Giselle (não tão) sutilmente interrompeu o que eu estava dizendo e me deu um demorado 
beijo. De língua, claro... 
 

- Foi mal, Celso, eu não queria te interromper não, mas eu sei que você ia dizer que 
assim a gente fica com mais tempo pra continuar a explorar aqueles tais estados 
energéticos intermediários, há-há. 

- Pode crer... se bem que eu ia usar a palavra romance, que afinal de contas é mais 
romântica, mas tudo bem. 

- Tu és muito leso mesmo... 
 
“Eu acho que eu tou adorando essa realidade alternativa... shruiu!!!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



This Is The Day 
 

- E a “sesh” de hoje, rapeize? 
- Deu muita onda boa, velho, tu perdeu. 
- Por que tu não foi surfar hoje, Tasso? 
- Eu tava ocupado, Neno. 
- De manhã cedo? 
- É a melhor hora pra ficar ocupado, meu caro. 
- Isso é um fresco mesmo, hé-hé. E dominado. 
- Quem fala, o cara que a namorada controla até o dia que ele tem que cortar o 

cabelo... 
- E por falar nisso já tá na hora de aparar, Danilo. 
- Tá vendo? 
- Essa tal da Nanda é muito regulona mesmo... 
- E a tua maria, Neno, por onde anda que eu nunca mais vi? 
- Tá em casa, claro, que amanhã cedo ela tem aula, véi. 
- Sim, mas, na casa de quem? Hé-hê... 
- Isso é um fresco mesmo... vai encomendar uma prancha nova, Leo? 
- Vou não, Neno, tou sem dinheiro. 
- Pede pra Célia dar uma prancha de presente pra tu que ela é estribada. 
- Estribada, Neno? Eu sou uma explorada, isso sim. 
- Há-há-há... e tu, Celso? 
- Eu também sou outro explorado, Neno. 
- Não, aruá, tu vai encomendar uma prancha nova? 
- Ah... talvez no ano que vem, agora não. 
- E tu, Danilo? 
- Idem idem. E Tasso idem idem idem, que nem surfar mais a namorada deixa, hé-hé. 
- Não é que ela não deixa, Danilo, ela apenas gosta de namorar na mesma hora que eu 

gosto de surfar. 
- Pense num bando de macho pirangueiro... 
- E dominado, amiga. 
- Encomenda uma pra tu, Alessa. 
- Eu não, que afinal de contas eu não surfo, ora! 
- E as meninas, Neno? 
- Drica quer uma prancha nova, Leninha disse que a dela ainda tem mais uns 3 anos 

de vida útil... 
- Pense numa mulher amarrada, a tal da Madalena... 
- Aquela dali é mais mão de vaca que Pacheco, minha gente, hé-hé. 
- Eu sou comedido, Danilo, frugal, econômico... 
- Ou seja, mão de vaca. 
- É por isso que não arruma namorada, que mulher não gosta de macho pirangueiro. 
- Tás de namorado, Vilma? 
- No momento não, por que, tás interessado? 
- No momento não, eu só tava querendo conferir se tu é mão de vaca também. 
- Também ê sinal de que tu reconhece que é, Celso. 
- Claro que não, Alessa, que a gente tava falando de Leninha, então no caso eu tava 

querendo demonstrar que Vilma é mão de vaca feito Madalena, ora. 



- E por falar em namorada tu ainda tás de rolo com Alícia, Celso? 
- Não, Nanda, ela disse que não quer mais nada comigo. Pela 3ª vez. 
- Isso é um fresco mesmo, hé-hé. 
- Mas dessa vez eu acho que é definitivo mesmo... o que realmente é uma pena, pois 

ela beija bem pracas... ela comentou alguma coisa contigo, Tasso? 
- Eu não costumo ter esse tipo de conversa com a minha querida cunhadinha não, 

Celso. 
- Não, fresco, sobre a definidade... definibilidade... sobre se dessa vez a coisa é 

definitiva mesmo. 
- Comentou não... 
- Nessa vida só tem 1 coisa definitiva, Celso: a morte. 
- Pode crer, Célia, pode crer... – “essa menina é muito massa mesmo, se não fosse 

namorada de Leo...”. 
- E Giselle, Celso? 
- Desde o Ano Novo que eu não vejo, Nanda... tá projetando avião lá em São José dos 

Campos. 
- Sim, mas, não rolou nada no Ano Novo não? 
- Ôxe, e isso é da tua conta, mulher? 
- Claro que é, Danilo, eu na qualidade de melhor amiga do Celso tenho que saber 

dessas coisas, ora! 
- Não, Nanda, não aconteceu nada, a gente se encontrou, conversou... o romance 

acabou, ficou apenas a amizade. Tás feliz agora? 
- Feliz memso eu não tou não, mas tudo bem. 
- E por que tu não estás feliz, mulher, tu não tens um namorado dominado que faz 

tudo o que tu queres? 
- Porque o Celso é o único aqui sem namorada, Vilma, até Alessa tá namorando... 
- Eita, como assim até Alessa, eu por acaso sou uma rejeitada que ninguém quer? 
- Não, miga, não foi isso que eu quis dizer não, eu falei até Alessa porque você é 

muito exigente com namorado, ora! 
- Onde por exigente entenda-se que Alessa ainda não encontrou o seu verdadeiro 

amor, o teu não, o dela, claro. 
- Isso, o cara que vai fazer com que Alessa desabroche para a vida, Nanda, hé-hé. 
- Vocês são muito alesados mesmo, me sacaneando só porque eu sou virgem... 
- Não é porque tu é virgem não, Alessa, é porque tu fica botando defeito em tudo que 

é macho que quer namorar contigo. 
- Pode crer... 
- Sim, mas, a gente tava falando da namorada de Celso, quer dizer, da falta de, no 

caso. 
- Essa foi boa, Alessa, hé-hé... 
- Eita, gente, já que Celso e Vilma estão de bobeira eles podiam se entender, né, 

assim pra ver no que vai dar? 
- Há-há-há, não ia durar 2 semanas, Alessa. 
- E por que não, Vilma? 
- Imagina se eu ia aturar namorado meu me largando em noite de sexta e sábado pra 

dormir cedo pra pegar a porra do terral no dia seguinte...! 
- Não seria bem largando, Vilma, que eu ia ficar contigo até umas 11:30... 
- 11:30? E o resto da noite? 



- Eu ia dormir, claro, e tu também. 
- Mas nem que a vaca tussa...! 
- Eita pleura, impressão minha ou vocês já estão negociando os termos do acordo? 
- Impressão tua, Tasso, imagina... – “mas nem que a vaca tussa que eu ia namorar 

com essa chata de galocha”. 
- Por um momento eu cheguei a pensar que a coisa ia desenrolar... 
- É mesmo, velho, eu tou começando a visualizar a coisa... afinal de contas se Celso 

namorou com a tua cunhada por que ele não pode namorar com a minha? 
- Eu não namorei com Alícia não, Danilo, nós apenas saímos juntos algumas vezes. 
- Algumas dezenas de vezes... 
- Menos de 2 dezenas, eu acho – “hum” – menos de 3, com certeza. 
- Perainda, vocês tão brincando, né? 
- É claro que nós estamos brincando, Neno, imagina se... 
- Pois é o que todo mundo aqui tá imaginando, Vilma, tu e Celso namorando, hé-hé. 
- Não, gente, pode parar, que isso seria quase incesto, Vilma e Celso se conhecem 

desde criança, vamos mudar de assunto. 
- Vamo, Nanda – “mas nem que a vaca tussa”. 
- Então fica assim combinado, gente, se daqui a 1 mês Celso e Vilma ainda estiverem 

de bobeira eles vão namorar, assim, pra ver se dá em algo de útil. Todos a favor da 
idéia? 

- Eu sou contra. 
- Alguém mais é contra, fora Nanda? 
- Eu também sou contra. 
- Alguém mais, fora Nanda e Neno... Celso, Vilma? 
- Não é que su seja contra essa absurda idéia, Tasso, eu apenas sei que não iria dar 

certo, só isso. 
- Sei, e tu, monstro? 
- Eu não sei, velho, eu acho que Nanda tá certa, no mínimo ia ser meio esquisito, ou 

muito, namorar com uma pessoa que eu conheço desde criança... 
- E tu nunca ficou com amiga não, Celso? Carminha, Izabella, Sheila, Tânia... 
- Ficar é uma coisa, Tasso, namorar implica que ia chegar uma hora que ia rolar 

sexo, né? Tu consegue imaginar eu e Vilma furunfando? 
- Isso é um fresco mesmo, hé-hé... 
- Eita, minha gente, eu havia esquecido desse detalhe... eu acho melhor a gente 

esquecer essa idéia mesmo, minha irmãzinha querida estava certa mesmo, seria 
quase incesto. 

- Eu não disse que isso era idéia de jirico, minha gente? Há-há-há... 
- Pode crer, Nanda, pode crer... 

 
“Essa turma é muita resenha mesmo, até nessa realidade alternativa... interessante, agora 
que eu notei que as outras realidades alternativas estão “congeladas”, como se eu tivesse 
dado um “pause”... o meu cérebro na certa deve estar querendo que eu me concentre 
nessa... algo me diz que todas essas realidades alternativas irão convergir para um único 
ponto, um nó nessa rede... bom saber que nessa realidade eu e Vilma nunca ultrapassamos 
os platônicos limites da nossa longa amizade, mesmo porque na realidade “real” a idéia não 
foi mesmo das boas... e o que aconteceu com Gis, e Carolina... e Célia, será que nessa 
realidade alternativa também vai rolar uma mútua e incoveniente atraçãozinha entre nós?”. 



De repente meu inteirado amigo Leo fez um discreto sinal com os olhos, e a minha cabeça 
logo iniciou um igualmente discreto giro de 45º à esquerda a fim de detectar a causa do tal 
discreto sinal – ao final do qual, diga-se de passagem, eu sofri uma quase que fulminante 
descarga de adrenalina no meu semi-forrado estômago, e se eu não estivesse sentado eu 
com certeza teria caído estatelado ao chão, muito provavelmente com permanentes danos 
cerebrais... 
 
“Quem é essa estonteante morena!?!”. 
 
Detonei o resto do suco de mangaba e fui ao encontro da causa do (completamente) 
inesperado transtorno: 
 

- Com licença, gente. 
 
Ela parou de andar quando me viu, e esboçou um leve sorriso quando eu estacionei à sua 
frente – a dela, claro: 
 

- Oi, Celso. 
- Oi, Nita. 

 
“Nita?! Eu não conheço nenhuma Nita!!”. 
 

- Bem que me disseram que eu encontraria você por aqui hoje... 
- Bem informada, como sempre... você quer sentar com a gente, comer um crepe...? 
- Não, obrigada, eu não vou demorar muito, amanhã eu tenho que acordar cedo pra 

trabalhar. 
- Idem idem... quanto tempo, né? 
- Mais de 2 anos... o que você tem feito de bom? 
- O de sempre, trabalho, surf, comer crepe... e você? 
- Terapia, terminei a faculdade, comecei a trabalhar... você ainda tá namorando com 

aquela cdf do ITA? 
- Não, a tua fonte tá desatualizada, a gente acabou no ano passado, já faz quase 1 ano. 
- Que pena, não deu certo? 
- Deu até o momento em que ela me disse que havia decidido ficar morando por lá 

mesmo, projetando avião... e você, ainda tá com aquele aruá? 
- Não, eu acabei tudo no ano passado, já faz mais de 1 ano... cansei do drama. 
- Sei... tás com algum outro aruá, ou algum não aruá mesmo? 
- Não, Celso, estou solteirinha da silva. 
- Massa... e então, a que devo o prazer dessa inesperada visita? 
- Inesperada? Você não lembra da última vez que a gente conversou, eu lhe disse que 

no dia que a minha cabeça estivesse em ordem eu ia lhe procurar? 
- Eu lembro que você não estava muito sóbria naquele dia, Nita, as coisas que você 

disse eu... eu não levei muito a sério, nem um pouquinho, pra falar a verdade. 
- Eu entendo, eu mesma lembro muito pouco do que eu disse naquele dia... e por falar 

nisso eu parei de beber, de fumar, larguei todas as drogas. Inclusive cafeína. 
- Hum... largou o namorado aruá, as drogas, cortou o cabelo... ficou massa, diga-se de 

passagem. 



- Muito obrigada... e nunca mais pensei em me matar. 
- Eu fico feliz em ouvir isso, Nita, muito mesmo. 
- Eu sei... 
- Então isso tudo quer dizer que a tua cabeça está mesmo em ordem. 
- Exato, daí o motivo dessa minha “inesperada” visita. 
- Sei... – “inesperada mesmo, eu não tava preparado pra esse papo... putz, e agora?". 
- Ficasse surpreso, né? 
- E muito... 
- Eu sei, 2 anos é muito tempo... 
- É mesmo... – “você continua linda...”. 
- Eu preciso te dizer mais 1 coisa, Celso, e depois eu te deixo em paz. 
- Diga – “como se eu fosse ficar em paz depois disso tudo”. 
- Eu queria lhe agradecer por você ter salvado a minha vida. Eu nunca te disse isso 

antes porque eu não conseguia tocar nesse assunto, mas agora eu consigo e... 
- Perainda, Nita, não precisa falar isso não pois afinal de contas eu não salvei a sua 

vida. Foi você mesma quem salvou a sua vida. 
- Foi por sua causa... eu fiquei naquela festa por sua causa, pra ficar conversando com 

você, porque eu gostei de ter conhecido você... porque eu gostei de você, Celso. 
- Eu até que consigo ver a relação causa-efeito, mas eu não pedi pra você ficar na 

festa conversando comigo, foi você mesma quem decidiu isso. 
- Como você gosta de complicar as coisas, Celso... custa apenas dizer um “de nada, 

Nita”? 
- De nada, Nita, eu... eu também gostei de ter conhecido você... eu também gostei de 

você, e você sabe disso. 
- Eu sei... 
- Putz, agora a gente tá voltando 4 anos no tempo. 
- Praquela fatídica noite... – Nita até que tentou, mas algumas poucas descontroladas 

lágrimas escorreram pelo seu belo rosto, o dela, claro, naquele crítico momento – se 
não fosse por você eu estaria morta, Celso, todo mundo que tava naquele carro 
morreu naquela noite. 

 
“Voltar no tempo... como é que eu faço pro meu cérebro me mostrar o passado nessa 
realidade alternativa... mesmo sem pensar eu consegui “congelar” as outras, então se eu 
pensar no passado, no momento em que “esse” Celso conheceu essa Nita talvez funcione... 
será que essa menina existe mesmo na “minha” realidade? Putz, agora eu vou ficar 
obcecado com essa possibilidade... essa Nita deve ser aquela menina que “esse” Celso disse 
pra Giselle que era completamente compatível com “ele”... provavelmente ela teria sido a 
melhor namorada da minha vida, ao invés de Lina... isso supondo que ela realmente existe e 
que eu... cacilda, ela não morreu porque eu tava nessa tal festa... porque eu não fui estudar 
no ITA... putz, esse negócio de explorar realidades alternativas está ficando muito 
complicado, e perigoso, eu vou acabar descobrindo que minhas decisões pessoais 
profundamente afetaram as vidas de pessoas que eu nem conheço... melhor parar agora 
mesmo... o pior é que esse estado aparentemente é infinito, e se eu conseguir sair dele com 
vida eu provavelmente vou ficar ainda mais atormentado com essas possibilidades todas... o 
que com certeza vai mesmo complicar ainda mais a minha vida... isso se eu ainda tiver 
alguma vida pela frente, claro, que pode ser que eu esteja morrendo mesmo... a van ainda 
nem completou a 1ª volta em torno do seu eixo x – o dela, claro – dentro dela tudo continua 



no mesmo caos que estava antes, tudo rodando em torno de todos os eixos, e daqui a pouco 
ela vai tocar o solo novamente... deve ser o momento em que eu vou morrer mesmo... eu 
acho que agora o melhor mesmo é continuar essa investigação, descobrir as coisas que 
seriam determinísticas e probabilísticas na minha vida, quem eu conheci e deixei de 
conhecer... mas pode ser que eu esteja morrendo mesmo e isso tudo é apenas o meu 
moribundo cérebro azucrinando com os meus últimos momentos de vida... puta merda!”. 
 
“Putz, e agora?”. Eu nem olhei pros lados, ou para a mesa dos meus amigos, foi como se 
naquele triste instante não houvesse mais nada ao nosso redor, como se estivéssimos 
sozinhos no universo... 
 

- Bom, era isso o que eu queria te dizer, Celso. 
- Foi bom ouvir, Nita...tudo o que você disse, tudo mesmo. 
- Me liga se você achar que a gente ainda pode tentar... você sabe. 

 
Nita me deu 1 leve beijo no rosto e saiu do carregado recinto. Eu acompanhei o seu 
desafetado deslocamento – o dela, claro – por uns pleonásticos breves instantes e depois 
voltei pra mesa e sentei no “meu” lugar, entre Alessa e Vilma, de frente a Célia e Leo, 
pensativo... “e agora, ligo ou não ligo?”. 
 
Meus prezados amigos, em rara demonstração de solidária discrição, não fizeram o menor 
comentário em relação ao delicado assunto, mas o intenso olhar de Célia me revelou 
exatamente o que todos estavam pensando: “o melhor que tu faz é deixar essa menina em 
paz, Celso, depois de tudo que ela passou... ela precisa de paz”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



That Was The Day 
 
“Voltar no tempo... fácil,. é só pensar no passado, no momento em que “esse” Celso 
conheceu essa Nita, tudo aqui funciona na base do pensamento...”. 
 
Eu estava calmamente colocando a minha querida guitarra na capa, quando percebi que 
uma (in)discreta e estonteante morena se aproximara, e antes que eu pudesse sair pela 
direita ela dirigiu-me a palavra: 
 

- Adorei o som de vocês, principalmente “Rooster”. 
- Obrigado – “eu percebi, você cantarolou a música inteira quando a gente estava 

tocando... e ficou me olhando enquanto cantarolava, eu percebi sim”. 
 
Antes que ela pudesse dizer algo mais – que eu mesmo tava planejando ficar calado 
mesmo, diga-se de passagem – uma das suas belas amigas – dela, claro, e que eu conhecia 
de outros carnavais, diga-se de passagem – passou perto e sem querer querendo deu uma 
indiscreta jogadinha na zaga: 
 

- Sai dessa, miga, que aí só rola rock, vai por mim. 
 
“Putaqueopariuporracaralhobuceta, então essa menina existe mesmo... ou pelo menos 
existiu, pois se não me falha a memória a sua amiga – a dela, claro – morreu num acidente 
de carro quando eu tava no 3º ano do ITA, e ela devia estar junto... cacilda, isso é o meu 
cérebro me dizendo que eu podia ter evitado a sua morte – a dela, claro – ou essa menina 
nunca existiu mesmo e isso tudo é apenas um moribundo delírio... e o que está acontecendo 
com a van, girou ao contrário quando eu pensei no passado... tá girando como tava antes, 
agora, pois o tempo tá escoendo na direção certa de novo... como se eu ainda soubesse o 
que é certo e errado nessa porra... hum, então quer dizer que eu posso manipular o 
escoamento do tempo nesse estado... será que eu consigo ver o momento em que eu nasci, o 
momento em que eu fui concebido... pensando bem esse momento eu não quero ver não”. 
 
A bela morena – onde por morena entenda-se a tonalidade mais escura do espectro 
representado pela ambígua palavra, diga-se de passagem – nem se abalou, pelo contrário, 
aproveitou a deixa da amiga beque para lançar a bola de volta à grande área: 
 

- É verdade? 
- Que eu não estou sexualmente disponível e que nem tenho nenhuma droga pra te 

oferecer? É sim. 
- Não, aruá, que ela tentou algo contigo e não aconteceu nada. 
- Também é – finalizei minha (quase que ) interrompida tarefa e decidi que estava na 

hora de chutar o pau da barraca – eu não quero ser indelicado, você tem cara de 
quem é uma boa pessoa, mas eu tenho namorada. 

- Sei... e onde ela tá agora? 
- Visitando a avó no interior. 
- Sei... 

 
A menina finalmente entendeu que era um caso perdido mesmo e tirou o time de campo: 



- A coisa que eu mais quero na vida, um namorado fiel... 
 
Eu retribuí o seu conformado sorriso – o dela, claro – e comecei a recolher os meus 
pedais... e depois de uns 30 s ela apareceu novamente, com 2 latinhas de Al nas mãos: 
 

- Deixa eu começar de novo, dessa vez eu trouxe as drogas – estendeu a destra e 
entregou-me a gelada bira. 

- Obrigado... – eu achei por bem aceitar a sua oferenda de paz, a dela, claro. 
- Ah, desculpa, eu nem me apresentei – ela rapidamente enxugou e estendeu-me a 

destra para um forte aperto de mão – meu nome é Nita. 
- Obrigado, Nita – levemente encostei minha latinha à dela – à nossa! 
- Aos homens fiéis e mulheres esperançosas! Poucos e muitas, no caso. 

 
Levemente sorri dos seus espirituosos comentários – os dela, claro – e tomei o 1º gole... 
 

- Meu nome é Celso, a propósito – “eu adoro mulher que tem bom senso de humor”. 
- Eu sei, o vocalista falou os nomes dos integrantes da banda. 
- Foi... – “putz, essa menina é muito gata mesmo... mas eu jamais trairia Carolina, 

jamais”. 
- Eu realmente gostei do som de vocês, não era papo furado não, Celso. 

 
Eu não sei explicar como, muito menos porque, mas quando ela falou o meu nome eu me vi 
no futuro, acariciando os seus longos e cacheados cabelos – os dela, claro –beijando seus 
serenos lábios – idem – no distante futuro, pós-Carolina... 
 
“Tu não sabe mas eu sei, aruá, isso é vazamento de dados cerebrais, tu está vendo o que eu 
ainda nem vi... então vai mesmo rolar, depois daquele encontro na creperia... puta merda, 
eu vou ficar completamente doido mesmo”. 
 

- Muito obrigado, Nita. 
- Faz quanto tempo que vocês namoram? 
- Vai fazer 3 anos no final do ano... 
- E nesses quase 3 anos você nunca agarrou outra menina. 
- Não... – “tu tens o potencial de ser a 1ª, mas eu vou segurar essa onda”. 
- E eu quero crer que ela também nunca ficou com ninguém esse tempo todo, claro. 
- E eu também quero crer a mesma coisa. 
- Há-há, eu adoro homem que tem bom senso de humor... 
- Eu tou brincando, claro, eu sei que ela não ficou com ninguém, ela teria me dito. 
- Você teria perdoado ela? 
- Eu acho que sim... se fosse apenas uma ficadinha, claro, se tivesse rolado sexo eu 

acho que não. 
- Acha... 
- Essas coisas a gente só sabe mesmo como vai reagir quando acontece, né? 
- É verdade... e ela, te perdoaria? Se você tivesse contado pra ela, claro. 
- Eu contaria sim. 
- Mesmo se tivesse rolado sexo? 
- Sim... e eu acho que nesse caso ela não perdoaria não. 



- Sei... e se fosse apenas uma ficadinha ela perdoaria. 
- Eu acho que sim. 
- Então se a gente ficasse hoje ela nem ia encrespar muito. 
- Provavelmente não... – “eu sabia que essa conversinha mole ia chegar nesse exato 

ponto” – mas agora ficou impossível a gente ficar hoje, Nita. 
- Impossível por quê? 
- Porque eu iria quebrar essa imagem de homem fiel que você tem de mim. 
- Ótima resposta... eu adoro homem inteligente... 
- Além de ser errado, claro, pois eu tenho namorada. 
- Claro, claro... há-há-há. 
- Obrigado pelo elogio, no entanto. 
- Foi sincero, Celso. 
- Eu realmente espero que sim, Nita. 

 
A zagueira da hora entrou em campo novamente e disse pra Nita que tava indo não sei pra 
onde não sei com quem – eu realmente não ouvi o que elas conversaram, tava meio longe – 
e a nossa inesperada interação chegou ao seu esperado final – o dela, claro: 
 

- A gente se vê por aí...? – Nita detonou o resto da latinha e saiu de cena. 
- Talvez sim, talvez não, talvez talvez... 

 
Terminei de guardar os meus queridos pedais e procurei a capa do meu igualmente querido 
violão, a fim de fornecer-lhe a devida proteção durante o trajeto de volta pra casa... e no 
que eu tava inserindo o mesmo na mesma a minha bela assediante novamente apareceu em 
cena, e novamente portanto 2 geladas latinhas de Al: 
 

- Mesmo que não role nada a tua companhia ainda vei ser melhor do que qualquer 
aventura que o pessoal possa aprontar hoje. 

 
Eu repousei o semi-protegido violão na mesinha à minha frente, detonei o resto da latinha 
anterior e peguei a outra que me era tão genuinamente oferecida por aquela tão adorável 
criatura: 
 

- Obrigado – novamente levemente encostei minha latinha à dela – aos homens 
irresistentes e mulheres irresistíveis! 

- À nossa – ela nem tentou disfarçar o sensual sorriso que ela instintivamente largou 
naquele igualmente inesperado momento – então no fundo mesmso você é 
irresistente. 

- Completamente... o único motivo que ainda me impede de ficar contigo hoje é a 
manutenção da minha inabalável reputação de homem fiel. 

- Tá bom – Nita novamente largou o seu (já) famoso sensual sorriso, o dela, claro – 
muito obrigada por não ter dito que eu não sou mesmo irresistível. 

- De nada, mesmo porque esta é a mais pura verdade, você é a mulher mais 
irresistível que eu já vi na vida. 

- Há-há-há, já valeu a noite. 
- Massa... 
- E o que é que você faz quando não está tocando, nem surfando? 



- Hum, bem informada... eu estudo Engenharia Química, e você? 
- Agronomia. 
- Legal... quando é que você acaba. 
- Daqui a 2 anos, e você? 
- No ano que vem. 
- Massa. 

 
E quando eu finalmente decidi terminar de encapar o meu querido violão a minha 
improvável comparsa da hora fulminou-me com uma singela e sorridente indagação: 
 

- Posso pedir uma música? 
- Claro, pedir ainda é de graça. 
- Se precisar eu pago, naturalmente. 
- Há-há-há, carece não – completei o desencape do requisitado instrumento – queres 

ouvir o quê? 
- A versão acústica daquela música do STP que vocês tocaram. 
- Boa pedida, essa é uma das poucas músicas que eu realmente consigo cantar. 
- Massa... 

 
Caprichei na interpretação, mais por querer agradar do que conquistar, pois afinal de contas 
a menina era bastante simpática. Claro que ela também era linda e maravilhosa, mas isso 
não vem ao caso. Mesmo... e valeu, pois o meu desinteressado esforço foi prontamente 
elogiado tão logo finalizai a minha modesta interpretação: 
 

- Menino, olha só, eu fiquei toda arrepiada! 
 
“Há-há-há, essa nunca falha, quantas mulheres que eu apertei por causa dessa mesma 
interpretação... putz, agora bateu uma saudade de Célia... será que eu ainda verei Célia 
novamente ou eu tou morrendo mesmo e nem sei?”. 
 

- Não foi essa a minha intenção, Nita, foi mal, eu só tava querendo agradar, afinal de 
contas você está sendo muito simpática comigo. 

- Pois conseguiu. Toca outra. 
- Qual? 
- A que você tiver vontade. 

 
Eu dei uma rápida vasculhada no meu limitado repertório e decidi que “Wicked Game” 
seria (completamente in)apropriada para o sugestivo momento. E mandei ver, ou melhor, 
ouvir... e novamente ela ficou arrepiada e me elogiou e eu fiquei todo metido a besta etc etc 
e eu considerei que o melhor a fazer mesmo seria guardar o meu fiel instrumento antes que 
eu deixasse de ser um namorado fiel. 
 
E enquanto eu executava a decisiva manobra Nita sem querer querendo mexeu os cabelos e 
eu pude ver o brinquinho de pérola na sua graciosa orelhinha esquerda – a dela, claro. A 
outra orelha estava desornamentada... hum. 
 

- Gostei do brinco. 



- Tem uma marquinha bem pequenininha nele, vê só. 
 
Ela aproximou o seu belo rosto – o dela, claro – ao meu, eu detectei a tal marca, respirei o 
delicioso aroma que provenia dos seus negros cachos – os dela, claro.... “putz, essa menina 
decididamente não é de se jogar fora, não mesmo”... 
 

- Nita, me diz, 1 coisa. 
- Digo sim, até mais de 1, se você perguntar com jeito, há-há. 
- Como é que uma mulher bonita, inteligente, simpática e que saca de som como você 

não tem namorado? 
- É difícil achar homem interessante e fiel, e compatível, e quando a gente acha o cara 

já tem dona. Ou dono. 
- Há-há-há... 
- Canalha não falta, tem a dar com o pau. 
- Pode crer... 
- Sua namorada é muito sortuda mesmo. 
- E dedicada. 
- Há-há, tem que ser mesmo, senão perde o namorado, essa cidade tá cheia de mulher 

sobrando. 
- 300.000 mulheres sobrando, segundo o IBGE. 
- Como foi que vocês se conheceram? 
- Na faculdade, logo no 1º semestre, a gente fazia umas matérias junto... mas a gente 

só começou a interagir mesmo no 2º semestre. 
- Interagir tipo...? 
- Conversar. Eu era muito empulhado, não tinha coragem de puxar papo com ela. 
- Por que não? 
- Porque ela era dessas mulheres bonitas, inteligentes, simpáticas e que sacam de 

som... muito intimidantes, ou seria intimidadoras? 
- Há-há-há-há, e no entanto você está aqui conversando comigo. 
- Pra você ver como eu evoluí nesses últimos anos... – trocamos um (mais que) 

levemente cúmplice olhar – nós 2 sabemos muito bem que o único motivo pelo qual 
a gente está conversando foi porque você tomou a iniciativa, Nita. 

- Sim, mas isso porque você tem namorada, Celso, se você não tivese com certeza 
vocé teria me abordado, principalmente depois de perceber que eu tava olhando pra 
você quando vocês tavam tocando “Rooster”. Você sabe que eu percebi que você 
percebeu, não sabe? 

- Sei sim... mas mesmo assim eu não teria tomado a iniciativa. 
- E por que não? 
- Porque você é bonita demais, claro. 
- Demais?? Você tem um limite de beleza acima do qual as mulheres se tornam 

inabordáveis? 
- Todo homem normal tem um limite desse, Nita, é o famoso “aquilo é areia demais 

pro meu caminhãozinho”. 
- Há-há-há, eu tou aqui imaginando quantas mulheres “bonitas demais” tu deixou de 

agarrar por causa dessa leseira, Celso. 
- Provavelmente umas 2 ou 3... 
- Então a tua namorada não é “bonita demais” pra você. 



“Puta merda, agora eu vou ficar imaginando a mesma coisa... e daqui a pouco vou ver todas 
essas mulheres, e foram mais que 2 ou 3... todas essas cenas repassando na minha frente... 
puta que o pariu, véi.”. 
 

- O pior é que ela é sim... 
- Donde concluímos que foi ela quem puxou conversa contigo. 
- Foi... mas ela foi mais sutil que tu, Nita. 
- Bem mais, eu suponho, há-há. 
- Pode crer... 
- Como é o nome dela? 
- Carolina. 
- Carolina... eu não conheço nenhuma Carolina... e quem tomou a iniciativa de ficar? 
- Fui eu, mas aí eu já sabia que ela tava a fim de mim. 
- Sabia como, alguém cortou jaca? 
- Não, pelo jeito que ela falava comigo, o jeito que ela me olhava... ela era meio 

reservada, não dava muita corda pra ninguém, nem ria muito por causa do aparelho, 
mas comigo ela ficava mais à vontade, você sabe como é. 

- Sei sim... e como foi que rolou? 
- A gente tava na praia com o pessoal da sala, era um final de tarde, depois que a 

gente saiu do mar a gente ficou meio distante do resto do pessoal, a gente trocou uns 
olhares meio esquisitos, eu dei um beijo nela... 

- Que lindo...! 
- Há-há-há... na época eu tinha uma namorada... 
- Eita, perainda, você tinha namorada e agarrou outra? 
- Eu te disse que eu evoluí bastante nos últimos anos, não te disse? 
- Tá bom. E ela sabia da tua namorada? 
- Sabia sim, mas elas não se conheciam... no começo ela nem falou nada, porque tava 

apenas começando, mas depois que a gente, como é que se diz...? 
- Transou? 
- Fez amor, porque eu não transo, eu faço amor, são 2 coisas diferentes. 
- Um dia eu ainda descubro a diferença... e? 
- Carolina me disse que eu tinha que escolher entre ela e Regina. 
- A tua namorada oficial. 
- Isso. 
- Deixa eu adivinhar, também “bonita demais”. 
- Isso, mais que Carolina, menos que você. 
- Foi ela quem tomou a iniciativa também? 
- Não, uma amiga em comum apresentou a gente numa festa de São João, nós 2 

estávamos meio deslocados porque não tava rolando rock, a gente começou a 
conversar, descobrimos que tínhamos um elevado nível de compatibilidade... no 
final da festa eu deu um beijo nela, quando a gente tava se despedindo... 

- Eu acho que nós 2 temos um elevado nível de compatibilidade, Celso, eu e tu. 
- Há-há-há... 
- Sério! Eu sei que não vai acontecer nada agora, pelos motivos anteriormente citados 

etc etc etc, mas eu acho que a gente tem tudo a ver... eu acho que um dia a gente vai 
namorar sim. 

- Eu tou quase acreditando nessa tua resenha, Nita, quase... 



- Pois devia, pois eu tou falando sério mesmo, Celso. Mesmo. 
- Hum... – “o pior de tudo é que...” – eu não sei se esse dia vai chegar mesmo, mas eu 

também acho que a compatibilidade existe, Nita. 
- Massa... 
- Você seria a namorada mais bonita que eu tive. 
- Serei, mas eu não quero ser a mais bonita, Celso, eu quero ser a melhor! 
- Eu adoro mulher segura de si... 

 
Se naquela fatídica noite eu tivesse a mínima idéia do que estava para acontecer eu teria 
agarrado Nita ali mesmo e dado um chute na bunda de Carolina no dia seguinte... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



That’ll Be The Day 
 
Eu sempre achei que eu conseguia me comunicar telepaticamente com Célia, talvez porque 
a gente passava um bocado de tempo junto, tocando violão e conversando no quarto dela, a 
2, ou talvez porque no fundo mesmo havia uma conexão especial entre nós, eu não sei, mas 
ela sempre conseguia entender o que estava passando na minha cabeça, ou quase. 
 
E por vezes eu também conseguia entender o que estava passando na sua – a dela, claro. E 
foi o caso naquela (inicialmente) despretensiosa noite de domingo na creperia, o seu intenso 
olhar – o dela, claro – revelou exatamente o que ela – e todos os demais presentes e 
ausentes na mesa, diga-se de passagem – estavam pensando: “o melhor que tu faz é deixar 
essa menina em paz, Celso, depois de tudo que ela passou... ela precisa de paz”. 
 
Mas a verdade é que eu não liguei muito para o coletivo pensamento – nem um pouquinho, 
diga-se de passagem – e não passei nem 5 s sentado. Enquanto eu literalmente corria em 
direção ao meu inevitável futuro a minha aguçada visão periferial conseguiu detectar o 
lento e oscilatório movimento da sua linda cabecinha – a dela, claro – clara demonstração 
que ela nem de longe aprovava o que eu estava para fazer, mas naquela decisiva hora tudo 
aquilo eram apenas (insignificantes) detalhes... 
 

- Nita, espera – eu quase gritei tão logo consegui avistar o seu belo corpo, o dela, 
claro, distanciando-se na calçada da creperia. 

 
Minha futura namorada interrompeu o seu gracioso deslocamento – o dela, claro – girou o 
seu belo corpo – idem – 180º em torno do eixo z e aguardou o meu (in?)esperado 
pronunciamento: 
 

- Espera, eu preciso te dizer uma coisa. 
- Você vai me dizer que eu sou “bonita demais” ou “perfeita demais” pra você? Eu 

faço terapia, eu passei 2 anos da minha vida me drogando todo dia, Celso, eu tentei 
me matar 2 vezes... eu não sou perfeita, Celso, nem linda. 

- Eu sei... – “tentou se matar 2 vezes??” – eu não sabia desse detalhe. 
- Ninguém sabe, a não ser a minha terapeuta... 
- Sei... – “putz”. 
- Foi em casa, as 2 vezes, eu não queria que meus pais tivessem que sair de casa pra 

identificar o meu corpo. 
- Putz... todos nós temos nossas feiuras e imperfeições, Nita, não é isso que eu quero 

te dizer não. 
- Então você vai me dizer que eu não sou mais linda e perfeita pra você, é isso? 
- Também não, se você me deixar falar... 
- Fale... 
- É claro que você ainda é suficientemente linda e perfeita pra mim, sempre foi, 

mesmo quando você estava atravessando aquela fase braba... eu quero te pedir 
desculpas, Nita, é isso. 

- Pelo quê? 
- Por não ter ficado com você naquele dia que a gente se conheceu naquela festa... eu 

devia ter ficado com você e acabado tudo com Carolina no dia seguinte. 



- ...? 
- Se a gente tivesse ficado junto... se eu estivesse ao seu lado... 
- ...?? 
- Talvez você não tivesse passado por tudo isso que você passou. 
- Putz... por que você não me disse isso antes, Celso? 
- Eu tentei algumas vezes, mas vocé nunca quis escutar, sempre me afastava... você 

praticamente me expulsou da sua vida, Nita. 
- O pior é que eu nem lembro dessas coisas todas, Celso, dos detalhes, do que eu 

disse, ou fiz... 
- Bom, era isso o que eu queria dizer, espero que um dia você consiga me perdoar. 

 
E foi naquele triste momento que eu ouvi uma distante e conhecida canção... quer dizer, 
ouvimos: 
 

- Essa música tá vindo da onde? 
- Eu não faço a mínima, Nita. 
- Minha predileta do Wire. 

 
“Há-há-há, vem da van, aruá, é a música que o Celso de verdade está escutando, tá vazando 
pra essa realidade alternativa, ou temporário delírio, isso é o meu cérebro me lembrando 
que tudo isso é imaginário, nada disso é real, essa Nita nem existe nem nunca existiu, é 
fruto da minha imagem de mulher ideal, tem os mesmos olhos cor de mel de Célia, falou a 
mesma coisa que Célia falou da música... sim, porque aquela Célia que tava conversando 
comigo naquela pedra também era imaginária... tudo isso é o meu cérebro se preparando 
pra deixar de funcionar, eu tou morrendo”. 
 

- Pode crer... 
 
Nita fechou os olhos, respirou fundo e abriu os olhos novamente: 
 

- É claro que eu te perdôo, Celso. 
- Massa... – “e agora?”. 
- E agora, o que acontece? 
- Agora... – “a gente se beija?” – lembra aquela noite que a gente se conheceu, o que 

você me disse? 
- Eu lembro de tudo o que eu te disse naquela noite, Celso, eu estava sóbria, ou 

praticamente sóbria, que na época eu só bebia socialmente, então você vai ter que 
ser um pouquinho mais específico. 

- Tá bom... – “é agora!” – Nita, eu quero que você seja a minha melhor namorada. 
- Você tem certeza? 
- Tenho sim. 

 
Ela abriu o seu famoso e formoso e sensual sorriso – o dela, claro – e pronunciou as 
(ansiosamente aguardadas) palavrinhas mágicas: 
 

- Tá bom, eu serei a tua melhor namorada, Celso. 
- Massa... 



Sabe quando você espera 4 anos pra fazer algo e finalmente chega o tão esperado 
momento? Agora imagina quando 2 pessoas esperam 4 anos pra fazer esse mesmo algo... 
pense na ansiedade acumulada...! 
 
“Putz, até eu fiquei ansioso, beija logo esse mulher, aruá!!”. 
 
Não havia mesmo nada mais a ser dito, somente a ser feito: minhas trêmulas mãos 
seguraram as suas igualmente trêmulas mãos – as dela, claro – meu ansioso rosto se 
aproximou do seu igualmente ansioso rosto – o dela, claro – e os nossos mudos lábios 
finalmente se tocaram... aquele sem dúvida alguma foi o melhor beijo da minha vida. E o 
mais longo, também. 
 
“Cacilda, foi o melhor beijo da minha vida, e olha que eu sou real mesmo!!!”. 
 
E depois do quilométrico beijo Nita foi pra casa, pois afinal de contas ela era uma mulher 
responsável que tinha que acordar cedo e enfrentar a longa segunda-feira na manhã 
seguinte. 
 
Eu voltei pra mesa e sentei no “meu” lugar, entre Alessa e Vilma, de frente a Célia e Leo, 
todo feliz da vida... “putz, eu acabei de descobrir que eu desperdicei 4 anos da minha vida, 
eu devia ter agarrado essa menina no dia que a gente se conheceu”. 
 
Meus prezados amigos, em outra rara demonstração de solidária discrição, não fizeram o 
menor comentário em relação ao delicado assunto, mas o intenso olhar de Célia me revelou 
exatamente o que todos estavam pensando: “tem 300.000 mulheres de bobeira nessa cidade 
e tu foi agarrar justamente essa?”. 
 
Exagero do povo, claro, que Nita foi mesmo a minha melhor namorada, nós casamos e 
tivemos 2 filhos e vivemos felizes para sempre... quer dizer, ninguém vive pra sempre, 
muito menos feliz pra sempre, mas nós fomos razoavelmente felizes enquanto durou... claro 
que não casamos, nem tivemos 2 filhos, mas isso são detalhes. 
 
“Hum, agora eu fiquei curioso, será que eu consigo ir pro futuro também... seguindo a 
mesma lógica que eu segui pra voltar pro passado é só pensar no futuro, nénão? Tudo o que 
eu tenho que fazer é pensar na passagem do tempo, dar um “FF” nesta realidade alternativa 
pra ver quando e onde o “filme” acaba... será que eu vou ver o momento da minha morte 
real mesmo, ou da minha morte nesta realidade alternativa... será que eu consigo, será que 
eu quero ver isso?”. 
 
Carolina sugeriu uma conferidazinha no restaurante de Marcelo – o qual, apesar de que 
ainda não havia sido oficialmente inaugurado, estava excepcionalmente aberto naquela 
serena noite de quinta-feira para um seleto grupo de amigos – e eu obviamente que aceitei 
de bom grado a sua (potencialmente) deliciosa sugestão – a dela, claro – e às 8:03 em 
ponto, conforme combinado, eu estacionei defronte à sua mocada residência – a dela, claro. 
 
Ela já estava pronta, e me aguardava ao portão, igualmente serena... Eu reconheço que 
novamente estava ligeiramente ansioso, pois afinal de contas aquela seria a 1ª vez que eu 



conversaria com Carolina “tète-à-tète” desde a fatídica pero maravilhosa noite em que nós 
havíamos intensamente celebrado o encerramento das atividades noturnas do bar de 
Marcelo – intensidade essa cuja natureza e módulo totalmente escapam ao escopo desta 
modesta obra, diga-se de passagem – e eu realmente não fazia a mínima a respeito dos 
potenciais rumos que ela estaria desejando que aquele casual encontro seguisse, e muito 
menos a respeito dos possíveis motivos do mesmo. 
 
Daí o motivo da minha ligeira ansiedade... isso pra não comentar nada a respeito do fato de 
que Carolina havia ligado pra mim – coisa que, diga-se de passagem, ela nunca havia feito. 
Quer dizer, ligou lá pra casa quando sabia que eu não estava, pois afinal de contas ela ligou 
pra saber se eu estava bem, depois do terremoto na California. Algo de (muito) importante 
devia ter acontecido, ou estar acontecendo. Muito mesmo... “será que aquela intensa noite 
teve algumas inesperadas consequências?”. 
 
Enfim, eu saí da minha modesta viatura e fui cumprimentá-la. Carolina me deu um 
loooonngo abraço, daqueles que a gente dá em algum ente querido que a gente não vê 
desde o século XX, e eu novamente fiquei me perguntando o que estaria acontecendo em 
sua linda cabecinha – a dela, claro. 
 

- Vamos? – ela simplesmente sugeriu, tão longo achou que o tal abraço estava de 
bom tamanho. 

- Vamos – abri a porta do Celsomóvel para ela, ela entrou, abriu a minha porta... 
“hum” – como é que chega lá? 

- Segue em frente, dobra na 1ª à direita... 
 
O lugar era meio intocado, daqueles que a gente tinha que parar pra perguntar direções aos 
transeuntes – coisa que, diga-se de passagem, eu nunca fazia mesmo – mas felizmente a 
minha comparsa da hora conhecia bem aquelas paragens, de mods que conseguimos chegar 
sem maiores dificuldades. Sair do lugar, no entanto, seria uma daquelas tarefas que 
exigiriam esperar até a manhã do domingo seguinte, a fim de seguir o deslocamento dos 
locais em direção à praia – coisa que, diga-se de passagem, também não foi necessária, pelo 
mesmo motivo anteriormente citado. 
 
Marcelo nos recebeu com um misto de alegria e surpresa, e logo exerceu a sua famosa 
diplomacia – a dele, claro: 
 

- Que bom ver vocês juntos novamente, vocês tão namorando de novo? 
 
Carolina me olhou com aquela cara de “eu sabia que isso ia acontecer” e deu o troco na 
mesma moeda: 
 

- Ainda não, Marcelo, quem sabe um dia desse a gente entra num acordo? 
- Tomara que sim – o amigo sorriu e logo mudou de assunto – deixa eu mostrar o 

restaurante pra vocês. 
 
Fizemos uma detalhada “tour” em todas as instalações do aconchegante recinto, e depois 
sentamos numa mesa especialmente preparada para nós. Marcelo nos presenteou com uma 



garrafa de tinto – os detalhes do mesmo completamente me fogem à memória, diga-se de 
passagem – a qual imediatamente foi aprovada pela minha bela comparsa da hora: 
 

- Adorei, Marcelo, muito obrigada! 
- Disponha – o cortês amigo entregou-nos os cardápios e saiu de fininho – fiquem à 

vontade, vou deixar o garçon servir vocês, qualquer coisa me chamem. 
- Valeu, Marcelo – eu agradeci a prestatividade do amigo e provei o vinhozinho – 

“pas terrible”. 
- Com certeza – Carolina sorveu outra pequena dose – e o trabalho, Celso, como vai? 
- Há-há-há, você me convidou pra jantar pra falar sobre trabalho, Carolina? 
- Há-há-há, claro que não, Celso, eu tou apenas querendo quebrar o gelo. 
- Que gelo? 
- É mesmo... a gente já passou desse estágio, né? 
- Há muito tempo... 

 
“Só isso?? Eita, então eu não vou morrer, quer dizer, morrer agora no meio desse deserto? 
Shruiu-iu-iu... eita porra, pode ser que eu não morra nesta realidade alternativa, mas na vida 
real... a van parou de girar, está completamente parada no solo, com os pneus pra cima, 
ainda inercialmente girando... todos aparentam estar bem, mas eu... meu coração parou de 
bater... puta merda, então hoje é mesmo o dia em que eu vou morrer... eu morri!!!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carol 
 

- Tás morando aqui agora? 
- Não, só vim passar uns dias, arrumar tudo, vou alugar de novo no mês que vem. 
- Legal... – dei uma olhadela no Oceano Atlântico – eu acho que vai rolar onda boa 

hoje. 
- Tu vais surfar? 
- Não. 
- Vais dormir? 
- Também não, se eu dormir agora eu vou ficar todo desorientado quando acordar... 

mesmo porque eu nem consigo mais pegar no sono depois que o sol nasce. 
- Mais desorientado ainda? E isso é possível? 
- Há-há-há... essa foi boa. 

 
Catarina levantou da cama, andou até a janela, me abraçou, deslizou suas carinhosas mãos 
– as dela, claro – sobre os meus desarrumados cabelos... 
 

- Eu tou preocupada contigo, Celso. 
- Tás pensando que eu pirei de vez? 
- Tua cabeça não pode mesmo estar bem, depois dessas coisas todas. Não pode 

mesmo. 
- Nunca esteve melhor, nem tou mais escutando 3 vozes dentro da minha cabeça... 
- Eu nem sabia que tu estava escutando essas vozes antes... pelo menos 1 coisa 

positiva depois dessas merdas todas. 
- Catarina, eu finalmente estou conseguindo viver no momento, não é exatamente pra 

isso que as pessoas fazem tantas horas de meditação? Então, eu consegui chegar 
nesse tão procurado estado, e sem meditar porra nenhuma, diga-se de passagem. 

- Celso, não é normal a pessoa dormir com alguém e depois sonhar com outro 
alguém. Será que você vai sonhar com Célia de novo? 

- Bom, isso eu vou descobrir hoje de noite, quando eu estiver dormindo. 
- E Bia, o que é que tu vai dizer pra ela? 
- A verdade, claro... tu sabe que eu gosto daquela menina, Cat. 
- Eu sei... se bem que algumas partes de mim preferem nem saber desses detalhes. 
- Há-há-há... idem idem. 
- E se ela te encostar na parede? 
- Eu acho que não é bem uma questão de se, eu sei o que ela vai fazer, a questão é se 

ela vai mudar de idéia ou não. 
- E se ela não mudar? 
- Aí no caso eu vou levar um chute na bunda, Catarina... que nem daquela vez que tu 

me deste um, lembra? 
- Claro que eu lembro daquele infeliz dia... taí uma coisa da qual eu com certeza vou 

me arrepender de ter feito quando eu tiver morrendo. 
- Há-há-há... 
- Mesmo. 
- Pode crer... 
- Será que a gente ainda estaria junto, Celso, seu eu não tivesse dado um chute na tua 

bunda? 



- Bom, isso eu não sei, Cat, mas eu estou feliz que a gente está junto aqui e agora, 
neste momento. 

- Eu também estou, mas isso é só um momento mesmo... afinal de contas você gosta 
mesmo de outra pessoa, e ainda por cima tá obcecado com a minha melhor amiga. 

- Bom, isso vai passar um dia, eu acho que depois que eu conversar com Célia, 
contar pra ela o que aconteceu, discutir bem aquele curioso lance... eu acho que vai 
passar, vai ficar tudo bem. 

- Eu não sei... Isso pra não falar dessa tal de Nita que você nem sabe se existe 
mesmo. 

- E nem quero saber, diga-se de passagem... 
- Celso, você ainda está achando que vai morrer logo? 
- Bom, tudo leva a crer que sim, né, depois disso tudo que aconteceu? 
- Claro que não, uma coisa é você ter quase morrido... algumas vezes... putz, eu acho 

que não estou te ajudando em nada, né? 
- Nem precisa, Catarina, eu estou ótimo. E eu perdi completamente o medo da morte, 

se é que eu tinha mesmo algum. 
- Isso que dizer que agora você acredita que existe algo após a morte? 
- Claro que não, que afinal de contas eu não opero na lógica da crença, mas eu tenho 

a experiência de que o momento que se aproxima da morte, que morrer mesmo eu 
não morri, claro, não deve ser temido. Se acontece algo depois é outra estória 
completamente diferente, sobre a qual eu nada posso afirmar. 

- Você está precisando de ajuda, Celso, deixa eu te ajudar, essa semana eu vou pedir 
pra fazerem uma leitura pra você, no centro, tentar descobrir quem é essa morena 
que provavelmente desencarnou, que eu realmente estou preocupada contigo. 

- Melhor deixar pra lá, Catarina. E agora, você quer fazer alguma coisa? 
- Vamos tomar café? Tem uma bodeguinha aqui perto que faz uns omeletes massa. 
- Boa pedida. 
- E depois a gente pode andar um pouquinho na praia... voltar pra cá, ficar junto mais 

um pouco. 
- Ótima pedida, Cat. 
- E depois a gente sai de novo pra almoçar, volta de novo pra cá... 
- Tás querendo me seduzir mesmo, né? 
- Vamos ver se eu consigo... 

 
Aquela adorável brincadeirinha durou quase que o dia todo, ainda bem que eu tinha avisado 
a mama que eu não ia dormir em casa, e nem almoçar em casa também... mas nem 
adiantou, ela ficou irada do mesmo jeito: 
 

- Meu filho, você mal chegou de 1 mês de viagem e já passou noite fora de casa, nem 
veio almoçar com a gente?! 

- Deixa o menino em paz, Clarisse... 
- Não, Pacheco, esse menino não pára mais em casa... 
- E qual é o problema? 

 
Ainda bem que o velho Pacheco veio em meu socorro, que eu não estava mesmo com a 
mínima vontade – nem paciência, diga-se de passagem – para discutir aquele tipo de 
assunto... 



Ou todo e qualquer outro tipo de assunto... dirigi-me às minhas modestas instalações 
sanitárias a fim de cumprir com os meus rigorosos rituais de purificação corporal, e depois 
sentei na minha saudosa cama e dedilhei o meu igualmente saudoso violão. 
 
Mauro e Telma apareceram para a domingueira janta, e eu novamente vi-me objeto de 
curiosos e (quase) assustados olhares na mesa da cozinha... mas eu estava razoavelmente 
bem humorado, então eu nem me incomodei (muito). 
 

- Surfasse hoje, Celso? 
- Não... eu nem consegui dormir, ainda tou no fuso californiano, tava meio detonado 

de manhã... 
- Vocês foram pra onde ontem? 
- Creperia. 
- Tava legal? 
- Tava. 
- Quem foi? 
- Neno, Alessa, Danilo, Nanda, Vilma e o namorado, Drica e o namorado, Leninha e 

o galego, Armando, Gloria, Coelho, Gordo e Gorda, Rodrigo, Vivi e Catarina. 
- E Tasso, não tá por aqui não, tá em Natal? 
- Eu acho que ele tá em Vitória... a trabalho. 
- Tu vai trabalhar amanhã? 
- E por que não iria, Telminha? As férias acabaram, tá na hora de encarar as 

responsabilidades. 
- Não, minha sogra, o cara acabou de chegar de viagem, nem conseguiu dormir, 

coitado, tem que repousar pra poder trabalhar direito. 
- Dorme hoje, ora. 
- E o São João, Celso, queres ir pro interior com a gente? 
- Agradecido, mas eu vou pra Pipa com Neno e as meninas, Bia vai também, sabe 

como é. 
- Sei sim... 
- Então no caso tudo bem, vai encontrar Bia, coisa e tal, depois desse tempo todo 

sem se ver, tem que marcar presença mesmo... 
- Ja ligou pra Beatriz, meu filho? 
- Depois do jantar eu ligo pra Beatriz Cecília, que não é bom conversar com ela 

quando ela tá com fome não, que ela fica meio irritada, sabe? 
- Isso é hipoglicemia, minha irmã também tem isso... e por falar na mimha irmã ela 

acabou o namoro, Celso, tá disponível. 
- E o keko? 
- Não, menino, tou só comentando, assim como quem não quer nada, sabe, pra ver se 

tu liga pra ela, bate uns papos... 
- Tou fora desse esquema, tua irmã é muito patricinha pro meu gosto, Telma. 
- Patricinha, Celso, só porque a menina gosta de se vestir direito? 
- Se fosse só isso... – de repente eu segurei a mesa com as 2 mãos – eita porra! 
- O que foi, meu filho!? 

 
Todos pararam de fazer o que estavam fazendo, me olharam com cara esquisita, minha 
assustada mãe segurou o meu braço esquerdo... mas foi alarme falso: 



- Foi mal, gente, eu sei que não se deve falar eita porra no jantar, mas foi que eu 
pensei que a mesa tivesse se mexendo. 

- Como é? 
- Terremoto mexe com a cabeça da gente, a gente fica com esses “flashbacks”, 

pensando que as coisas tão chacoalhando... com o tempo passa. 
 
Meus preocupados familiares trocaram alguns suspeitos olhares, mas logo o meu 
diplomático irmão achou por bem desviar o (ainda) delicado assunto: 
 

- Ainda tem daquela torta de chocolate, mãe? 
- Tem sim, Mauro, deixa eu pegar... 

 
Eles na certa ficaram analisando o meu (justificadamente) estranho comportamento depois 
que eu encerrei minha saborosa refeição e voltei pro meu saudoso quarto pra ligar pra Bia, 
mas eu realmente não estava mesmo nem um pouquinho preocupado com o que eles 
estavam pensando a meu respeito. Nem um pouquinho mesmo... 
 

- Oi, Celso, tudo em cima pra Pipa? 
- Tudo, Neno e as meninas vão também. 
- Legal. E como foi a viagem? 
- Longa, um saco, tive que passar em Guarulhos, devia ter um vôo direto de Los 

Angeles pra cá, mas tudo bem. 
- Eu tou morrendo de saudades, Celso. Quer dizer, morrendo não, foi mal. 
- Há-há-há, vai ficar medindo palavra pra cima de mim, Bia? Já basta o pessoal aqui 

de casa me olhando esquisito o tempo todo. 
- Não, claro que não... quer dizer, eu acho que sim, eu nem sei qual é o 

procedimento padrão em caso de falar com sobrevivente de terremoto... quer 
dizer... putz, parece que eu tou falando com alguém que perdeu a mãe. 

- Nesse caso eu não vou nem te contar o resto da estória. 
- Que resto?? 
- Nada não, deixa pra lá. 
- Deixa pra lá não, Celso, eu quero que você me conte tudo! 
- Tá bom, eu te conto em Pipa. 
- E hoje, vais pra creperia? 
- Hoje não, a gente foi ontem, hoje eu vou dormir cedo, que amanhã tem trabalho, e 

eu nem consegui dormir ontem. 
- Vixe... 

 
Mas naquela atípica noite de domingo eu consegui dormir, muito bem, por sinal, e acordei 
razoavelmente disposto a encarar um longo dia de labuta. 
 
Longo dia este que, diga-se de passagem, também viria a ser deveras atípico. Primeiro 
porque eu decidi comer algo de manhã, onde por algo entenda-se algo mais que 1 banana. 
Depois de beber 0,5 l d’água e detonar a minha tradicional bananinha com um pouco de 
não tracional aveia eu mexi 2 ovos, que foram degustados com 2 torradas, 1 fatia de queijo 
prato e 1 fatia de presunto de peito de perú, e 0,5 copo de leite de chocolate. Nada como 
começar o dia bem alimentado... shruiu! 



Peguei meu computador, meu celular – que ainda estava desligado, diga-se de passagem – 
as chaves do Celsomóvel e zarpei em direção à BR 101 Sul. O trânsito estava relativamente 
aceitável, coisa que geralmente acontece quando a gente decide sair de casa 30 min após o 
horário normal, de mods que eu nem me estressei muito durante os 35 min do monótono 
trajeto. 
 
Qual é o ponto que a gente decide largar um emprego, ou uma namorada, ou uma esposa? 
O que é preciso acontecer pra que a gente finalmente aceite que é uma coisa que não tem 
mais futuro e dar um “lasque-se, tou fora!” pro lance? 
 
Eu já sabia que o “layout” do escritório estaria diferente, eu só não fazia a mínima idéia de 
quanto o seu nível de ruído estaria mais elevado... – o dele, claro, o escritório – imagine 
algumas poucas dezenas de pessoas confinadas num volume de 1.350 m3... “puta merda, vai 
ser mesmo phoda trabalhar com essa barulheira da porra”. 
 
Nem tive muito tempo de internamente elaborar sobre aquele pormaior – que pormenor 
mesmo decididamente não era o caso – pois antes mesmo que eu conseguisse perguntar 
para algum dos meus compenetrados colegas onde era a minha nova mesa de trabalho 
algumas das minhas não tão compenetradas colegas (literalmente) correram em minha 
direção – em clara violação das nossas rigorosas normas de segurança, diga-se de passagem 
– a fim de esfuziadamente expressarem seus bons votos de retorno à empresa – os delas, 
claro: 
 

- Menino, eu fiquei tão preocupada contigo, liguei pra tua casa, perguntei pra tua 
mãe como tu estavas... 

- Eu tou bem, Rita – retruquei, tão logo ela finalizou o seu amigável abraço, o dela, 
claro. 

- Agora, né? Se a gente aqui ficou assustada imagina pra quem passou pelo sufoco, 
meu Deus do céu! 

- É verdade, Diva, foi muito sufoco mesmo... – amigavelmente abracei a ex-cunhada 
amiga – vocês mudaram pra cá? 

- Mudamos sim, querido, estamos lá no fundão, deixa eu te mostrar a área toda, 
assim tu fala com todo mundo. 

 
Eu sinceramente não reconheci 1/3 das pessoas que labutavam, ou pelo menos aparentavam 
labutar, no barulhento recinto. Não porque minha memória estivesse de alguma forma 
debilitada, e sim porque boa parte daquelas pessoas costumavam passar seus ocupados dias 
em outros locais – os delas, claro – isso no distante passado, claro, onde por distante 
entenda-se antes de eu entrar de férias. Na época que eu tinha uma salinha só pra mim, e 
não precisava me deslocar até o banheiro pra soltar umas inocentes bufas. 
 
Mas haviam novas caras, e bundas, na empresa, uma das quais ocupava o semi-cubículo ao 
lado do meu, do outro lado da divisória. E ela havia demarcado o seu minúsculo território – 
o dela, claro – com uma daquelas plaquinhas de madeira, eu vi o nome logo que Rei me 
apontou a minha nova mesa: 
 

- A tua é essa do fundão, Celso, do jeito que tu gosta. 



“Carol”... a menina me lançou um rápido e curioso olhar, olhar este logo desviado tão logo 
a minha bela estagiária voltou ao barulhento recinto – da onde eu não faço a mínima – e me 
deu um apertado abraço: 
 

- Eu fiquei tão preocupada contigo, Celso, liguei pra tua casa, perguntei pra tua mãe 
como tu estavas... 

- Eu tou bem, Ana – retruquei, tão logo ela descolou o seu belo corpo, o dela, claro, 
do meu – e você, como está? 

- Tudo bem... 
 
Ana aproveitou a deixa pra descrever em detalhes o progresso que ela havia feito durante a 
minha ausência, e como estava satisfeita com o estágio em nossa modesta empresa. Eu fingi 
que estava realmente interessado – e realmente ouvindo o que ela estava dizendo, diga-se 
de passagem – e assim que ela se deu por satisfeita com o detalhado relato eu logo tratei de 
explorar a sua boa vontade – a dela, claro: 
 

- Aonde é que conecta o computador, Ana? 
- Deixa eu te mostrar. 

 
Depois ela voltou para à sua costumeira insignificância de estagiária – a dela, claro – e eu 
tentei começar a trabalhar mesmo. Tentei mesmo, tipo não consegui. Tinha mais de 600 
mensagens na minha caixa, e umas 50 mensagens no meu telefone do trabalho. E outras 
100 no celular... “puta merda, vai demorar pelo menos 1 semana inteira pra separar o joio 
do trigo”. 
 
Peguei o telefone e decidi fazer algo mais produtivo, mas logo percebi que a minha outrora 
privacidade não existia mais... botei o telefone de volta ao seu lugar de repouso – o dele, 
claro – peguei meu celular e desci. Saí do prédio e fiquei andando de lá pra cá na calçada... 
“essa menina parece com alguém que eu conheço, mas eu não tou conseguindo lembrar 
com quem... foda-se”. 
 
Liguei para uma certa pessoa com quem eu estava mesmo precisando falar... 
 

- Oi, como foi a volta ao trabalho? 
- Pior do que eu pensava, não tou nem conseguindo fazer nada, pense num 

lugarzinho barulhento da muléstia... 
- Há-há... e o que mais? 
- Aconteceu de novo, Cat, o mesmo sonho das outras vezes. 
- Sei... tu vais contar pra Célia? 
- Vou sim, sem comprometer o nome de terceiros. Terceiras, no caso. 
- Obrigada pela parte que me toca. 
- De nada... tás fazendo algo? 
- Hoje não, tou aqui no apartamento, arrumando a bagunça. 
- Olha a OCD aí gente... 
- OCD nada, Celso, isso aqui tá uma enorme zona mesmo, principalmente depois de 

ontem. 
- Ontem foi massa, né? 



- Foi mesmo... 
- Avisa quando você estiver a fim de repetir a dose. 
- Idem idem... eu vou ao centro mais tarde, ver se eu consigo descobrir algo sobre 

essas coisas da tua cabeça, amanhã eu te ligo pra dizer como foi. 
- Eu te falei pra deixar pra lá, Catarina, mas tudo bem, beijo. 
- Outro. 

 
Subi de novo e fui visitar as novas instalações sanitárias do nosso remodelado escritório, 
mas tão logo eu abri a porta do (supostamente) confortável recinto minhas sensíveis narinas 
foram invadidas por um forte e característico odor... “puta que o pariu!”. 
 
Meu corpo imediatemente girou 180º em torno do eixo z e acelerou no sentido de 
maximizar a distância do referido recinto, de mods que eu nem cheguei mesmo a conhecer 
as tais instalações. Voltei pra minha mesa nova – a qual, diga-se de passagem, até que não 
era nada peba mesmo – e tentei criar coragem para realmente começar a fazer algo de útil... 
e foi quando eu percebi que os meus fiéis cupinchas não estavam mais na área. E antes que 
eu pudesse imaginar o que estaria acontecendo a minha bela estagiária olhou-me de uma 
maneira deveras peculiar: 
 

- Não vai pra reunião das 9, Celso? 
- Eita pleura, esqueci completamente... – “putz, mais essa agora”. 

 
Não que a minha presença na importante reunião fosse fazer alguma diferença, que afinal 
de contas depois de 32 dias longe da fábrica eu nem tava sabendo mesmo o que estava 
acontecendo, e os meus bem treinados asseclas com certeza estavam dando conta do recado 
de maneira mais que satisfatória, mas mesmo assim eu não costumava atrasar para 
reuniões, principalmente sem ter um bom motivo para tal... e o pior era que eu nem sabia 
onde ficavam as novas salas de reuniões. E novamente fui ajudado pela minha bela e 
prestativa estagiária: 
 

- Eu te mostro onde é. 
- Brigado, Ana. 
- Disponha, Celso. 

 
A sala era razoavelmente bodosa: uma longa mesa retangular acompanhada de 12 
(aparentemente) confortáveis cadeiras ocupava quase todo o espaço disponível; pendurado 
no teto havia um projetor novo, e na parede do fundo uma “flat screen” de 46”. E no canto, 
perto da ampla janela, um daqueles quadros brancos que imprimiam o que a gente escrevia. 
 
Eu sentei na cabeceira perto da porta, oposta ao meu querido chefe, e fiquei tentando 
prestar atenção que se passava ao meu redor, tentando mesmo, tipo não conseguindo... e foi 
quando eu vi que a minha “vizinha” do lado encontrava-se no compenentrado recinto. 
“Essa menina parece com alguém que eu conheço...”. 
 
Enfim, a morosa reunião chegou ao seu programado final – o dela, claro – e foi quando ela 
completamente perdeu a sua costumeira morosidade – a dela, claro – pois o nosso amado 
líder pronunciou a sua costumeira pergunta final – a dele, claro: 



- Mais alguma coisa, gente? 
 
E eu aproveitei a bola quicando na pequena área e discretamente levantei o meu indicador: 
 

- 1 coisinha, Márcio – “hum, pensando melhor” – quer dizer, 2. 
- Pois não, Celso, e bem vindo de volta. 
- Muito obrigado. Mas a verdade é que eu não estou me sentindo nem um pouquinho 

bem vindo, caras e caros colegas. 
- Não, o que foi que houve, Celso? 
- Primeiro que esse novo “salão” é barulhento pra cacete, deve estar beirando os 

limites de ruídos considerados danosos pela nossa política de higiene industrial. 
- Bem que eu te disse, Márcio, essa coisa vai precisar de um tratamento acústico, tá 

todo mundo reclamando, até Celso, que acabou de chegar de volta. 
- Calma, gente, nós já medimos o nível de ruído, tá dentro dos limites da norma. 
- Bom, pode estar dentro do limite da norma, mas com certeza tá fora dos limites do 

bom senso – eu levantei e fiz menção de sair da sala – estarei na fabricação até o 
final do dia, se alguém precisar de mim ligue no meu celular. 

- E a outra coisa, Celso? – minha observadora colega Diva interrompeu o meu 
decidido movimento. 

- Esse banheiro novo fede praca. 
- Qual deles? 
- O masculino, Rita, que afinal de contas eu não tenho o costume de frequentar o 

banheiro feminino nas manhãs de segunda-feira. 
 
A minha “vizinha” do lado deu um discreto risinho da minha indiscreta galhofa – o qual, 
diga-se de passagem, foi acompanhado por todos os outros colegas. Menos Rita, claro: 
 

- Eu realmente espero que não, e nem nas manhãs e tardes de dia nenhum, meu 
querido, mas você podia ter ouvido algo das nossas colaboradoras, não é mesmo? 

- Tinha alguma privada entupida, Celso? 
- Isso eu não sei, Márcio, o tufum tava tão intenso que eu nem consegui entrar no 

recinto. E mesmo se eu tivesse entrado eu não ia ficar procurando tolete não. 
- Há-há-há, isso é um fresco mesmo... eita porra, será que eu posso falar fresco numa 

reunião, Rita? 
- Aurélio, me poupe, que ainda estamos no começo da semana. 
- Aquele banheiro vive fedendo mesmo, gente, toda vez que eu vou lá é uma catinga 

arretada. 
- Pronto, descobrimos a causa desse estranho fenômeno: Lula. 
- Há-há, essa foi boa, Rei... 
- Foco, gente. Paulo André, você como líder do projeto da reforma, o que tem a 

declarar? 
- Eu queria colocar 2 exaustores na área, 1 pro banheiro masculino e 1 pro feminino, 

mas Fernando achou que era exagero e só aprovou 1 exaustor pros 2 banheiros... o 
treco não tem vazão suficiente, Márcio, os gases acumulam. 

- E desde quando aquele baitola entende de escoamento de gases de bosta?? – eu abri 
a porta e zarpei – como o saudoso Frederico já dizia, o foda não é ser pobre, o foda 
é pensar como pobre. 



- Eita porra, Rita, desde quando pode falar foda numa reunião? 
- Aurélio, me poupe... 
- Esse Aurélio é muita onda mesmo... 

 
Desci para a fabricação, onde passei o restante daquela atípica manhã, organizando todas as 
minhas mensagens (ainda) não lidas nas suas dividas pastas – as delas, claro. Na hora do 
almoço eu subi novamente para a nossa modesta cozinha – a qual, diga-se de passagem, 
não havia sido vítima da tal reforma – onde eu ainda conseguia sentir-me razoavelmente 
bem. 
 
Esquentei meu rango, sentei e calmamente degustei-o. Depois voltei para a minha nova 
mesa, e como estivesse momentaneamente a sós comigo mesmo, peguei o telefone e liguei 
para uma (muito) distante pessoa: 
 

- Hello! 
- How was the sesh today, Sinner? 
- Hi, Lover! Sesh was fine, waist to chest, clean, we missed you at the line up today. 
- I miss you guys too... 
- Missin’ me yet? 
- I miss everything, Sally, especially you. 
- Same here… doors still open, just sayin’. 
- I know… I guess I’m starting to regret a few things… 
- I see… and how was the trip back home? 
- It was alright. 
- You at work? 
- Yeah, lunch break. 
- And how’s work? 
- Sucks, office is pretty noisy, restroom smells like crap... 
- So it stinks. Literally. 
- Yeah... you workin’ today? 
- No, I’ll probably hit the water again, after lunch. It’s still firing. 
- Sweet. 
- Have you surfed yet? 
- No, I couldn’t sleep Saturday, so I was pretty tired yesterday, decided not to go out. 
- Bummer... your family must be happy, you’re back home. 
- They are... I’m hapy too, it was a nice vacation, but it’s good to be back home. 
- So, what happens now? 
- I’m starting to consider your suggestion, it kinda makes sense, now that I’m back 

here, hating this fecking place. 
- Sweet. Lemme know how it goes, then. 
- Sure thing. 
- Beso. 
- Otro. 

 
Quando encerrei minha rápida ligação percebi que não estava mais sozinho, minha vizinha 
do lado estava de volta em sua mesa – a dela, claro. Eu estava relativamente de bom humor, 
então decidi usar um pouco de desinteressada sociabilidade: 



- Oi, nós não fomos formalmente apresentados, eu sou Celso, o irresponsável da 
produção – estendi-lhe a destra por sobre a fina divisória entre nossas mesas e 
soltei um desafetado sorriso. 

- Prazer – ela firmemente apertou a minha convidativa mão – Carol, eu sou 
Controladora de Estoque. 

- E desde quando – “nós temos uma controladora de estoque?” – você está 
trabalhando aqui, Carol? 

- Hoje tá fazendo 3 semanas. 
- Legal – recolhi minha apertada mão – então você trabalha na equipe de João, tá 

gostando daqui? 
- É, tou sim. 
- Tem muita reunião aqui, né? – “essa menina parece mesmo com alguém que eu 

conheço, mas com quem?”. 
- É verdade, mas a de hoje de manhã foi divertida. Quer dizer, o final  da reunião foi 

divertido. 
- Há-há-há, foi mesmo... você já fez integração na produção, já viu tudo por lá? 
- Já, Carlos Eduardo me mostrou a área toda, o laboratório, as linhas de produção, já 

conheci tudo. 
- Beleza. Bom, eu vou voltar pra sala de controle, tá mais tranquila, qualquer coisa 

que precisar estamos às ordens. 
- Obrigada, Celso. Na verdade eu tou mesmo precisando te mandar uma lista de 

material acabado que faz mais de ano que tá no estoque, pra você dar destino. 
- O pessoal de Vendas já deu uma olhada na lista? 
- Já, João disse que eles não estão interessados em nada não. 
- Sei... tá bom, manda uma mensagem pra mim, separa tudo por tipo de produto e em 

ordem cronológica, dos mais antigos pros mais recentes, por favor. 
- Quer uma cópia impressa também? 
- Não, só mensagem, assim economiza papel, e tinta, e energia. 
- Tá bom, agora mesmo. 
- Té mais. E bem vinda. 
- Obrigada, bem vindo de volta. 
- Muito obrigado. 
- De nada. 

 
A menina era eficiente, tão logo coloquei meu macacão e meus EPIs meu bobofone acusou 
a sua mensagem – a dela, claro – “Caroline Brandão... hum”. Obviamente que antes de 
abrir a tal mensagem eu fucei os dados pessoais da menina: endereço, telefone, data de 
nascimento, estado civil... tudo que estava acessível. Mas foi tudo em vão, pois no final das 
contas eu não consegui mesmo lembrar com quem ela parecia. 
 
Não que ela fosse particularmente atraente, ou interessante, ou qualquer dessas coisas que 
fazem a gente ficar pensando em pessoas que a gente acabou de conhecer, mas sabe quando 
a gente fica com aquela coisa martelando na cabeça? 
 
Enfim, respondi à sua detalhada mensagem – a dela, claro – e depois fui ler as outras 
trocentas mensagens que eu havia organizado pela manhã. Coisa que, diga-se de passagem, 
gastou todo o resto da minha tarde.... haja saco. 



Cheguei em casa razoavelmente disposto, cumpri com os meus rigorosos rituais de 
purificação corporal, comi o derradeiro pedaço da torta de chocolate da mama e fui pra aula 
de Espanhol, onde fui calorosamente recebido pelos saudosos colegas de sala. E depois da 
aula ainda troquei mais algumas genéricas idéias com Leila e Mirela, fiquei satisfeito em 
saber que o estado de saúde do seu tio – o dela, claro – havia consideravelmente melhorado, 
fiquei meio intrigado se a nossa distante e interrompida noitadinha ainda teria uma outra 
oportunidade de ter proveitoso desfecho... 
 
Quando cheguei em casa pensei em responder todas as mensagens que havia recebido dos 
amigos preocupados com o meu bem estar, mas depois de pensar um pouco mais eu resolvi 
mandar 1 mensagem genérica para todos eles, dizendo que estava em casa, e bem. 
 
E depois fui dormir... “yeah, it’s good to be back home, though I miss Nita… a lot… she 
was awesome, don’t care whether or not she was real… maybe she’s just trapped in another 
universe… maybe I’m  trapped in this universe… I miss that girl… shit”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slow Emotion Replay 
 
O grande filósofo Lepe-Lepe já dizia que a questão fundamental não é por que a gente 
morre, e sim por que a gente vive. 
 
O que é que eu vim fazer nesse planeta? Essa é a questão que eu queria poder responder 
naquele crucial momento, no momento em que eu me vi morto... é claro que eu não morri 
de vez mesmo não, senão não estaria escrevendo essas palavras. A não ser que esta modesta 
obra seja psicografada, não é mesmo? Não é mesmo?? 
 
Há-há-há, foi mal aí... então, o que é que a gente faz quando descobre que não vai viver pra 
sempre, o que é que a gente faz quando vê o exato momento em que o coração da gente 
para de bater? 
 
O meu conselho de amigo é o seguinte: se algum dia alguém perguntar se você quer saber 
quando será o momento da sua morte – a tua, claro – diga que não – foi exatamente o que 
eu fiz alguns meses depois, diga-se de passagem, e não me arrependo, mas isso é outra 
estória. Você simplesmente iria passar o resto da vida se martirizando, mesmo que esse 
resto de vida fosse apenas alguns poucos segundos... 
 
“Então é isso, eu vou morrer mesmo daqui a uns poucos segundos... e D. Clarisse vai 
mandar seu Pacheco vir aqui recolher o meu corpo... minhas cinzas, no caso, que eu deixei 
claras e escritas instruções com Mauro sobre o que fazer com o meu corpo se eu morresse 
nessa viagem, espero que eles respeitem a minha vontade... ela na certa vai querer ver o 
meu corpo uma derradeira vez, que coração de mãe tem essas coisas... ela vei ter que vir 
pra cá também... putz, vai custar uma nota... qual foi o sentido disso tudo, o que foi que eu 
acrescentei à humanidade, qual foi o bem que eu fiz pro planeta?... e o que acontece depois, 
e o que acontece durante, durante esse aparentemente infinito durante?... qual é o sentido 
disso tudo, qual é o objetivo disso tudo, por que a gente vive, por que eu vivi??”. 
 
Válidas reflexões, claro, mas o que é que a gente deve fazer quando descobre que vai 
morrer? Qual foi a sua reação – a tua, claro – ao descobrir que um dia morreria? Deixou de 
ir à escola, ao trabalho, deixou de comer e dormir, deixou de viver? Não, né, a gente apenas 
aceita que morrer faz parte da vida e segue em frente. Ou pra trás, ou pros lados, ou em 
diagonal, ou pra cima, ou pra baixo, dependendo da direção e sentido que a gente tava 
seguindo antes dessa importante descoberta... 
 
“E por que o meu cérebro criou essa realidade alternativa, inclusive criando gente que não 
existe, feito essa Nita, qual é a finalidade disso??... E quanto tempo eu vou ficar nesse 
estado, e como é que eu saio dele?? Putz, eu não sei mais de porcaria nenhuma... a única 
coisa que eu sei mesmo é que de alguma estranha forma eu consigo ver essas coisas, essas 
realidades alternativas... será que são universos paralelos? Cacilda, o pior é que esse estado 
aparentemente é infinito, e se eu conseguir sair dele com vida eu provavelmente vou ficar 
ainda mais atormentado com essas possibilidades todas... o que com certeza vai mesmo 
complicar ainda mais a minha vida... isso se eu ainda tiver alguma vida pela frente, claro, 
que pode ser que eu esteja morrendo mesmo... eu acho que agora o melhor mesmo é 



continuar observando, “assistindo esses filmes”, voltar esse pro começo, ver os outros, até o 
inevitável momento em que eu deixe de existir... puta merda!”. 
 

- Deu onda hoje, Celso? 
- O quê? 
- Eu perguntei se deu onda hoje! Menino, como tu estás alesado...! 
- Deu sim, Heleninha, e não tinha quase ninguém surfando hoje... 
- Claro, que gente normal trabalha em dia de sexta, né? 
- Isso, Célia, gente normal... eita, tás querendo insinuar que... 
- Puta merda, Celso, tu ficou ainda mais alesado depois que começou a namorar com 

essa menina, vixe! 
- Pode crer, Helena... – “pode crer”. 
- Já tá fazendo um tempinho, né? 
- Vai fazer 1 mês na semana que vem, Célia... – “putz, isso requer uma 

comemoraçãozinha especial”. 
- Vai rolar uma comemoraçãozinha especial, Celso? 
- Eu tava pensando justamente nesse pormenor, Célia – “eu acho que essa menina 

consegue ler pensamento”. 
- Leva ela prum restaurante bacana, Celso, e depois vai prum motel de 1ª, uma 

coisinha melhor do que esses motéis que vocês sempre vão toda semana. 
- Boa idéia, Helena... se bem que a gente nunca foi em motel nenhum. Juntos, claro. 
- Ainda não rolou sexo, Celso, depois de 1 mês de namoro!? 
- Ainda não, Heleninha... quem sabe rola na semana que vem, né? Deixa eu ir sentar 

ao lado da minha adorável namorada agora, gente. 
- Vamos levar um sonzinho amanhã, Celso? 
- Vamos sim, Célia, eu passo na tua casa depois do almoço. 

 
Deixei minhas observadoras amigas conversando no balcão e voltei para a mesa, onde a 
minha igualmente observadora namorada me aguardava com algumas interessantes 
observações... e propostas: 
 

- Tu sabes que a tua amiguinha morre de ciúmes de mim, né? 
- Heleninha? Nada... 
- A outra, Célia. 
- Tu sabes que Célia namora com Leo, né? 
- Como se isso tivesse algo a ver... 
- Só na tua cabecinha mesmo, Nita... 
- Desde aquele dia que eu vim aqui na creperia que ela me olha esquisito, ela pensa 

que eu não percebo essas coisas... 
- Que dia? 
- Aquele dia que a gente começou a namorar, Celso... e por falar nisso já vai fazer 1 

mês, né? 
- Na semana que vem... – “é agora” – eu tava pensando em programar uma 

comemoraçãozinha especial, Nita. 
- Tu estavas pensando, não está mais? 
- Não, mulher, maneira de dizer, é claro que eu ainda estou pensando... e planejando! 
- Eu tou zonando, aruá... 



- Tu adora fazer essas coisas, né? 
- Adoro sim – Nita aproveitou a deixa e me deu 1 ligeiramente rápido beijinho – e o 

que é que você está pensando, ou melhor, planejando, Celso? 
- A gente podia ir jantar num daqueles restaurantes bacanas na cidade... a 2, claro. 
- Boa idéia... 

 
E como o seu insinuante olhar – o dela, claro – indicasse que ela estava esperando algo 
ligeiramente mais periclitante daquele especial plano eu mandei ver. Ou melhor, ouvir: 
 

- E depois a gente podia ir passar alguns momentos mais... – “putz” – mais 
românticos. 

- Como assim, mais românticos, o que seria mais romântico que um jantar a 2 num 
daqueles restaurantes bacanas na cidade, Celso? 

- Putz... – “putz” – tu entendeu o que eu quis dizer, Nita, eu falei alguns momentos 
mais românticos pra não falar mais íntimos, porque soaria menos romântico se eu 
dissesse... 

- Ah, entendi, isso é tu me convidando pra ir dormir contigo. 
- Isso... – “essa menina adora dar uma de lesa pra cima de mim, putz...” – isso 

mesmo. Num lugarzinho de 1ª, claro. 
- Sei... 

 
Obviamente que a minha (exageradamente) espirituosa namorada aproveitou aquela 
(completamente) esperada situação pra dar uma de doce pra cima de mim, ficou toda 
pensativa, como se estivesse um pouco surpresa, esses charminhos que (somente) ela 
achava encantadores... e obviamente que eu entrei naquele (ligeiramente) gostoso joguinho: 
 

- Mas se você achar que ainda tá cedo demais pra essas coisas tudo bem, Nita, o 
jantar vai ficar de bom tamanho. 

 
E depois de outros 45 s de pensadores olhares a minha criativa namorada despejou a sua 
(completamente) inesperada – a dela, claro – contra-proposta: 
 

- E se ao invés de um jantarzinho bacana na semana que vem seguido de “alguns 
momentos românticos num lugarzinho de 1ª” a gente terminasse de comer esses 
crepes aqui e fosse passar a noite inteira naquele motelzinho da esquina? 

 
Completamente inesperada mesmo, mas eu segurei a sugestiva onda e mantive como pude a 
minha (geralmente) controlada presença de espírito: 
 

- Uma boa idéia, também, Nita... – “muita calma agora, meu povo” – se você estiver 
fisicamente disposta hoje, claro. 

- Isso é tu conferindo se eu tou menstruando? Tou não, pode ficar sossegado. 
- Falou... – “massa” – ótima idéia, Nita, adorei, se bem que você merece algo melhor 

que aquele motelzinho da esquina. Bem melhor, eu diria. 
- Eu também acho, Celso, e foi por isso que eu tomei a precaução de fazer uma 

reserva num lugarzinho mais de 1ª, sabe? 
- Sei... – “essa menina não dá ponto sem nó não, minha gente”. 



- Pra noite inteira, que comigo não tem esse negócio de “alguns momentos” não, tás 
ligado? 

- Ainda não, mas estarei em muito breve, há-há-há... 
- É muito alesado mesmo... – novamente ela me deu um ligeiramente rápido beijinho, 

um pouquinho mais quente que o anterior, diga-se de passagem – a não ser que você 
não esteja “fisicamente disposto” hoje, Celso. 

- Pra você eu sempre estou fisicamente disposto, Nita. 
- Há-há-há, isso é o que nós veremos... mas antes deixa eu te pedir 1 coisinha, Celso. 
- Pida. 
- Não é porque a gente vai dormir junto que eu esteja esperando que você... 
- Que eu...? 
- Que você diga que me ama, é isso. Eu lhe peço encarecidamente que você só diga 

isso quando for verdade mesmo. Eu prometo que farei a mesma coisa. 
- Combinado. 

 
Bom, eu não vou descrever os detalhes da tal empreitada para resguardar a privacidade das 
partes envolvidas... ou as partes privadas dos envolvidos, dá no mesmo, mas foi coisa de 
cinema... “essa menina não é de se jogar fora não, minha gente, não mesmo... pena que ela 
é imaginária, mas eu reconheço que o meu (provavelmente) moribundo cérebro caprichou 
nessa simulação, ou seja lá o que for... eu acho que eu tou começando a me amarrar nessa 
menina, nessa imaginária menina... já que eu tou morrendo mesmo eu acho que não pega 
nada, né, eu posso fazer o que eu bem quiser, que nem em sonho”... detalhes (muito) à parte 
basta dizer que aquela noitadazinha foi alto nível, alto o suficiente para que “eu” perdesse a 
“sesh” da manhã seguinte... eita porra, por essa eu não esperava, mas passemos para o dia 
seguinte, ou melhor, para a tarde seguinte. 
 

- Oi, Célia, tudo bem? 
- Tudo, Celso, entra, eu tava ensaiando uma música pra tocar pra tu. 
- Massa... 

 
Trocamos os 2 beijinhos de praxe, eu nem dei uma discreta conferidazinha nas suas belas 
pernas – as dela, claro – quando ela fechou a porta, pois Carolina havia-me treinado muito 
bem pra evitar essas coisas, dirigimo-nos ao seu simples pero elegante quarto – o dela, 
claro – e começamos a afinar os nossos instrumentos – os violões, claro. 
 
“Putz, aquela noitadazinha de ontem com Nita me custou a “sesh” de hoje de manhã, mas 
valeu a pena, foi muito massa mesmo, quase tão bom quanto surfar... espero que Leo não 
tenha comentado nada com Célia, já basta aquela cisma de Nita de que Célia tem ciúmes 
dela...”. 
 

- Como tava o mar hoje de manhã, Celso, pegaste muita onda boa? 
- Não... – “putz, agora fudeu” – eu acordei tarde, perdi a “sesh”. 
- Sei... então a “comemoraçãozinha” rolou ontem mesmo. 
- Foi... – “e continuou hoje de manhã, mas você não precisa saber desses detalhes 

não”. 
- Esse menina deve ser muito especial mesmo, o meu namorado nunca deixou de 

surfar pra passar a noite comigo. 



- Há-há-há... – “êpa, isso foi uma indireta?” – foi a 1ª vez que eu fiz isso, Célia. 
- Ela deve ser muito especial mesmo... 
- É mesmo... 
- Ou seja, boa de cama. 
- Quem falou que ela era boa de cama, menina? 
- Especial = boa de cama, ou não?? 
- Não necessariamente, porque uma mulher pode ser boa de cama sem ser especial... 

mas a recíproca decididamente não é verdadeira. 
- Ou seja, ela realmente é boa de cama. 
- Ótima, excelente. 
- 10? 
- Com certeza. 
- Eu preciso aprender uns truques com ela, há-há. 
- Mesmo? Qual seria a tua auto nota, Célia? 
- Hum... 8, eu acho. 
- Dá pro gasto... 
- Exato, ou seja, existe uma grande diferença entre “dá pro gasto” e “especial”. 
- Se bem que isso tudo depende da outra pessoa também, né, isso de ser especial ou 

não? 
- Eu também acho... Nita tem ciúmes de mim, né? 
- Ela falou a mesma coisa de tu, Célia. 
- Sei... 
- É verdade? 
- Claro que é, que afinal de conta agora você passa mais tempo com ela do que 

comigo, semana passada nem veio aqui pra gente tocar junto... 
- Eu tava trabalhando na semana passada, mulher, tu sabe disso. 
- Claro, claro... eu fiquei impressionada, Celso, se chegou ao ponto de você ter 

deixado de surfar pra ficar com ela... 
- Eu teria feito o mesmo por você, claro – “eita porra, fudeu” – se a gente tivesse 

namorando, claro, você também é uma pessoa especial pra mim. 
- Hum, obrigada... 
- De nada. 
- Você já pensou nisso? 
- Nisso o quê? 
- Namorar comigo? 
- Não, claro que não, que afinal de contas você é namorada de Leo, imagina... 
- E se eu não fosse, Celso? 
- Bom, eu também tenho namorada, e eu gosto de Nita, então eu acho que eu também 

não... 
- E se você não tivesse namorando com ela? 
- Nesse caso eu acho que eu pensaria nisso toda vez que eu te visse... ou mesmo sem 

te ver mesmo. 
- Ótima resposta. Deixa eu te mostrar a música que eu tava falando. 
- Toca aí pra eu ver. E escutar também, claro. 

 
“Impressão minha ou a nossa amiga Célia é um pouquinho mais agressiva nessa realidade 
alternativa?... E “esse” Celso idem, ou pelo menos “ele”está mais agressivo, que 



normalmente “ele” jamais falaria esse tipo de coisa pra namorada de um amigo... hum, tem 
algo esquisito acontecendo... Isso é o meu cérebro me dizendo que no fundo mesmo Célia é 
a mulher da minha vida... ou melhor, era, que eu tou morrendo mesmo?” 
 
Célia cruzou suas belas pernas – as dela, claro – e mandou ouvir... foi a versão mais sexy 
que eu escutei de “My Favourite Game”, e quando ela terminou de cantar eu percebi que o 
seu boydiano olhar – o dela, claro – estava mesmo implorando uma energética ação da 
minha parte, mas eu não consegui fazer nada, nem falar nada... 
 

- Eu devia ter tocado isso antes, tipo na semana passada, pra despertar o teu interesse 
mais um pouquinho... agora é tarde demais, agora você acha que tá apaixonado por 
essa rapariga, só porque vocês transaram e ficaram cheios de endorfinas nos 
cérebros, que nem o coitado do Leo, que pensa que me ama... puta merda, depois de 
anos planejando tudo isso eu fiz merda de novo... 

- ... 
- Anos e anos, décadas planejando isso... eu bem que podia te seduzir e transar 

contigo e te fazer acreditar que tu me amas, mas não é isso que eu quero, não é isso 
que eu preciso, Celso, eu preciso que você me ame de verdade! 

- ... 
- Agora eu vou ter que começar tudo de novo, praticamente do 0... quer dizer, de 

novo mesmo não, que eu não volto mais pra cá não, você pode até amar esse 
planeta, mas eu não amo não, chega! 

- ... 
- Putz... 

 
“Que porra é essa, o que é que essa menina tá dizendo que eu não entendi porra nenhuma 
desse papo de anos e décadas planejando o quê”??... E por que esse tabacudo tá parado sem 
dizer nada??”. Eu parei na frente dele, como se fosse aquelas computadorizadas cenas de 
filme que a “câmera” fica parada defronte ao ator, ou como se eu tivesse numa peça de 
teatro, no palco, parado defronte ao protagonista, “Celso” não me via, não via nada, estava 
completamente hipnotizado... “E Célia, será que ela consegue me ver?”... Aparentemente 
não, ela não demonstrou nenhuma reação quando eu encarei os seus belos olhos cor de mel 
– os dela, claro – “hum, será que ela consegue me hipnotizar na vida real... será que ela já 
fez isso antes... quantas vezes ela fez isso comigo... será que isso foi o que aconteceu 
mesmo nessa ocasião... não, esse final de semana foi o do SDO, eu não tava em casa, tava 
em São José, nessa realidade alternativa eu nunca fui estudar no ITA, então eu não fui pro 
SDO, porque não faria sentido... puta merda, isso é o meu cérebro me dizendo que Célia já 
teve essa mesma conversa comigo, provavelmente várias vezes, e me fez esquecer de tudo, 
mas de alguma forma as informações ficaram gravadas no meu cérebro e agora ele está me 
revelando tudo... e com qual finalidade??”. 
 

- Eu vou ter que planejar algo diferente... – Célia respirou fundo e cravou o seu 
intenso olhar, o dela, claro, ao meu – esquece essa conversa toda, Celso, esquece 
que eu toquei essa música, esquece tudo desde o instante que e gente entrou no 
quarto. 

 
E como num passe de mágica tudo eu esqueci: 



- E que música é essa que tu estavas ensaiando, Célia? 
- A versão acústica de “Feed The Tree”. 
- Massa... 

 
“Célia me deve sérias explicações, se algum dia eu sair desse transe e voltar pro Brasil, 
voltar pra casa... puta merda, eu nunca mais vou voltar pra casa mesmo, eu vou morrer aqui 
no meio dessa caceta desse deserto... essa porra dessa van ainda tá lentamente girando, todo 
mundo ainda continua na mesma, olha a cara de assustado de John... coitado, será que ele 
vai ficar traumatizado por eu ter morrido?... Eu acho que agora só me resta mesmo assistir 
o desenrolar dessa realidade alternativa, que pelo menos nela tem algo de interessante: 
Nita”. 
 

- E como foi a sessão musical com a sua amiguinha Célia, Celso? 
- Foi legal, ela tocou uma versão massa de... eita, perainda, tu não tá com ciúme dela 

não, né? 
- É claro que eu tou, que tu passa mais tempo com ela do que comigo, ora...! 
- Até parece... 
- Vocês nunca tiveram nada? 
- Não, que a menina namora com Leo, imagina... 
- Antes. 
- Eu não conhecia Célia antes dela namorar com ele não. 
- Sei... e vocês tocando violão a 2 no quarto dela, tem certeza que nunca rolou nada, 

Celso? 
- Claro que não, ela namora com Leo, eu tenho namorada... 
- Homem sempre é mais fiel com os amigos do que com a própria namorada... 
- Eu não disse isso, Nita. 
- Disse sim, pois primeiro você lembrou que ela namora com um amigo teu, e depois 

lembrou que tem uma namorada. Eu, no caso. 
- Putz... 
- Precisa ficar aperriado não que eu entendo a lógica disso, Celso... namoros acabam, 

mas os amigos são pra sempre. 
- Eita, tu por acaso tás insinuando que já está pensando em acabar? 
- Não, menino, deixa de ser aruá! Imagina se eu ia acabar, agora que tá ficando 

danado de bom, há-há. 
- Pode crer... ontem foi massa, né? 
- Vixe, ainda tou toda quebrada – Nita aproveitou a deixa e me deu 1 ligeiramente 

rápido beijinho – não vai ficar todo besta não, visse? 
- Hum... queres ficar ainda mais quebrada hoje? 
- Há-há-há, e tu ainda tens fogo, menino? 
- Pra você eu sempre tenho fogo, Nita. 
- Então tu perderia outra manhã de surf pra ficar comigo, 2 consecutivas manhãs? 
- Eita porra, agora pintou a dúvida... 
- Há-há-há, é muito alesado mesmo... – novamente ela me deu um ligeiramente 

rápido beijinho – vamos deixar pra semana que vem, tá bom? Assim tu pega as tuas 
ondas amanhã, e eu descanso um pouquinho mais, que eu tou precisando mesmo. 

- Tá legal... 
- E amanhã eu vou pro orfanato, tenho que estar bem disposta. 



- Que orfanato? 
- Eu não te falei que todo mês eu passo um domingo num orfanato, lendo e brincando 

com as crianças? 
- Não... – “interessante” – que massa, Nita, elas devem adorar, né? 
- E como... eu comecei por causa da terapia e gostei tanto que não larguei mais... 

 
“E se essa menina existir mesmo... como é que eu acho ela, quer dizer, a acho... também 
soou mal... como é que eu a encontro?... Como se agora fizesse alguma diferença... pelo 
visto nessa realidade alternativa eu nunca conheci Patrícia, ela não era mesmo 
determinística... e Lina, será que a gente se conheceu?... Sim, porque na vida real houve 
mesmo uma certa relação de causa-efeito entre conhecer Patrícia e conhecer Lina... putz, 
será que a única finalidade de eu ter conhecido Patrícia foi ter provocado o meu encontro 
com Lina?... Sim, porque no final das contas aquela baixinha pentelha não serviu mesmo 
mais pra nada... tá certo que nós tivemos alguns bons momentos, e foi por causa dela que 
eu conheci Adelaide, e Maria Lúcia... deixa eu ver o que acontece nessa realidade 
alternativa, tudo o que acontece nessa realidade alternativa, que eu tou mesmo começando 
a me amarrar nessa tal de Nita... será que ela existe mesmo, ou existiu??”... 
 
Bom, eu não consegui deduzir se ela existiu ou não, muito menos se ela ainda existe, mas 
depois de passar vários meses naquela realidade alternativa eu consegui ver o dia em que 
“eu” conheci a saudosa Lina... que realmente existiu e ainda existe, diga-se de passagem... 
 

- Eu ainda não estou acreditando que tu ficou com ciúmes de Maria Eduarda, Nita. 
- E por que não, Celso, você por acaso acha que eu não sou capaz de sentir essas 

coisas, ainda mais sendo a menina bonitinha, bem feitinha, cantora? 
- Eu achava que não, que você bem sabe que eu gosto de você... ainda mais duma 

menina que eu acabei de conhecer, e que namora com Carlos Augusto, um grande 
amigo meu, nada a ver. 

- Mas nem por isso você deixou de ficar de altos papos com ela, né? 
- Papos musicais, claro. 
- Claro, claro... 
- Putz... tu nem percebeu que eu toquei uma música especialmente pra tu, né, com 

dedicatória e tudo mais? 
- Eita porra... claro que eu percebi, Celso, eu adoro aquela música! 

 
E a nossa breve discussão foi interrompida pelo delicioso beijinho que ela me deu... o qual, 
diga-se de passagem, foi bruscamente interrompido pela atenciosa atendente da hora: 
 

- Vocês vão beber alguma coisa? – a menina completamente ignorou o nosso 
deleitoso momento. 

- Eita, foi mal – Nita rapidamente afastou o seu aliviado rosto, o dela, claro, do meu 
– traz 1 jarra de suco de mangaba e 2 copos, por favor. 

- 1 jarra de suco de mangaba e 2 copos... – ela rapidamente anotou no bloquinho – já 
vou trazer. 

- Obrigada. 
 
E tão logo a prestativa jovem saiu de cena eu atentei para um pequeno detalhe: 



- Toda vez que a gente vem aqui tu pede o mesmo suco... 
- Tu se amarra, né? 
- Claro...! 
- Essa eu ainda não conhecia, pense numa mulher indelicada, que já chegou 

interrompendo o nosso beijo...! 
- Eu acho que faz umas 2 ou 3 semanas que ela tá por aqui, mas antes ela tava 

atendendo lá dentro. 
- Então faz umas 2 ou 3 semanas que eu não apareço por aqui. 
- Pode crer... 
- E a fábrica, Celso, já acostumasse com as vantagens de ser chefe? 
- Com as vantagens sim, com as desvantagens não. 
- Que desvantagens? 
- Ficar gerenciando conflito alheio, por exemplo. Tem uns caras que não se dão bem 

com os outros, sabe, ou com alguns outros, e ficam gerando celeumas, botando 
defeito no que os colegas fazem? Eu tenho que me intrometer, sem tomar partido, 
claro, e botar panos quentes pra todo lado, é uma merda. 

- Parece coisa de criança. 
- Pode crer... 
- E aquele sistema que tu estava implementando? 
- O novo sistema de gestão? A gente fez o treinamento operacional essa semana, 

semana que vem a gente vai ligar tudo pra ver se funciona mesmo. 
- Vou ficar na torcida pra dar tudo certo. 
- Beleza... 

 
A “indelicada” voltou com a jarra de suco e os copos, e o cardápio, e enquanto Nita 
folheava o mesmo eu fiquei observando a técnica que ela usou para encher os nossos 
copos... e quando finalizou a mundana tarefa eu observei que ela ficou ligeiramente 
encabulada ao perceber que eu estava olhando pra ela, mas disfarçou com uma estratégica 
saída pela direita: 
 

- Daqui a pouco eu venho pegar o pedido de vocês. 
 
E dali a pouco ela voltou, rapidamente anotou os nossos pedidos, novamente ficou 
ligeiramente encabulada quando nossos olhares se cruzaram... e novamente saiu de cena, 
novamente deixando-nos a sós... 
 

- Tás a fim de dar uma passadinha no bar de Marcelo depois? 
- Hoje não, vamos ficar por aqui mesmo. 
- Ou então a gente podia ir fazer outra coisa... 
- Hoje não, Celso. 
- Vai fazer greve por causa de Maria Eduarda, é? 
- Não, amanhã é dia de visitar o orfanato, eu quero acordar bem disposta. 
- Sei... – “ôps”. 
- Queres ir comigo? 
- Agradecido, mas amanhã é dia de surfar. 
- Deu onda hoje, Celso? 
- Deu sim... 



Leo apareceu na área com uma pretendente ao cargo que a nossa amiga Célia havia 
recentemente desocupado – aparentemente bastante capacitada para tal, diga-se de 
passagem – mas eles nem demoraram muito, só detonaram uns crepes e zarparam em 
seguida, para onde eu nem imagino. 
 

- Tens visto a tua amiguinha Célia? 
- Desde que ela acabou com Leo que eu não vejo. 
- Não foste mais tocar violão com ela, no quarto dela? 
- Há-há-há... eu nem vou comentar nada. 
- Não, sério, vais deixar de ser amigo da menina porque ela acabou com o teu 

amigo? 
- Não, claro que não... tou só dando um tempo, claro. 
- Por quê? 
- Porque... não sei, eu acho que é normal, né, dar um tempo pra que eles tenham um 

espaço deles? 
- Aparentemente ele já teve o espaço que precisava, né, já tá com outra e tudo mais? 
- Ele sim, eu não sei se ela ainda precisa... 
- Tás com receio que ela vai dar em cima de tu, agora que ela não tá mais namorando 

com o teu amigo? 
- Não... – “será?” – Célia sabe que eu gosto muito da minha namorada, Nita. Tu, no 

caso. 
- Há-há, tu sabe que ela ainda tem um ciúme roxo de mim, né? 
- Depois desse tempo todo? 
- Desde aquele dia que a gente começou a namorar, Celso... e por falar nisso já faz 

um tempinho, né, que a gente tá namorando? 
- Quase 9 meses... – “e tu ainda não disse que me ama, mas tudo bem, eu vou esperar 

com calma, e depois eu digo também” – 9 meses merece uma comemoraçãozinha 
especial, né? 

- Com certeza... já estás planejando ou eu vou ter que fazer tudo? 
- Claro que estou planejando... imagina...! 
- Eu tou zonando, aruá... 
- Tu adora fazer essas coisas, né? 
- Adoro sim – Nita aproveitou a deixa e me deu 1 ligeiramente rápido beijinho – e o 

que é que você está planejando, Celso? 
- A gente podia ir jantar num daqueles restaurantes bacanas na cidade... a 2, claro. 
- Boa idéia... 

 
E como o seu insinuante olhar – o dela, claro – indicasse que ela estava esperando algo 
ligeiramente mais periclitante daquele especial plano eu mandei ver. Ou melhor, ouvir: 
 

- E depois a gente podia ir passar alguns momentos mais românticos. 
- Há-há-há-há, eu já vi esse filme antes, foi massa...! 
- Pode crer, a 1ª vez que eu vi aquele sinalzinho que eu tanto adoro.. 
- E que eu tanto detesto... 
- Se tu detesta tando por que ainda não tirou? 
- Porque tem o risco de ficar um buraquinho, sabe, naquela área que já tem tanto 

buraco por perto? 



- Há-há-há, tu és muita onda mesmo, Nita... 
 
E depois de mais um pouco de papo furado bateu o sono, e Nita e eu decidimos zarpar. E 
tão logo levantamos fomos abordados pela minha queridíssima amiga Helena: 
 

- Celso, tás indo pra casa? 
- Tou sim, Heleninha. 
- Tu pode dar uma carona pra Lina? Ela mora perto da tua casa, é caminho. 
- Claro, querida – Nita antecipou a minha resposta, e a minha pergunta – mas quem é 

Lina? 
- É aquela menina que tava atendendo a mesa de vocês, deixa eu chamar ela. 

 
Lina, a indelicada, foi prontamente chamada, e logo estávamos os 3 dentro da saudosa 
Marilena, a caminho de casa. De todas as nossas. 
 
Nita logo puxou um papo aleatório qualquer – coisa que ela costumava fazer com uma certa 
maestria, diga-se de passagem – Lina ficou tentando acompanhar a resenha da hora, e eu 
fiquei apenas prestando atenção ao trânsito. 
 
Logo chegamos à sua iluminada residência – a dela, claro – ela sorriu agradecida pela 
(completamente) desinteressada gentileza e saiu do meu modesto carro: 
 

- Obrigada pela carona, Celso. 
- De nada, Lina. 
- Tchau, Lina. 
- Tchau, Patrícia. 

 
Ela entrou e nós zarpamos em direção à residência da minha observadora namorada... 
 

- Impressão minha ou essa menina tava te olhando meio esquisito, Celso? 
- Eu não notei nada não, Nita... 
- Sei... 
- Tu hoje bateu uma ciumeira, né? Duda, Célia e agora essa menina que eu nem 

conheço direito... 
- E nem vai conhecer, diga-se de passagem. 
- Há-há-há, tu és muita onda mesmo, Nita... 

 
Bom, mesmo nessa realidade alternativa “eu” conheci Lina, mas foi apenas no sentido 
secular, nunca aconteceu nada, apesar de eu ter percebido alguns insinuantes olhares, dela, 
que “Celso” mesmo estava demasiadamente ensutiasmado com a tal da Nita pra perceber 
qualquer coisa diferente vindo de qualquer outra mulher, tipo Duda, ou Célia, ou Lina... 
nessa realidade alternativa Lina não passou de uma (quase que) distante conhecida... a 
melhor namorada da minha vida foi apenas uma (praticamente) estranha, nem mesmo 
quando o namoro com Nita acabou ela chegou a ser alguém importante pra mim... esse 
negócio de realidades alternativas tem dessas coisas, a gente acaba nem conhecendo gente 
que fez parte da vida da gente, feito Patrícia, ou todos os meus amigos do ITA e SJC que eu 
deixei de conhecer nessa realidade em que eu não fui estudar no ITA... JF, Shimano, Alex, 



Bia, Val, Cristina, o barangueiro do D2, Vic Vicius, Edna, Michelle, CIB, Seno, Ricardan, 
Paulan, Miltan, Fabio, Julianus, Carlitus, Nilus, o viadinho do Adrianus... e mal 
conhecendo a melhor namorada... “Putz, agora eu vou ter que ver todos os outros cenários 
pra ver se eu teria mesmo namorado com Lina em alguns deles”. 
 
Mesmo depois que Nita foi embora eu pemaneci naquela realidade alternativa por mais 
alguns meses, por mais alguns anos, mas não consegui deduzir se ela existiu ou não, e 
muito menos se ela ainda existe... mas consegui deduzir que a minha vidinha naquela 
realidade ficava a cada dia mais parecida com a minha vida real; eu re-encontrei Carolina 
no curso de Francês do mesmo jeito que na minha realidade, ela foi comigo pro casamento 
da minha prima... as 2 realidades ficaram praticamente indistinguíveis quando eu cheguei 
perto do próximo “nó”, e aquela realidade alternativa parou justamente no momento 
quando eu e Carolina fomos jantar no restaurante de Marcelo... quando eu vi a van 
completamente parada no solo, com os pneus pra cima, ainda inercialmente girando... todos 
aparentando estar bem, mas o meu coração havia parado de bater... “Putz, será que nos 
outros cenários eu vou morrer também?”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Time After Time 
 

- Essa foi a coisa maisss... – “sexy não, não seria muito apropriado declarar que a 
namorada de um amigo meu acabou de fazer algo que eu considerei ser a coisa mais 
sexy que eu presenciei na minha curta vida, nem um pouco apropriado, diga-se de 
passagem... mesmo porque a mais sexy mesmo foi quando Lídia e Carlinha 
cantaram “Blue” no Show do Chacal delas, quando eu tava no 5º ano” – a coisa 
mais romântica que eu ouvi na vida, Célia. 

 
Pensando melhor eu nem sei qual opção foi a menos apropriada mesmo... mas ela 
aparentemente gostou da resposta, sorriu satisfeita, e aparentemente orgulhosa de si mesma: 
 

- Obrigada, Celso. 
- De nada... como é mesmo o nome dessa música, Célia? 

 
Obviamente que eu havia deduzido a resposta a óbvia partir do refrão da sensual canção, e 
obviamente que no fundo mesmo ela sabia que o que eu queria mesmo era novamente 
escutar aquelas mágicas palavrinhas, e obviamente que ela repetiu o mesmo indefinível 
olhar ao repetir novamente as tais mágicas palavrinhas: 
 

- “I’ve Got To Have You”, Celso. 
 
E daquela vez eu finalmente consegui indentificar a natureza boydiana do seu olhar – o 
dela, claro – e novamente meus claptonianos dilemas atormentaram-me as abaladas idéias. 
 
Minha cara amiga Cristina estava mesmo certa, às vezes a vida nos dá mesmo uma 2ª 
oportunidade de fazer o que a gente queria ter feito e não fez... e depois de pensar mais um 
pouco eu acabei chegando à óbvia conclusão de que, sob todos os aspectos, seria preferível 
aproveitar aquela (repetida) oportunidade de intencional e agradavelmente unir meus lábios 
aos seus – aos dela, claro – e assumir todas as imagináveis e inimagináves consequências 
daquele (exageradamente) pensado ato, e certamente provocar desnecessários conflitos que 
provavelmente em muito afetariam a minha vida surfística, do que passar o resto da vida 
imaginando como seria beijar Célia. 
 
Aquele sem dúvida alguma foi o melhor beijo da minha vida... e não demorou muito para 
que aquela inesperada pero desejada situação evoluísse para um ainda mais inesperado pero 
desejado estado de mais elevada energia, devidamente sonorizado pela mais bela wireana 
melodia... shruiu-iu-iu!!! 
 
Mas como já dizia o sábio Lepe-Lepe, “as consequências sempre vêm depois”, e aquele 
nosso cúmplice e (completamente) desonesto ato não foi desprovido de consequências. 
 
Obviamente que o meu (outrora) amigo Leo ficou duplamente desapontado, e obviamente 
que todos os nossos amigos em comum também ficaram, e no final das contas Célia e eu 
caímos no profundo abismo do ostracismo social, do qual nunca mais saímos, diga-se de 
passagem. A única pessoa do nosso (outrora) inquebrável círculo que ainda manteve 
contato social comigo foi Nanda, e mesmo assim pra ficar me criticando o tempo todo: 



- Puta merda, Celso, não podia ter esperado mais algumas horinhas até que Célia 
acabasse o namoro com Leo?? 

- Ia dar no mesmo, Nanda, ele ia ficar irado com a gente do mesmo jeito! 
- Ele sim, mas o resto da turma não!! 
- Putz... 

 
E obviamente que a coisa toda não melhorou com o passar do tempo, não mesmo, pois 
como como já dizia o sábio Lepe-Lepe, “é impossível descagar uma cagada”... e por mais 
que nós tentássemos não ficar abalados com aquela delicada situação ela acabou nos 
abalando de tal forma que o nosso (outrora) promissor romance tornou-se impraticável, e 
um (não tão) belo dia a minha (outrora) adorada namorada me deu um chute na bunda: 
 

- Eu não aguento mais essa situação, Celso, eu acho melhor a gente passar um tempo 
sem se ver. 

- Eu entendo, Célia... – “putz, isso é no que dá apertar namorada de amigo”. 
 
“Ainda bem que eu não fiz uma merda dessa, ainda bem que naquele dia eu não apertei 
Célia, que eu jamais iria apertar namorada de Leo... eu acho que nessa realidade alternativa 
o meu moribundo cérebro está querendo me mostrar que eu fiz bem em não ter feito 
algumas coisas que eu queria ter feito mas não fiz... se é que agora isso serve mesmo de 
consolo”. 
 
Eu passei uns 15 min refletindo sobre o delicado assunto... “puta merda, agora fiquei sem 
namorada, sem amigos, fora da tchurminha do surf, que Leninha e Drica não querem mais 
me ver nem banhado a parafina, e Neno e Danilo ainda se recusam a surfar comigo... ainda 
bem que Daniel e cupinchas me acolheram de bom grado, mas surfar com aqueles caras é 
lasca, pois eles são competitivos praca, ficam comparando onda, prancha, manobras... é 
como se eu estivesse surfando com 4 Madalenas... o pior é que eu tou com saudade de 
surfar com Leninha, e Drica, e Neno, e Tasso, e Danilo... e Leo... putz”... sentado sozinho, 
detonando o meu suco de mangaba... e foi quando os meus descuidados olhos avistaram um 
belo par de igualmente descuidados olhos que aparentemente estavam querendo me avistar. 
 
E como a dona do tal belo par de olhos estivesse estacionando o seu igualmente belo par de 
seios bem à minha frente – onde por “bem” entenda-se uns 75 cm – eu não hesitei, e logo 
dirigi-lhe a sugestiva palavra: 
 

- Oi, Lina, queres uma carona? 
- Quero sim... se você já estiver de saída, claro. 
- Tou sim, deixa eu terminar o suco. 
- Tá bom – ela sentou ao meu lado e ficou olhando para o infinito, pacientemente 

aguardando o fluido desfecho. 
 
Eu aproveitei a deixa pra refletir um pouco mais a respeito das minhas infelizes escolhas, 
mas logo achei melhor deixá-las de lado e simplesmente entornei o copo e levantei o meu 
cansado corpo da mesa: 
 

- Bora? 



Ela nem disse nada, apenas levantou o seu igualmente cansado corpo – o dela, claro – e me 
acompanhou em direção à fiel Marilena. A qual, diga-se de passagem, estava estacionada 
bem defronte ao portãozinho do seleto recinto, de mods que o nosso coletivo deslocamento 
nem foi tão longo assim. Nem um pouquinho, pra falar a verdade. Quer dizer, escrever, no 
caso. Entramos, colocamos nossos cintos, apreciamos os primeiros acordes de “Big Empty” 
que soaram tão logo eu liguei o carro... 
 

- Eu adoro essa música. 
- Eu também... – “e Célia idem... putz” – eu nem vi Heleninha, ela não apareceu 

hoje? 
- Apareceu sim, mas foi embora mais cedo. 
- Sei... – dei uma olhadinha para o seu cansado rosto, o dela, claro – semana puxada? 
- Foi sim, eu dormi tarde toda noite, tentando acabar um projeto, e hoje depois de 

trabalhar o dia todo eu ainda vim pra cá pra trabalhar mais um pouco. 
- Tô ligado... 
- E você? 
- Também... a gente estava implementando um sistema novo de gestão da produção, 

deu um monte de pau, trabalhei até tarde toda noite, hoje inclusive, acabei de 
chegar do trabalho... quer dizer, passei em casa antes pra tomar banho, claro. 

 
Lina me olhou de lado e depois silenciosamente leu os sutis dizeres do decalque no porta-
luvas... e logo depois deu um aprovador sorrisinho, o qual foi imediatamente acompanhado 
por uma pertinente observação: 
 

- E pra fechar a semana com chave de ouro Célia deu um chute na tua bunda. 
- Foi... 
- Chato, né?  
- Muito... 
- É mesmo... – ela me olhou de lado novamente, como quem tava querendo verificar 

a veracidade das minha palavras – eu espero que passe logo. 
- Eu idem... 
- Não que eu tenha algo a ver com esse assunto, Celso, mas essas coisas que 

começam errado nunca dão certo mesmo. 
- Sei... – “outra que vai ficar me criticando”. 
- Eu sei que você deve ter ouvido isso umas 10.000 vezes, mas é verdade. 
- Eu acho que sim... mas agora não dá mais pra desfazer o que está feito. 
- Não, não dá mais... 

 
Ela virou o rosto pra frente novamente e ficou rindo sozinha, por motivos que 
completamente fogem à minha limitada compreensão, diga-se de passagem... 
 

- Vamos fazer algo amanhã? 
- Hum...? 
- Amanhã eu tenho que terminar o meu projeto, vou passar o dia em casa, 

trabalhando, e de noite eu vou trabalhar na creperia, ganhar uma graninha extra, 
mas a gente podia fazer algo depois que eu largar. 

- Dar uma passada no bar de Marcelo pra curtir uns vídeos, por exemplo? 



- Hum... – Lina me olhou de lado novamente, pensativa – pode ser, combinado, 
então? 

- Combinado. 
 
Logo estacionamos defronte à sua iluminada residência – a dela, claro – e ela de pronto 
agradeceu pela minha (completamente) desinteressada gentiliza: 
 

- Obrigada pela carona, Celso. 
- De nada, Lina. 

 
Ela tirou o cinto e virou o seu belo rosto – o dela, claro – em minha direção e alinhou seus 
igualmente belos olhos cor de mel – os dela, claro – aos meus: 
 

- É assim que se faz essas coisas quando tem amigo ou amiga no meio, Celso, a 
gente espera a pessoa acabar o namoro com a outra. Até amanhã. 

- Sei... – “tipo 5 min?”. 
 
Trocamos os 2 beijinhos de praxe e depois ela se mandou, deixando-me sozinho com os 
meus obscuros pensamentos: 
 

- Até amanhã, Lina... 
 
“Sutil, essa menina... então nessa realidade alternativa Patrícia também não fez parte da 
minha vida, e Lina foi mesmo a minha melhor namorada... tá certo que no final das contas a 
coisa terminou do mesmo jeito, e pelos mesmos motivos, mas foi melhor enquanto durou, 
pois a pentelha da Patrícia não estava por perto... e eu re-encontrei Carolina no curso de 
Francês do mesmo jeito que na minha realidade, ela foi comigo pro casamento da minha 
prima... e também re-encontrei Célia, quase do mesmo jeito”. 
 

- E aí, Celso, quanto tempo, hein? Faz o que, 1 ano? 
- É, por aí – “essa menina continua maravilhosa... será que...?” – você nem foi pro 

casamento de Rodrigo. 
- Eu estava viajando, a trabalho... da última vez que eu te vi foi no bar de Marcelo, tu 

estavas com aquela menina de Salvador, como era mesmo o nome dela? 
- Ainda é Izabella. 
- Isso, a menina que achava que Celso ia ser capaz de passar um Carnaval na Bahia. 
- Que estória é essa, mulher? 
- Bom, o que eu ouvi falar é que ela te chamou pra passar o Carnaval com ela, em 

Salvador, e tu disseste pra ela que só existiam 2 possibilidades de se passar o 
Carnaval: ou em Olinda ou surfando. 

- Exato, mas como é que tu ficou sabendo disso, Célia? Eu não lembro de ter contado 
esses detalhes pra ninguém. 

- Você pode não ter contado, mas ela contou. 
- Pra tu? A menina nem te conhece direito. 
- Eu não posso revelar as minhas fontes, meu querido. 
- Já sei... há-há, ela contou pra Carminha, que contou pra Heleninha, que contou pra 

você. 



- E foi por isso que vocês desistiram da idéia de ficar junto? 
- Não foi só por causa disso não, mas se a gente não conseguiu concordar num 

assunto tão trivial desses imagina o que mais não iria dar errado. 
- É verdade... 
- Além do fato dela morar longe. 
- Bota longe nisso... 
- Mas o fato é que ela, ou melhor, o nosso lance não foi melhor do que o melhor dos 

40% iniciais. 
- Não foi melhor que Lina. 
- Isso... 
- Tou ligada... 
- E, além disso, a menina gosta de Nickelback... pode!? 
- Vixe! 
- Se ela gostasse de Stone Roses eu podia até considerar o caso dela... – “você gosta 

de Stone Roses... não é chata, nem feia, nem burra, nem crente, nem patricinha, nem 
indecisa, nem insegura, nem fumante, nem ciumenta e nem neurótica com limpeza 
feito Catarina... perainda, Célia não fumava?”. 

- Ah, por falar nisso, vem aqui no meu quarto ver uma coisa... 
- Meus amigos, o negócio é o seguinte: essa menina está a fim de Celso – voz número 

3, exageradamente otimista – Gloria fica pra próxima. 
- Ou pra nunca – voz número 1, idem – o que acontecer primeiro. 
- Eu sou 120% a favor desta proposta – voz número 2, idem idem – shruiu! 
- Shruiu-iu-iu – voz número 3 – é hoje, vai rolar! 

 
“Putz, eu nem lembrava mais dessas 3 vozes que eu escutava... pra onde elas foram, e 
quando foi que eu parei de ouv... foi por causa do terremoto, desse acidente da van, das 2 
coisas juntas?”. 
 
Dirigimos-nos ao recinto – o mesmo recinto em que havíamos cometido o traiçoeiro ato, 
diga-se de passagem – entramos, ela fechou a porta, sentou na cama e puxou um estojo 
debaixo da mesma. Eu fiquei surpreso com o exagerado tamanho do mesmo, mas logo que 
ela o abriu eu pude entender o motivo: 
 

- Washburn EA220... muito massa... – foi tudo o que eu consegui dizer. 
- Senta, toca alguma coisa. 

 
Eu passei meu copo para ela e peguei o violão. Obviamente que eu demorei uns 3 min só 
checando os detalhes dos 2 braços, o acabamento perfeito, o contraste do frizo branco com 
a negra cor do instrumento, o equalizador... Célia esperou pacientemente até que eu propus 
uma singela canção: 
 

- Que tal a versão acústica de “Plush”? 
- Boa pedida. 

 
Eu fiz a introdução no braço de 12 cordas, mas parei logo em seguida: 
 

- Que som massa! 



- Vai, menino, toca. Vamos cantar junto. 
- Tá bom. 

 
Eu finalizei a música, mas o som continuou a chacoalhar o violão. 
 

- Você dá um acorde e o bicho fica reverberando por mais de meia hora, tá ligada? 
- Há-há-há... toca outra. 
- Humm... já sei, “Interstate Love Song”, tu faz o solinho da introdução no braço de 

6. 
- Vamos tentar. 

 
Ela chegou mais perto e procurou uma posição que pudesse tornar aquela inspiradora tarefa 
fisicamente possível. Depois de 2 min roçando o seio esquerdo no meu braço ela finalmente 
conseguiu tocar os 16 s da introdução com adequado grau de sincronização. 
 

- Beleza... – eu coloquei o violão de volta ao estojo e empurrei de volta ao lugar em 
que estava antes. 

 
Célia afastou seu despreocupado corpo – o dela, claro – do meu, mas permaceceu ao meu 
lado. 
 

- Tu deixou de fumar? 
- Ainda não, mas eu nunca fumo em casa, minha mãe detesta e meu irmão odeia, 

além de ficar um cheiro ruim no ambiente. 
- Pode crer... tua mãe foi pro interior? 
- Foi, só volta na segunda. 
- E cadê Coelho? 
- Saiu com a namorada nova. 
- Pense num cara mais desalmado, que nem prestigia a festinha da própria irmã... 
- Pra você ver... 
- ... – “e agora, o que é que eu digo?” – ainda viajando muito? 
- Ainda, passei 2 semanas em Paris, foi por isso que eu perdi o casamento de Vivi. 
- Vais morar lá novamente? 
- Não, de jeito nehum, 2 anos foram suficientes. 
- Sei... 
- E você, como vai o trabalho? 
- Marromeno, a empresa foi comprada por um grupo financeiro, os caras não 

enxergam nada além de 3 meses pra frente, o presidente é um psicopata que adora 
pentelhar todo mundo... 

- Vixe, Celso, que coisa! 
- Pode crer... fora isso tudo bem. 
- Há-há... Sabe quem me ligou semana passada? 
- Não faço a mínima... – “só pode ter sido Catarina, claro”. 
- Nossa amiga Catarina – ela fixou o olhar no meu, só para ver a minha reação. 
- Foi mesmo? – eu tentei fingir que não estava nem ligando. 
- Foi... ela veio aqui em casa, a gente bateu uns papos, tomou umas margaritas... 
- Sei... 



- Eu botei o Back In Black pra tocar... – ela estava fazendo um razoável esforço pra 
prender o riso. 

- Sei... – eu tentei fazer um olhar compenetrado – e isso foi antes ou depois dela dar 
um chute na minha bunda? 

- Há-há-há... foi antes. 
- Hum... – eu olhei para frente por uns 3 s – então você já está sabendo do drama. 
- Estou... eu falei pra ela que ela estava fazendo besteira, e que ela vai se arrepender, 

que eu mesma não deixaria escapar alguém assim feito você... 
- E ela? – “não deixaria, não foi isso mesmo que você fez no ano passado??”. 
- Ela obviamente não mudou de idéia. 
- De todo jeito obrigado pela força. 
- De nada, amiga é pra essas coisas... – Célia repousou suas belas mãos, as dela, 

claro, sobre as suas igualmente belas coxas, as dela, claro, e cruzou os dedos, como 
se estivesse querendo exibir a negra coloração das suas bem cuidadas unhas, as 
dela, claro – ela me disse que você estava meio diferente, Celso. 

- Diferente...? 
- Bom, pra falar a verdade ela usou uma outra palavra, palavra essa que me deixou 

um pouco procupada. 
- Paranóico? 
- Isso... foi por causa da morte do seu amigo do ITA, né? 
- Hum-hum... 
- Você tá achando que vai morrer também, né? Quer dizer, morrer agora, que morrer 

mesmo todo mundo morre um dia. 
- Eu estou achando que sim... 
- E você tem sonhado com ele, né? 
- Quase todo dia... Catarina veio com uma conversa que isso deve ser o espírito dele 

querendo se comunicar comigo, tu não vem com essa papo leso pra cima de moi 
não, visse? 

- Há-há, você pelo menos acha que isto seja possível? 
- Quase tudo é possível, Célia, eu apenas desconheço a existência de evidências que 

comprovem esta possibilidade. 
- Sim, mas, você gostaria de conhecer estas evidências, Celso? 
- Não, isso vai passar. Tudo isso, sonhos, paranóia, tudo vai passar. 
- Bom, você bem sabe que eu tenho a política de não ajudar ninguém que não esteja 

pedindo ajuda. 
- Hum-hum. 
- Então se você não quer investigar este fenômeno, se a tua curiosidade científica... 
- Há-há-há, apelando pra racionalidade? 
- Claro, há-há, mas é sério, se você não quer eu não vou insistir. Agora se você quiser 

investigar isso eu terei o maior prazer de lhe ajudar, Celso. Eu tenho uma amiga que 
é medium, a gente podia ir conversar com ela... 

- Sei... – “chega dessas coisas”. 
- Vê se ela consegue descobrir algo do paradeiro do teu amigo. 
- Hum... – “capaz” – obrigado, mas num carece não. Mesmo porque Catarina já 

tentou essa abordagem, me levou num centro espírita e tudo mais, mas não adiantou 
nada, Célia. 

- Tá bom. Se mudar de idéia me avise. 



- Pode deixar... mudando de assunto, quer dizer então que você não deixaria escapar 
alguém assim feito eu, Célia!? 

- Não... eu sei que você deve estar achando isso meio esquisito, Celso, ou muito, 
porque foi exatamente isso o que eu fiz no ano passado, mas as circunstâncias eram 
outras. 

- Eu sei... 
- Se fosse agora, se eu estivesse no lugar dela eu ia cultivar direitinho, há-há. 
- Pode crer... – “shruiu”. 
- Ia curar essas tuas nóias todas, todos esses teus problemas existenciais. 
- Que problemas existenciais, mulher? 
- Tás com um monte deles, mas eu ia te deixar nos trinques. 6 meses na minha mão e 

tu ficava um homem novo, Celso. 
- Hum... – “hum, tá na hora de cutucar essa onça” – e por que você não fez isso antes, 

no nosso caso, Célia? 
- Porque eu estava trabalhando muito, viajando muito, queria terminar a Faculdade... 

e porque aquela situação toda com Leo e os nossos amigos não estava nem um 
pouco saudável, Celso... essas merdas. 

- Pois saiba que deu no mesmo, Leo nunca voltou a falar comigo, Célia. 
- Eu sei, Celso, mas na época... “enfin”... 
- “C’est la vie”... 
- “C’est la mort, c’est la merde”... – ela desentrelaçou os dedos – eu nunca mais vi 

Leo, nem sabia que ele tava morando na California. 
- E surfando altas ondas por lá... 
- Catarina me falou que tu estava com uma namoradinha, Celso. 
- A gente resolveu dar um tempo... tendendo a infinito, eu acho. 
- Há-há-há... outra que não foi melhor que Lina? 
- Isso... e o pior é que ela tem alguns preocupantes planos de longo prazo. 
- Ôps... 
- Tá difícil achar mulher que queira namorar, essa mulherada ou só quer ficar ou quer 

casar e ter filho, viu? 
- Tem que procurar direitinho, Celso. 
- Eu acho que sim... 
- Mas a vida continua, você está numa festa cheia de mulheres lindas e 

maravilhosas... 
- É verdade, Célia, mas de todas essas mulheres lindas e maravilhosas da festa... – eu 

fiz uma calculada pausa – só tem 1 mesmo com quem eu realmente gostaria de ficar 
hoje. 

- É mesmo...!?! – ela sorriu, meio que toda convencida, e me olhou de lado, 
completamente ciente da realidade que eu acabara de descrever. 

- Na verdade eu gostaria de algo mais que ficar... afinal de contas a gente tem tudo a 
ver. 

- E quem é essa figura tão especial, Celso? 
- É uma pessoa que eu admiro muito, que namorava com um amigo meu... a gente 

passava horas no quarto dela, conversando, tocando violão, ouvindo STP, Cake, 
Stone Roses e Sheryl Crow... 

- E você tinha uma quedinha por ela...? 
- Hum-hum... 



- Eu reconheço que eu de vez em quando olhava pra ela meio diferente, obviamente 
que ela percebia isso. 

- E você acha que ela também tinha uma quedinha por você, Celso? – ela desviou o 
olhar e tomou um gole da minha caipiroska. 

- Eu acho que ela ainda tem, Célia. 
- Tem mesmo... mas a gente já cometeu esse erro antes, Celso, e é exatamente por 

este mesmo motivo que a gente não vai poder ter esse tipo de conversa agora. 
- Eu sei – eu peguei o copo da sua mão, a dela, claro, e tomei um gole – êpa, você 

disse agora...! 
- Hum-hum – ela sorriu novamente e pegou o copo de volta. 
- Agora tipo agora é tarde demais ou agora tipo agora é cedo demais? 
- Há-há-há – ela tomou outro gole – porque é cedo demais, aruá. Catarina é muito 

amiga minha, ela merece pelo menos mais 2 semanas. 
- 2 semanas? Você sabe que ela não vai mudar de idéia, Célia. 
- Eu sei, e você também sabe, mas eu acho que agora ia ficar esquisito, né? 
- É. Tá bom, então eu te ligo em 2 semanas pra gente trocar umas idéias. 
- Você pode me ligar antes, Celso, a gente pode conversar, sair... eu só estava falando 

“daquela” conversa. 
- Ah, sei... 
- Shruiu! – voz número 3, extremamente satisfeita – essa é a mulherzinha que eu 

quero. 
- Essa é 1 das que eu quero – voz número 1, um pouquinho mais específica – tem 

mais na sala. 
- Eu tou começando a sentir que a nossa querida Bia vai mesmo virar coisa do 

passado – voz número 2, dando uma de vidente – eu me amarro naquela menina... 
 
Eu sabia que aquilo era apenas uma segura indicação de que algo potencialmente 
interessante ainda iria rolar entre nós, então nem reclamei quando ela resolveu encerrar a 
divertida prosa: 
 

- Vamos voltar pra sala? 
 
Levantamo-nos da cama, ela deu uma leve ajeitada nos cabelos: 
 

- Deixa eu te pedir uma coisa, Celso. 
- Pida. 
- 2, aliás. Eu queria que esse assunto ficasse apenas entre nós, pelo menos por 

enquanto. 
- Claro, Célia. E a outra coisa? 
- Eu não sei como é que eu vou falar isso... – ela segurou as minhas mãos e fechou os 

olhos – você tem que ficar com Gloria hoje! Pronto, está dito. 
- O quê? A menina é namorada de Armandinho, e tu bem sabes que eu tenho sérias 

reservas em relação a azarar mulher de amigo, da 1ª e única vez que eu fiz isso os 
resultados não foram nada positivos. 

- Ex, já faz mais de 2 meses que eles acabaram, ele já está com outra, ela não vai 
voltar com ele, não tem erro nenhum – ela ficou de pé. 

- Mas, e a gente? – eu fiz o mesmo. 



- A gente vai ter o resto da vida pra ficar junto, Celso. Mas hoje, somente hoje, você 
vai ter que ficar com ela, aqui na festa, depois eu te explico tudo, faz parte do teu 
tratamento. 

- Tratamento, e eu tou doente, por acaso!? 
- E muito...! 

 
E 2 semanas depois nós vivemos felizes pra sempre, onde “pra sempre” significa até a festa 
de encerramento das atividades do bar de Marcelo, quando eu deixei de ficar com Célia pra 
apertar Carolina... 
 
“Hum, então nessa realidade alternativa deu tudo na mesma, as 3 realidades ficaram 
praticamente indistinguíveis quando eu cheguei perto do próximo “nó”, e essa realidade 
alternativa também parou justamente no momento quando eu e Carolina fomos jantar no 
restaurante de Marcelo... e novamente eu vi a van completamente parada no solo, com os 
pneus pra cima, ainda inercialmente girando... todos aparentando estar bem, mas o meu 
coração havia parado de bater... e eu acabei gastando mais alguns anos pra chegar no 
mesmo ponto, no mesmo “nó”, e praticamente passando pelas mesmas coisas que eu passei 
na vida real... quanto tempo será que ainda me resta nesse estado... tempo relativo, claro, 
que na realidade real mesmo eu só tenho mais alguns poucos segundos de vida... putz, será 
que nos outros cenários eu vou morrer também?”. 
 

- Você gostou mesmo dela, Celso? 
- Claro, Val, Lucinha é gente boa, a gente trocou umas idéias musicais, ela saca de 

som... 
- Tá bom. Boa noite. 
- Boa noite!? Não vai rolar nem um jaba-jabazinho não? 
- Vamos deixar pra amanhã, Celso, eu dormi pouco essa noite, tou precisando 

descansar, amanhã eu tenho entrevista... 
- Putz... 

 
A bem da verdade eu também havia dormido pouco, também precisava descansar, e – 
pasmem – nem estava pensando em sexo, mas não custa nada a gente reclamar um pouco, 
não é mesmo? 
 
Acordei de bom humor. Sozinho, Valéria aparentemente havia saído para a tal entrevista, 
então eu fiquei deitado mais um pouco, tentando lembrar dos meus sonhos... 
 

- Não, nada de ZK, eu sonhei pegando onda... 
 
Coisa que, diga-se de passagem, eu estava mesmo precisando fazer. Mesmo! 
 

- Será que Neno já terminou a minha prancha nova? Shruiu! 
 
Pensei em descer, dar uma volta nas redondezas, mas desisti, resolvi comer algo, checar 
minhas mensagens, ouvir um sonzinho... 
 

- Haja tédio... 



Lá pelas tantas ela apareceu no pedaço, aparentemente satisfeita: 
 

- Cheguei! 
- E aí, como foi? 
- Foi legal, eu acho que vai rolar mesmo, Celso, daqui pra sexta eles confirmam. 
- Massa... meus parabéns! 

 
Levantei, dei-lhe um intenso abraço, e um igualmente intenso beijo... 
 

- Seria tão bom se você ficasse aqui, Celso... 
- É, seria mesmo... 
- Bom, se você decidir não ficar aqui eu vou passar o meu aniversário contigo. 
- Vai porra nenhuma... 
- Sério! Você vai ver... 

 
Valéria estava mesmo ligadinha em mim, e vice-versa, aparentemente... “e se...?”. 
 

- Eu acho que eu vou ficar aqui, Val. 
- Mesmo?! 
- Mesmo. Esse pessoal de Sampa tá muito enrolado pro meu gosto, o pessoal daqui 

de São José é mais decidido, a coisa toda fluiu duma maneira mais laminar... e tem 
outra coisa também. 

- Que coisa, Celso? 
- Você, claro. Eu acho que eu realmente estou... 

 
Minha adorável namorada nem me deixou terminar a frase, e imediatamente tacou-me um 
longo e molhadinho beijo – o melhor da minha vida, diga-se de passagem. 
 

- Adorei, Celso, só falta agora você me dizer que não vai morar com as suas 
amiguinhas da Odonto. 

- Eu tenho mesmo que morar em algum lugar, né? Aqui não dá, ia ficar muito 
esquisito morar aqui contigo e com o teu irmão, então vai ser com elas, ora. 

- Você podia morar com alguém da turma que vai ficar aqui, Celso. 
- Mas nem fudendo que eu vou morar com alguém da turma, chega! 
- Putz... 

 
E apesar daquele esperado protesto da minha (cada vez mais) adorável namorada não 
demorou muito para que aquela inesperada pero desejada situação evoluísse para um ainda 
mais inesperado pero desejado estado de mais elevada energia, devidamente sonorizado 
pela mais bela wireana melodia... shruiu-iu-iu!!! 
 
Infelizmente, ou não, aquela empolgação toda não foi suficiente para estabilizar um 
relacionamento que surgiu da instabilidade que vivíamos naquele final de 5º ano do ITA, e 
logo depois do Carnaval, quando eu voltei pra São José a fim de iniciar a minha carreira 
profissional Valéria e eu chegamos a um razoavelmente amigável acordo... e logo depois 
Camila e eu chegamos a um (ainda mais) razoavelmente amigável acordo, quando ela 
voltou pra São José a fim de finalizar a sua carreira estudantil – a dela, claro. Shruiu!!! 



E no final do ano a Dra. Camila voltou pra Minas, e eu voltei pra minha querida cidade 
natal... 
 
Decididamente um ano bem aproveitado, pois Camilinha não era mesmo de se jogar fora... 
“putz, será que eu ainda saio dessa e vejo Camila novamente no casamento de Lucio e 
Rosana?”... e depois de viver aquele bem aproveitado ano eu vivi os seguintes, naquela 
mesma realidade alternativa, e no final das contas deu tudo no mesmo, as 4 realidades 
ficaram praticamente indistinguíveis quando eu cheguei perto do próximo “nó”, e aquela 4ª 
realidade alternativa também parou justamente no momento quando eu e Carolina fomos 
jantar no restaurante de Marcelo... e novamente eu vi a van completamente parada no solo, 
com os pneus pra cima, ainda inercialmente girando... todos aparentando estar bem, mas o 
meu coração havia parado de bater... e eu acabei gastando mais alguns anos pra chegar no 
mesmo ponto, no mesmo “nó”, e praticamente passando pelas mesmas coisas que eu passei 
na vida real... 
 
E como eu não sabia mesmo quanto tempo ainda me restava naquele estado, tempo relativo, 
claro, que na realidade real mesmo eu sabia mesmo que tinha apenas mais alguns poucos 
segundos de vida, eu explorei todas as outras realidades alternativas, em todas as suas 
variantes – as delas, claro – e todas elas, sem excessão alguma, ficaram praticamente 
indistinguíveis quando eu cheguei perto do próximo “nó”, e todas pararam justamente no 
momento quando eu e Carolina fomos jantar no restaurante de Marcelo... e por dezenas de 
vezes eu novamente vi a van completamente parada no solo, com os pneus pra cima, ainda 
inercialmente girando... todos aparentando estar bem, mas o meu coração havia parado de 
bater... e eu acabei gastando alguns séculos pra chegar no mesmo ponto, no mesmo “nó”, e 
praticamente passando pelas mesmas coisas que eu passei na vida real... “Putz, e agora, o 
que é que eu faço, eu morro em todos os cenários, mas quando é que a luz apaga, quando é 
que eu deixo de existir... ou quando é que esse estado de consciência acaba e eu começo 
outro estado... e o que é que eu faço agora que eu já vi tudo que tinha que ser visto e já me 
arrependi de tudo o que eu não fiz e devia ter feito??... Ou esse estado é infinito mesmo, 
morrer é uma coisa infinita ou isso tudo é apenas o meu moribundo cérebro azucrinando 
com os meus últimos momentos de vida... puta merda!”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



If I Had The Time 
 
E depois de refletir por mais alguns poucos instantes a respeito das particulares 
particularidades daquele estranho estado de conciência em que eu me encontrava no meio 
daquele estranho deserto eu cheguei à (não tão) óbvia conclusão de que, sob todos os 
aspectos, seria preferível reviver a minha realidade alternativa predileta pelo restante de 
tempo que me estivesse disponível do que ficar me martirizando ainda mais a respeito do 
tal estranho estado, pelo restante do referido tempo, que aparentemente era mesmo 
infinito... mentalmente falando, claro – ou melhor, escrevendo – que na realidade real 
mesmo a coisa toda não passou de míseros 10 s... “putz, na minha cabeça esse estranho 
estado, incidente, sei lá que porra é essa de presenciar e viver e observar e examinar 
realidades alternativas já durou séculos, que coisa mais doida, sem sentido, sem utilidade 
nenhuma, que afinal de contas eu tou morrendo mesmo... ou pelo menos tudo me leva a 
crer que eu estou mesmo morrendo”. 
 
E por increça que parível os melhores momentos dessa louca viagem foram os que eu 
passei com Nita, uma pessoa que eu nem sei se existe mesmo, diga-se de passagem... 
 
Muito provavelmente nem existe e nem nunca existiu, foi apenas uma bela invenção do 
meu moribundo cérebro... bela e serena e inteligente e meiga e tudo mais que eu adoro 
numa mulher... “ela é muito interessante mesmo, mesmo que ela não exista e/ou nunca 
tenha existido mesmo”. 
 
E aparentemente eu ainda tinha mesmo bastante tempo para (pelo menos parcialmente) 
reviver aquela bela realidade alternativa... 
 
De repente meu inteirado amigo Leo fez um discreto sinal com os olhos, e a minha cabeça 
logo iniciou um igualmente discreto giro de 45º à esquerda a fim de detectar a causa do tal 
discreto sinal – ao final do qual, diga-se de passagem, eu sofri uma quase que fulminante 
descarga de adrenalina no meu semi-forrado estômago, e se eu não estivesse sentado eu 
com certeza teria caído estatelado ao chão, muito provavelmente com permanentes danos 
cerebrais... 
 
Detonei o resto do suco de mangaba e fui ao encontro da causa do (completamente) 
inesperado transtorno: 
 

- Com licença, gente. 
 
Ela parou de andar quando me viu, e esboçou um leve sorriso quando eu estacionei à sua 
frente – a dela, claro: 
 

- Oi, Celso. 
- Oi, Nita. 
- Bem que me disseram que eu encontraria você por aqui hoje... 
- Bem informada, como sempre... você quer sentar com a gente, comer um crepe...? 
- Não, obrigada, eu não vou demorar muito, amanhã eu tenho que acordar cedo pra 

trabalhar. 



- Idem idem... quanto tempo, né? 
- Mais de 2 anos... o que você tem feito de bom? 
- O de sempre, trabalho, surf, comer crepe... e você? 
- Terapia, terminei a faculdade, comecei a trabalhar... você ainda tá namorando com 

aquela cdf do ITA? 
- Não, a tua fonte tá desatualizada, a gente acabou no ano passado, já faz quase 1 ano. 
- Que pena, não deu certo? 
- Deu até o momento em que ela me disse que havia decidido ficar morando por lá 

mesmo, projetando avião... e você, ainda tá com aquele aruá? 
- Não, eu acabei tudo no ano passado, já faz mais de 1 ano... cansei do drama. 
- Sei... tás com algum outro aruá, ou algum não aruá mesmo? 
- Não, Celso, estou solteirinha da silva. 
- Massa... e então, a que devo o prazer dessa inesperada visita? 
- Inesperada? Você não lembra da última vez que a gente conversou, eu lhe disse que 

no dia que a minha cabeça estivesse em ordem eu ia lhe procurar? 
- Eu lembro que você não estava muito sóbria naquele dia, Nita, as coisas que você 

disse eu... eu não levei muito a sério, nem um pouquinho, pra falar a verdade. 
- Eu entendo, eu mesma lembro muito pouco do que eu disse naquele dia... e por falar 

nisso eu parei de beber, de fumar, larguei todas as drogas. Inclusive cafeína. 
- Hum... largou o namorado aruá, as drogas, cortou o cabelo... ficou massa, diga-se de 

passagem. 
- Muito obrigada... e nunca mais pensei em me matar. 
- Eu fico feliz em ouvir isso, Nita, muito mesmo. 
- Eu sei... 
- Então isso tudo quer dizer que a tua cabeça está mesmo em ordem. 
- Exato, daí o motivo dessa minha “inesperada” visita. 
- Sei... – “inesperada mesmo, eu não tava preparado pra esse papo... putz, e agora?". 
- Ficasse surpreso, né? 
- E muito... 
- Eu sei, 2 anos é muito tempo... 
- É mesmo... – “você continua linda...”. 
- Eu preciso te dizer mais 1 coisa, Celso, e depois eu te deixo em paz. 
- Diga – “como se eu fosse ficar em paz depois disso tudo”. 
- Eu queria lhe agradecer por você ter salvado a minha vida. Eu nunca te disse isso 

antes porque eu não conseguia tocar nesse assunto, mas agora eu consigo e... 
- Perainda, Nita, não precisa falar isso não pois afinal de contas eu não salvei a sua 

vida. Foi você mesma quem salvou a sua vida. 
- Foi por sua causa... eu fiquei naquela festa por sua causa, pra ficar conversando com 

você, porque eu gostei de ter conhecido você... porque eu gostei de você, Celso. 
- Eu até que consigo ver a relação causa-efeito, mas eu não pedi pra você ficar na 

festa conversando comigo, foi você mesma quem decidiu isso. 
- Como você gosta de complicar as coisas, Celso... custa apenas dizer um “de nada, 

Nita”? 
- De nada, Nita, eu... eu também gostei de ter conhecido você... eu também gostei de 

você, e você sabe disso. 
- Eu sei... 
- Putz, agora a gente tá voltando 4 anos no tempo. 



- Praquela fatídica noite... – Nita até que tentou, mas algumas poucas descontroladas 
lágrimas escorreram pelo seu belo rosto, o dela, claro, naquele crítico momento – se 
não fosse por você eu estaria morta, Celso, todo mundo que tava naquele carro 
morreu naquela noite. 

 
 “Putz, e agora?”. Eu nem olhei pros lados, ou para a mesa dos meus amigos, foi como se 
naquele triste instante não houvesse mais nada ao nosso redor, como se estivéssimos 
sozinhos no universo... 
 

- Bom, era isso o que eu queria te dizer, Celso. 
- Foi bom ouvir, Nita...tudo o que você disse, tudo mesmo. 
- Me liga se você achar que a gente ainda pode tentar... você sabe. 

 
Nita me deu 1 leve beijo no rosto e saiu do carregado recinto. Eu acompanhei o seu 
desafetado deslocamento – o dela, claro – por uns pleonásticos breves instantes e depois 
voltei pra mesa e sentei no “meu” lugar, entre Alessa e Vilma, de frente a Célia e Leo, 
pensativo... “e agora, ligo ou não ligo?”. 
 
Meus prezados amigos, em rara demonstração de solidária discrição, não fizeram o menor 
comentário em relação ao delicado assunto, mas o intenso olhar de Célia me revelou 
exatamente o que todos estavam pensando: “o melhor que tu faz é deixar essa menina em 
paz, Celso, depois de tudo que ela passou... ela precisa de paz”. 
 
Eu sempre achei que eu conseguia me comunicar telepaticamente com Célia, talvez porque 
a gente passava um bocado de tempo junto, tocando violão e conversando no quarto dela, a 
2, ou talvez porque no fundo mesmo havia uma conexão especial entre nós, eu não sei, mas 
ela sempre conseguia entender o que estava passando na minha cabeça, ou quase. 
 
E por vezes eu também conseguia entender o que estava passando na sua – a dela, claro. E 
foi o caso naquela (inicialmente) despretensiosa noite de domingo na creperia, o seu intenso 
olhar – o dela, claro – revelou exatamente o que ela – e todos os demais presentes e 
ausentes na mesa, diga-se de passagem – estavam pensando: “o melhor que tu faz é deixar 
essa menina em paz, Celso, depois de tudo que ela passou... ela precisa de paz”. 
 
Mas a verdade é que eu não liguei muito para o coletivo pensamento – nem um pouquinho, 
diga-se de passagem – e não passei nem 5 s sentado. Enquanto eu literalmente corria em 
direção ao meu inevitável futuro a minha aguçada visão periferial conseguiu detectar o 
lento e oscilatório movimento da sua linda cabecinha – a dela, claro – clara demonstração 
que ela nem de longe aprovava o que eu estava para fazer, mas naquela decisiva hora tudo 
aquilo eram apenas (insignificantes) detalhes... 
 

- Nita, espera – eu quase gritei tão logo consegui avistar o seu belo corpo, o dela, 
claro, distanciando-se na calçada da creperia. 

 
Minha futura namorada interrompeu o seu gracioso deslocamento – o dela, claro – girou o 
seu belo corpo – idem – 180º em torno do eixo z e aguardou o meu (in?)esperado 
pronunciamento: 



- Espera, eu preciso te dizer uma coisa. 
- Você vai me dizer que eu sou “bonita demais” ou “perfeita demais” pra você? Eu 

faço terapia, eu passei 2 anos da minha vida me drogando todo dia, Celso, eu tentei 
me matar 2 vezes... eu não sou perfeita, Celso, nem linda. 

- Eu sei... – “tentou se matar 2 vezes??” – eu não sabia desse detalhe. 
- Ninguém sabe, a não ser a minha terapeuta... 
- Sei... – “putz”. 
- Foi em casa, as 2 vezes, eu não queria que meus pais tivessem que sair de casa pra 

identificar o meu corpo. 
- Putz... todos nós temos nossas feiuras e imperfeições, Nita, não é isso que eu quero 

te dizer não. 
- Então você vai me dizer que eu não sou mais linda e perfeita pra você, é isso? 
- Também não, se você me deixar falar... 
- Fale... 
- É claro que você ainda é suficientemente linda e perfeita pra mim, sempre foi, 

mesmo quando você estava atravessando aquela fase braba... eu quero te pedir 
desculpas, Nita, é isso. 

- Pelo quê? 
- Por não ter ficado com você naquele dia que a gente se conheceu naquela festa... eu 

devia ter ficado com você e acabado tudo com Carolina no dia seguinte. 
- ...? 
- Se a gente tivesse ficado junto... se eu estivesse ao seu lado... 
- ...?? 
- Talvez você não tivesse passado por tudo isso que você passou. 
- Putz... por que você não me disse isso antes, Celso? 
- Eu tentei algumas vezes, mas vocé nunca quis escutar, sempre me afastava... você 

praticamente me expulsou da sua vida, Nita. 
- O pior é que eu nem lembro dessas coisas todas, Celso, dos detalhes, do que eu 

disse, ou fiz... 
- Bom, era isso o que eu queria dizer, espero que um dia você consiga me perdoar. 

 
E foi naquele triste momento que eu ouvi uma distante e conhecida canção... quer dizer, 
ouvimos: 
 

- Essa música tá vindo da onde? 
- Eu não faço a mínima, Nita. 
- Minha predileta do Wire. 

 
“Há-há-há, essa parte é ótima... eu sabia que ia gostar de ver essa realidade alternativa 
novamente”. 
 

- Pode crer... 
 
Nita fechou os olhos, respirou fundo e abriu os olhos novamente: 
 

- É claro que eu te perdôo, Celso. 
- Massa... – “e agora?”. 



- E agora, o que acontece? 
- Agora... – “a gente se beija?” – lembra aquela noite que a gente se conheceu, o que 

você me disse? 
- Eu lembro de tudo o que eu te disse naquela noite, Celso, eu estava sóbria, ou 

praticamente sóbria, que na época eu só bebia socialmente, então você vai ter que 
ser um pouquinho mais específico. 

- Tá bom... – “é agora!” – Nita, eu quero que você seja a minha melhor namorada. 
- Você tem certeza? 
- Tenho sim. 

 
Ela abriu o seu famoso e formoso e sensual sorriso – o dela, claro – e pronunciou as 
(ansiosamente aguardadas) palavrinhas mágicas: 
 

- Tá bom, eu serei a tua melhor namorada, Celso. 
- Massa... 

 
Sabe quando você espera 4 anos pra fazer algo e finalmente chega o tão esperado 
momento? Agora imagina quando 2 pessoas esperam 4 anos pra fazer esse mesmo algo... 
pense na ansiedade acumulada...! 
 
“Putz, até eu fiquei ansioso – de novo, diga-se de passagem – beija logo essa mulher, 
aruá!!”. 
 
Não havia mesmo nada mais a ser dito, somente a ser feito: minhas trêmulas mãos 
seguraram as suas igualmente trêmulas mãos – as dela, claro – meu ansioso rosto se 
aproximou do seu igualmente ansioso rosto – o dela, claro – e os nossos mudos lábios 
finalmente se tocaram... aquele sem dúvida alguma foi o melhor beijo da minha vida. E o 
mais longo, também. 
 
“Cacilda, foi o melhor beijo da minha vida, e olha que eu sou real mesmo!!!... quer dizer, 
eu acho que sou real”. 
 
E depois do quilométrico beijo Nita foi pra casa, pois afinal de contas ela era uma mulher 
responsável que tinha que acordar cedo e enfrentar a longa segunda-feira na manhã 
seguinte. 
 
Eu voltei pra mesa e sentei no “meu” lugar, entre Alessa e Vilma, de frente a Célia e Leo, 
todo feliz da vida... “putz, eu acabei de descobrir que eu desperdicei 4 anos da minha vida, 
eu devia ter agarrado essa menina no dia que a gente se conheceu”. 
 
Meus prezados amigos, em outra rara demonstração de solidária discrição, não fizeram o 
menor comentário em relação ao delicado assunto, mas o intenso olhar de Célia me revelou 
exatamente o que todos estavam pensando: “tem 300.000 mulheres de bobeira nessa cidade 
e tu foi agarrar justamente essa?”. 
 
Exagero do povo, claro, que Nita foi mesmo a minha melhor namorada, nós casamos e 
tivemos 2 filhos e vivemos felizes para sempre... quer dizer, ninguém vive pra sempre, 



muito menos feliz pra sempre, mas nós fomos razoavelmente felizes enquanto durou... claro 
que não casamos, nem tivemos 2 filhos, mas isso são detalhes. 
 
Eu não sei da onde o meu moribundo cérebro colheu as informações necessárias pra criar 
essa menina, mas eu reconheço que ele fez um primoroso trabalho mesmo... “será que eu vi 
essa menina em algum lugar e a imagem ficou registrada na minha memória... e se foi o 
caso aonde foi que eu vi essa menina... será que foi uma daquelas baranguinhas que eu 
apertei em São José e nem lembro mais... não pode ser, que Nita é bonita demais, o que 
naturalmente contraria a hipótese, e eu com certeza lembraria de ter apertado uma totosinha 
dessas, mesmo se eu estivesse completamente travado durante o ocorrido... não pode ter 
sido em São José, que nem sotaque de joseense ela tem... sem bem que o meu maroto 
cérebro podia ter modificado o seu sotaque – o teu não, o dela – hum... e se foi dos tempos 
pré-ITA, da Federal... eu também teria lembrado de uma menina tão formosa... do bar de 
Marcelo, talvez, que aquele lugar sempre tinha mulher bonita, talvez eu vi essa menina no 
bar e esqueci os detalhes por efeito da iluminação do ambiente, ou falta de... puta merda!”. 
 

- Eu não tou lembrando se eu conheço esse Rubens não, Celso. 
- Tu não conhece ele não, nem a noiva, Olívia... eu acho que lá da fábrica tu só 

conhece mesmo Rodolfo. 
- E a namorada, Érica. 
- Isso... eu te falei que ela estuda Francês comigo? 
- Falou sim... eles também vão, né? 
- Com certeza, que Rodolfo não perde uma BL... você está muito elegante, Nita, 

muito mesmo. 
- Obrigada... você também, Celso, de paletó e gravata, tá parecendo um homem sério, 

há-há. 
- Pode crer... gostei da cor do teu vestido, combina com os teus olhos. 
- Eu deixei de usar preto em casamento... os convidados ficavam me confundindo 

com as garçonetes, ficavam me pedindo champagne e bolo... 
- Por causa da cor da tua roupa ou da tua pele? 
- O que é que tu acha, Celso? 
- Racismo é uma bosta mesmo... 
- Pode crer... você já foi descriminado? 
- Hum-hum... aqui nem tanto, mas geralmente acontece quando eu viajo pra São 

Paulo a trabalho, tem gente que fica me olhando diferente, fazendo gracinha... na 
verdade eu nem sei distinguir se é por causa da cor da minha pele ou por eu ser 
nordestino. 

- Pode ser as 2 coisas juntas... 
- Pode ser... eu adoro a cor da minha pele, diga-se de passagem, e da tua também, 

idem. 
- Idem idem... as maravilhas da miscigenação tupiniquim... 
- Miscigenação essa nem sempre voluntária, diga-se de passagem. 
- É verdade... nós 2 somos resultado de séculos e séculos de estupros e incestos, 

Celso. 
- Nó 2 e 70% da população brasileira, Nita. 
- Pode crer... difícil acreditar que houve uma época em que escravidão era uma coisa 

socialmente aceita... 



- É mesmo... o que é que tu acha que é socialmente aceito hoje e que no futuro vai ser 
difícil de acreditar que um dia foi socialmente aceito? 

- Hum... aborto. 
- Aborto não é bem socialmente aceito não, Nita, pelo menos aqui no Brasil. 
- É para uma parcela considerável da população, Celso, que curiosamente usa 

argumentos semelhantes aos usados com os escravos antigamente. 
- Tipo? 
- “Eles não são seres humanos, não têm alma”... se a gente considerar que o que 

antigamente o povo chamava de alma é o que a gente hoje chama de consciência. 
- Hum... o que mais que no futuro será difícil de acreditar que a gente hoje considera 

socialmente aceito? 
- Comer carne, com certeza... é muita crueldade criar animais só pra depois matar pra 

comer. 
- Pode crer... e tu já parou de comer carne, por acaso? 
- Ainda não, mas eu já dei o 1º passo: eu já parei de comer carde de animais criados 

em cativeiro. 
- Defina cativeiro. 
- Acorrentados, confinados em um diminuto espaço... 
- Boa idéia... 
- Um dia eu completamente elimino mais essa maldade da minha vida... 
- Sei... 
- E por falar em coisa ruim eu encontrei o meu ex-namorado hoje, Celso. 
- E como ele tá? 
- Mudado. Virou crente, largou as drogas... 
- Religião muda as vidas das pessoas mesmo... 
- E às vezes pra melhor, como no caso. 
- Pode crer... ele quis te converter? 
- Não, apenas pediu perdão pelos erros que ele cometeu. 
- E você perdoou? 
- Claro, pra que ficar guardando mágoa? Essas coisas só envenenam a gente, Celso. 
- Pode crer... eu adoro estória com final feliz... “happy endings, no they never bored 

me”, como já dizia o poeta. 
- Isso... será que a nossa estória vai ter final feliz, Celso? 
- Já tás preocupada com o final  da nossa estória, Nita? 
- Preocupada não seria bem o termo... 
- Curiosa, talvez? 
- Não, que curiosa não implica na existência de uma carga emocional... eu acho que 

receosa seja a palavra que eu estou procurando. 
- Receosa... de quê, exatamente? 
- De que dê alguma merda federal e no final das contas você vire crente, por 

exemplo. 
- Há-há-há... bom, se isso acontecer eu com certeza vou te pedir perdão pelos meus 

erros, Nita. 
- E eu com certeza vou te perdoar, Celso. 
- Seria apenas outra estória com final feliz... 
- Outra... 
- Esse é exatamente o problema, né? 



- Eu acho que sim... eu acho que eu queria que a nossa estória não tivesse um final, 
Celso. 

- Eu acho que isso é fisicamente impossível, Nita, seria contra as infalíveis leis da 
termodinâmica. 

- É mesmo... afinal das contas a gente não vive pra sempre, né? 
- Não... tu queres mesmo tocar nesse assunto agora? 
- E por que não? 
- Porque isso é assunto que tu só conversa com a tua terapeuta? 
- Não é proibido conversar sobre isso com outras pessoas não, Celso. 
- Sei... 
- O que é que tu acha que acontece quando a gente morre? 
- Hum... o que eu sei é que o corpo da gente sofre num processo degradativo, Nita. 
- Sim, mas, existe algo mais, a gente tem uma alma, por exemplo? 
- Isso eu não sei não... é possível que sim, claro, é possível que exista um diferente 

estado de conciência que transcende a morte do corpo físico. 
- Um diferente estado de consciência... 
- Isso... 
- Feito num sonho, quando a gente experimenta um estado de consciência diferente, 

indistinguível da realidade, que a gente só sabe que tava sonhando depois que 
acorda? 

- Exceto nos casos de sonhos lúcidos, claro, que também é outro estado de 
consciência, diferente de sonho não lúcido. 

- Isso, como também são outros estados quando a gente tá drogada. 
- Outro assunto que a gente devia estar evitando, diga-se de passagem. 
- Sim, mas, voltando ao caso, você acha que é possível que exista um estado de 

consciência que transcende a morte. Tipo alma, ou espírito. 
- Isso, mas eu não sei como demonstrar isso, claro. E nem quero, diga-se de 

passagem. 
- Há-há-há... 
- E você, o que acha que acontece? 
- Eu acho que a gente simplesmente deixa de existir, Celso. não tem nada depois, 

nem antes. 
- Sei... também não tem como demonstrar isso não. 
- Ou seja, essa nossa prosa não é mesmo científica. 
- Nem um pouquinho... tem também a possibilidade de que tudo isso seja uma 

simulação num computador, que a gente não exista mesmo. 
- Seria uma simulação muito bem feita, né, pra gente nem se dar conta? 
- Feito num sonho, quando a gente experimenta um estado de consciência diferente, 

indistinguível da realidade, que a gente só sabe que tava sonhando depois que 
acorda? 

- Há-há-há, só que no caso a gente não acorda depois... ou a gente acordaria numa 
outra etapa dessa simulação, tipo numa fase seguinte dum jogo. 

- Seria então uma vida após a morte... será que a gente saberia disso? 
- Sei lá, tem que perguntar a quem escreveu o programa... 
- Ou então a gente começaria na mesma fase de novo, tipo um jogo em que a gente 

morre mas volta pra mesma fase. 
- Feito re-encarnação. 



- Isso... e nesse caso a gente não lembraria de nada do jogo anterior. 
- A gente rodou e rodou e só fez propor mais hipóteses não testáveis, Celso. 
- Pode crer... tás ansiosa pra conhecer o pessoal que trabalha comigo? 
- Um pouquinho... na certa vão ficar me analisando de alto a baixo, né? 
- Com certeza, principalmente as mulheres, principalmente sendo um casamento... 
- Há-há... tu pensa nessas coisas, Celso, casar, ter filhos...? 
- Nunca pensei seriamente não... e tu? 
- Às vezes eu penso sim... num futuro muito distante, claro, que agora mesmo eu não 

encararia uma empreitada dessa natureza não... 
- Eu muito menos... 
- Tens falado com Carolina? 
- Não... pelo que eu sei ela ainda está em Salvador, mas ela não se pronuncia muito 

no site da turma da faculdade, então eu não sei como ela está mesmo não. 
- Sei... agora eu lembrei daquele dia que a gente se conheceu... da parte boa daquela 

noite, claro. 
- Idem idem... 
- E por favor não me diga que até hoje se arrepende de não ter ficado comigo naquela 

festa, Celso. 
- Tá bom, eu não vou dizer que até hoje eu me arrependo de não ter ficado contigo 

naquela festa, Nita. 
- Há-há-há... tu estás contente comigo, Celso, com o nosso namoro? 
- Mais que contente, Nita... eu diria quase feliz. 
- Quase?? 
- É, quase. 
- Tá faltando o que pra ficar feliz? 
- Depois do casamento eu te digo, que é uma lista meio longa, sabe, e a gente já tá 

chegando perto da igreja. 
- Lista? 
- É, tu prefere que eu diga por ordem alfabética ou por ordem de importância? 
- Importância, claro, e decrescente, tipo Pareto. 
- Beleza, quando a gente tiver a sós eu te digo... a gente vai ficar a sós mais tarde, vai 

rolar um rala bucho hoje, né? 
- Eu tava pensando que sim, mas agora depois dessa conversa dessa lista eu não sei 

mais não, Celso. 
- Há-há-há, tu és muita onda mesmo, Nita... 

 
No final das contas eu tive mesmo bastante tempo para completamente reviver aquela bela 
realidade alternativa – a minha predileta, diga-se de passagem... 
 
E depois de refletir por mais alguns poucos instantes a respeito das particulares 
particularidades daquele estranho estado de conciência em que eu me encontrava no meio 
daquele estranho deserto eu cheguei à (não tão) óbvia conclusão de que, sob todos os 
aspectos, seria preferível reviver a minha realidade alternativa predileta pelo restante de 
tempo que me estivesse disponível do que ficar me martirizando ainda mais a respeito do 
tal estranho estado, pelo restante do referido tempo, que aparentemente era mesmo 
infinito... mentalmente falando, claro – ou melhor, escrevendo – que na realidade real 
mesmo a coisa toda não passou de míseros 10 s... “putz, na minha cabeça esse estranho 



estado, incidente, sei lá que porra é essa de presenciar e viver e observar e examinar 
realidades alternativas já durou séculos, que coisa mais doida, sem sentido, sem utilidade 
nenhuma, que afinal de contas eu tou morrendo mesmo... ou pelo menos tudo me leva a 
crer que eu estou mesmo morrendo”. 
 
E aparentemente eu ainda tinha mesmo bastante tempo para (pelo menos parcialmente) 
reviver aquela bela realidade alternativa... 
 

- Oi, Celso. 
- Oi, Nita. 
- Bem que me disseram que eu encontraria você por aqui hoje... 
- Bem informada, como sempre... você quer sentar com a gente, comer um crepe...? 
- Não, obrigada, eu não vou demorar muito, amanhã eu tenho que acordar cedo pra 

trabalhar. 
- Idem idem... quanto tempo, né? 
- Mais de 2 anos... o que você tem feito de bom? 
- O de sempre, trabalho, surf, comer crepe... e você? 
- Terapia, terminei a faculdade, comecei a trabalhar... você ainda tá namorando com 

aquela cdf do ITA? 
- Não, a tua fonte tá desatualizada, a gente acabou no ano passado, já faz quase 1 ano. 
- Que pena, não deu certo? 
- Deu até o momento em que ela me disse que havia decidido ficar morando por lá 

mesmo, projetando avião... e você, ainda tá com aquele aruá? 
- Não, eu acabei tudo no ano passado, já faz mais de 1 ano... cansei do drama. 
- Sei... tás com algum outro aruá, ou algum não aruá mesmo? 
- Não, Celso, estou solteirinha da silva. 
- Massa... e então, a que devo o prazer dessa inesperada visita? 
- Inesperada? Você não lembra da última vez que a gente conversou, eu lhe disse que 

no dia que a minha cabeça estivesse em ordem eu ia lhe procurar? 
- Eu lembro que você não estava muito sóbria naquele dia, Nita, as coisas que você 

disse eu... eu não levei muito a sério, nem um pouquinho, pra falar a verdade. 
- Eu entendo, eu mesma lembro muito pouco do que eu disse naquele dia... e por falar 

nisso eu parei de beber, de fumar, larguei todas as drogas. Inclusive cafeína. 
- Hum... largou o namorado aruá, as drogas, cortou o cabelo... ficou massa, diga-se de 

passagem. 
- Muito obrigada... e nunca mais pensei em me matar. 
- Eu fico feliz em ouvir isso, Nita, muito mesmo. 
- Eu sei... 
- Então isso tudo quer dizer que a tua cabeça está mesmo em ordem. 
- Exato, daí o motivo dessa minha “inesperada” visita. 
- Sei... – “inesperada mesmo, eu não tava preparado pra esse papo... putz, e agora?". 
- Ficasse surpreso, né? 
- E muito... 
- Eu sei, 2 anos é muito tempo... 
- É mesmo... – “você continua linda...”. 
- Eu preciso te dizer mais 1 coisa, Celso, e depois eu te deixo em paz. 
- Diga – “como se eu fosse ficar em paz depois disso tudo”. 



- Eu queria lhe agradecer por você ter salvado a minha vida. Eu nunca te disse isso 
antes porque eu não conseguia tocar nesse assunto, mas agora eu consigo e... 

- Perainda, Nita, não precisa falar isso não pois afinal de contas eu não salvei a sua 
vida. Foi você mesma quem salvou a sua vida. 

- Foi por sua causa... eu fiquei naquela festa por sua causa, pra ficar conversando com 
você, porque eu gostei de ter conhecido você... porque eu gostei de você, Celso. 

- Eu até que consigo ver a relação causa-efeito, mas eu não pedi pra você ficar na 
festa conversando comigo, foi você mesma quem decidiu isso. 

- Como você gosta de complicar as coisas, Celso... custa apenas dizer um “de nada, 
Nita”? 

- De nada, Nita, eu... eu também gostei de ter conhecido você... eu também gostei de 
você, e você sabe disso. 

- Eu sei... 
- Putz, agora a gente tá voltando 4 anos no tempo. 
- Praquela fatídica noite... – Nita até que tentou, mas algumas poucas descontroladas 

lágrimas escorreram pelo seu belo rosto, o dela, claro, naquele crítico momento – se 
não fosse por você eu estaria morta, Celso, todo mundo que tava naquele carro 
morreu naquela noite. 

 
 “Putz, e agora?”. Eu nem olhei pros lados, ou para a mesa dos meus amigos, foi como se 
naquele triste instante não houvesse mais nada ao nosso redor, como se estivéssimos 
sozinhos no universo... 
 

- Bom, era isso o que eu queria te dizer, Celso. 
- Foi bom ouvir, Nita...tudo o que você disse, tudo mesmo. 
- Me liga se você achar que a gente ainda pode tentar... você sabe. 

 
Nita me deu 1 leve beijo no rosto e saiu do carregado recinto. Eu acompanhei o seu 
desafetado deslocamento – o dela, claro – por uns pleonásticos breves instantes e depois 
voltei pra mesa e sentei no “meu” lugar, entre Alessa e Vilma, de frente a Célia e Leo, 
pensativo... “e agora, ligo ou não ligo?”. 
 
Meus prezados amigos, em rara demonstração de solidária discrição, não fizeram o menor 
comentário em relação ao delicado assunto, mas o intenso olhar de Célia me revelou 
exatamente o que todos estavam pensando: “o melhor que tu faz é deixar essa menina em 
paz, Celso, depois de tudo que ela passou... ela precisa de paz”. 
 
Eu sempre achei que eu conseguia me comunicar telepaticamente com Célia, talvez porque 
a gente passava um bocado de tempo junto, tocando violão e conversando no quarto dela, a 
2, ou talvez porque no fundo mesmo havia uma conexão especial entre nós, eu não sei, mas 
ela sempre conseguia entender o que estava passando na minha cabeça, ou quase. 
 
E por vezes eu também conseguia entender o que estava passando na sua – a dela, claro. E 
foi o caso naquela (inicialmente) despretensiosa noite de domingo na creperia, o seu intenso 
olhar – o dela, claro – revelou exatamente o que ela – e todos os demais presentes e 
ausentes na mesa, diga-se de passagem – estavam pensando: “o melhor que tu faz é deixar 
essa menina em paz, Celso, depois de tudo que ela passou... ela precisa de paz”. 



Mas a verdade é que eu não liguei muito para o coletivo pensamento – nem um pouquinho, 
diga-se de passagem – e não passei nem 5 s sentado. Enquanto eu literalmente corria em 
direção ao meu inevitável futuro a minha aguçada visão periferial conseguiu detectar o 
lento e oscilatório movimento da sua linda cabecinha – a dela, claro – clara demonstração 
que ela nem de longe aprovava o que eu estava para fazer, mas naquela decisiva hora tudo 
aquilo eram apenas (insignificantes) detalhes... 
 

- Nita, espera – eu quase gritei tão logo consegui avistar o seu belo corpo, o dela, 
claro, distanciando-se na calçada da creperia. 

 
Minha futura namorada interrompeu o seu gracioso deslocamento – o dela, claro – girou o 
seu belo corpo – idem – 180º em torno do eixo z e aguardou o meu (in?)esperado 
pronunciamento: 
 

- Espera, eu preciso te dizer uma coisa. 
- Você vai me dizer que eu sou “bonita demais” ou “perfeita demais” pra você? Eu 

faço terapia, eu passei 2 anos da minha vida me drogando todo dia, Celso, eu tentei 
me matar 2 vezes... eu não sou perfeita, Celso, nem linda. 

- Eu sei... – “tentou se matar 2 vezes??” – eu não sabia desse detalhe. 
- Ninguém sabe, a não ser a minha terapeuta... 
- Sei... – “putz”. 
- Foi em casa, as 2 vezes, eu não queria que meus pais tivessem que sair de casa pra 

identificar o meu corpo. 
- Putz... todos nós temos nossas feiuras e imperfeições, Nita, não é isso que eu quero 

te dizer não. 
- Então você vai me dizer que eu não sou mais linda e perfeita pra você, é isso? 
- Também não, se você me deixar falar... 
- Fale... 
- É claro que você ainda é suficientemente linda e perfeita pra mim, sempre foi, 

mesmo quando você estava atravessando aquela fase braba... eu quero te pedir 
desculpas, Nita, é isso. 

- Pelo quê? 
- Por não ter ficado com você naquele dia que a gente se conheceu naquela festa... eu 

devia ter ficado com você e acabado tudo com Carolina no dia seguinte. 
- ...? 
- Se a gente tivesse ficado junto... se eu estivesse ao seu lado... 
- ...?? 
- Talvez você não tivesse passado por tudo isso que você passou. 
- Putz... por que você não me disse isso antes, Celso? 
- Eu tentei algumas vezes, mas vocé nunca quis escutar, sempre me afastava... você 

praticamente me expulsou da sua vida, Nita. 
- O pior é que eu nem lembro dessas coisas todas, Celso, dos detalhes, do que eu 

disse, ou fiz... 
- Bom, era isso o que eu queria dizer, espero que um dia você consiga me perdoar. 

 
E foi naquele triste momento que eu ouvi uma distante e conhecida canção... quer dizer, 
ouvimos: 



- Essa música tá vindo da onde? 
- Eu não faço a mínima, Nita. 
- Minha predileta do Wire. 

 
“Há-há-há, essa parte é ótima... eu sabia que ia gostar de ver essa realidade alternativa 
novamente outra vez”. 
 

- Pode crer... 
 
Nita fechou os olhos, respirou fundo e abriu os olhos novamente: 
 

- É claro que eu te perdôo, Celso. 
- Massa... – “e agora?”. 
- E agora, o que acontece? 
- Agora... – “a gente se beija?” – lembra aquela noite que a gente se conheceu, o que 

você me disse? 
- Eu lembro de tudo o que eu te disse naquela noite, Celso, eu estava sóbria, ou 

praticamente sóbria, que na época eu só bebia socialmente, então você vai ter que 
ser um pouquinho mais específico. 

- Tá bom... – “é agora!” – Nita, eu quero que você seja a minha melhor namorada. 
- Você tem certeza? 
- Tenho sim. 

 
Ela abriu o seu famoso e formoso e sensual sorriso – o dela, claro – e pronunciou as 
(ansiosamente aguardadas) palavrinhas mágicas: 
 

- Tá bom, eu serei a tua melhor namorada, Celso. 
- Massa... 

 
Sabe quando você espera 4 anos pra fazer algo e finalmente chega o tão esperado 
momento? Agora imagina quando 2 pessoas esperam 4 anos pra fazer esse mesmo algo... 
pense na ansiedade acumulada...! 
 
“Putz, até eu fiquei ansioso – de novo, novamente, diga-se de passagem – beija logo essa 
mulher, aruá!!”. 
 
Não havia mesmo nada mais a ser dito, somente a ser feito: minhas trêmulas mãos 
seguraram as suas igualmente trêmulas mãos – as dela, claro – meu ansioso rosto se 
aproximou do seu igualmente ansioso rosto – o dela, claro – e os nossos mudos lábios 
finalmente se tocaram... aquele sem dúvida alguma foi o melhor beijo da minha vida. E o 
mais longo, também. 
 
“Cacilda, foi o melhor beijo da minha vida, e olha que eu sou real mesmo!!!... quer dizer, 
eu acho que sou real”. 
 

- Hoje no almoço meu pai disse que queria te conhecer, Celso. 
- Assim do nada, sem mais nem menos? 



- Não, teve um contexto, claro, minha mãe perguntou se eu ainda tava namorando 
contigo, como tava o namoro, essas coisas. 

- Sei... e? 
- Eu disse que o namoro tava indo muito bem, que você era mesmo o melhor 

namorado que eu já tive e que... 
- Perainda, repete aí essa parte, Nita. 
- Eu disse que você, apesar de ser muito metido, era mesmo o melhor namorado 

que... 
- De novo. 
- É muito alesado mesmo, vixe...! 
- Tu sabe que a recíproca é verdadeira, né? 
- Sei sim, você me disse, algumas dezenas de vezes. 
- Idem idem... e o que mais? 
- Meu pai perguntou se eu tava dormindo contigo. 
- Eita porra, assim do nada? 
- Foi. 
- E tu? 
- Eu disse que sim, e ele disse que queria conhecer o cara que tava dormindo com a 

filha dele. 
 
“Nem imagino por que escusos motivos o meu moribundo cérebro inventou que eu tinha 
que conhecer os imaginários pais dessa maravilhosa pero igualmente imaginária menina, 
mas tudo bem”. 
 

- Sei... ele conheceu todos os caras que dormiram contigo, por acaso? 
- Meu pai nunca conheceu nenhum cara que dormiu comigo, Celso. 
- E por que isso agora? 
- Porque ele acha que eu tou ligada em você, claro. 
- Sei... e tu estás? 
- O que é que você acha? 
- Eu acho que sim... 
- Acha ou sabe?? 
- Há-há-há... Sei sim, você me disse, algumas dezenas de vezes. 
- Idem idem... 
- E tua mãe, o que disse? 
- Ela perguntou se eu estava tomando todas as medidas necessárias para evitar 

gravidez e DSTs, só isso. 
- Sei... 
- O que foi, tás tão pensativo...?! 
- Eu tava tentando lembrar quando foi a última vez que D. Clarisse tocou no assunto 

DST durante o almoço... eu acho que foi quando Mauro começou a namorar com 
aquela chata da... como era mesmo o nome dela...? 

- Enfim, ela sugeriu um almocinho informal, e eu disse que ia perguntar pra você... 
- Almocinho informal na tua casa? 
- Sim, claro! 
- Precisa ir de paletó e gravata? 
- Não, aruá, deixa de ser alesado, roupa normal mesmo! 



- Jeans e tenis? 
- O que você quiser, Celso, apenas fique ciente que eles vão observar direitinho o que 

você veste, e fala etc etc. 
- Sei... eu não sei não, Nita, isso tá me parecendo meio... 
- Meio...? 
- Forçado, sei lá... 
- Bom, se você não quiser ir tudo bem, eu digo que você acha que ainda tá cedo pra 

essas formalidades. 
- O que você acha dessa coisa toda, Nita? 
- Eu acho normal que os meus pais queiram conhecer o meu namorado, Celso, não 

vejo problema nenhum não. 
- Sei... e quando seria esse “almocinho informal”? 
- Amanhã. A cozinheira tá de folga, minha mãe disse que faz uma torta de galinha pra 

gente. Com a minha ajuda, claro. 
- Amanhã!? Amanhã tá muito em cima da hora, Nita, e além de tudo eu vou surfar 

amanhã de manhã... 
- Eu não sei na tua casa, Celso, mas lá em casa a gente não almoça de manhã cedo 

não, visse? 
- Meio-dia, 1 h? 
- Por aí. 
- Eu ainda não sei não, Nita. 
- Tu nunca conheceu pais de namorada não? 
- Claro que conheci, mas nunca foi uma coisa assim tão formal de marcar almoço e 

tudo mais não... você quer que eu vá ou tanto faz? 
- Eu gostaria que você fosse, Celso, mas não vou te pedir pra ir não, muito menos te 

forçar. 
- Nem me subornar com favores sexuais? 
- Muito menos isso, há-há. 
- Tá bom... 
- Tá bom tu vais ou tá bom tu vais pensar no caso? 
- Tá bom eu vou pensar no caso, claro, que afinal de contas eu teria que me preparar 

psicologicamente para um evento dessa magnitude... tua mãe é bonita feito tu? 
- Feito tu é lasca, Celso. 
- Feito você? 
- O que é que tem a ver, alesado? 
- Faz parte do preparo. E? 
- Minha mãe é normal, Celso. 
- Então você é anormal? 
- No que se refere a beleza física sim, eu sou anormal. Ou bonita demais, como 

preferem alguns. 
- Há-há-há, dessa tu não esquece mesmo, né? 
- Claro que não, que afinal de contas foi o dia em que a gente se conheceu. 
- Pode crer... 
- Ser bonita demais tem as suas desvantagens, Celso, as pessoas automaticamente 

assumem que você não é muito inteligente, por exemplo. 
- Ou seja, assumem a veracidade da fórmula beleza + inteligência = C. 
- Isso acontece frequentemente... 



- E o que mais? 
- A gente fica ainda mais objetificada do que as outras mulheres, todo mundo quer 

ficar com você só porque você é bonita, ninguém nem liga pro resto. 
- Um problema que eu nunca tive... mulher que fica comigo eu sei que é por causa do 

meu charme mesmo, que eu não sou bonito nem rico, há-há. 
- Eu acho você bonitinho sim, Celso. 
- Sei... Então essa tua formosura veio do teu pai. 
- A maior parte dela... meu pai é bonitão, Celso, minha mãe vive dizendo que ele 

dava um trabalho arretado quando eles tavam namorando, que a mulherada vivia 
dando em cima dele, e que eu nunca devia namorar com um cara mais bonito que 
eu... 

- E tu estás seguindo o conselho dela. 
- Tou sim, há-há, mas nem pense que eu esqueci das tuas amiguinhas não, viu? Célia, 

Lina, tudo a fim de ficar contigo... 
- Eu nunca mais vi Célia... e Lina nem fala direito comigo, mulher, deixa de tua 

leseira que a menina morre de medo de tu, quando a gente vai na creperia ela nem 
fala comigo direito. 

- No que faz muito bem... e então, combinado, almocinho lá em casa amanhã depois 
do surf? 

- Eu vou pensar nesse teu caso, Nita, com muito carinho. 
- Pense direitinho... tu ainda vais querer furunfar mais ou já tá na hora de ir dormir 

pra acordar cedo pra surfar? 
- Eu acho que ainda dá tempo pra mais umazinha... 
- Tu sabe que comigo não tem esse papo de umazinha não, né? 
- Há-há-há, tu és muita onda mesmo, Nita... 

 
Eu confesso que apesar de todas as dicas que Nita havia me passado eu fiquei meio 
apreensivo com a idéia de conhecer os seus pais – os dela, claro – mas no final das contas 
eu acabei indo conferir a torta de galinha da mãe da minha namorada. Muito gostosa, por 
sinal... a torta, claro. 
 
A “sesh” matinal havia sido bastante agradável, eu estava de bom humor, resolvi ir 
mesmo... e às 12:43 em ponto eu estava sendo recepcionado pela minha adorável namorada 
na porta da sua suntuosa residência – a dela, claro: 
 

- Oi, como estava o mar? 
- Bom. Não ótimo, não ruim: bom. 
- Legal, entra – ela me deu um beijinho leve, sem língua, e me puxou pela mão – 

desculpa pelo som de coroa que tá rolando, meus pais adoram Supertramp. 
- Os teus também? 
- Tou acabando de arrumar a mesa, vem conhecer meus pais. 

 
Cumpridas as formalidades iniciais sentamos e iniciamos a dominical refeição, 
devidamente acompanhada do esperado interrogatório... 
 

- Nita disse que você é engenheiro, Celso. 
- Ele foi promovido, pai, agora é chefe. 



- Hum, meus parabéns. 
- Obrigado... é, eu sou o Engenheiro responsável pela Produção da fábrica. 
- Tão novo e já tem um cargo tão importante, deve ser muito competente – minha 

curiosa sogrinha olhou para Nita, aguardando apoio. 
- Com certeza, mãe. 
- É o que o meu chefe acha... – “eu mesmo não tenho tanta certeza não”. 
- Nita faou que você passou no ITA mas decidiu ficar aqui mesmo. 
- Foi, no ITA não tinha o curso que eu queria fazer. 
- E por que fez o vestibular do ITA, então? 
- A faculdade tava em greve, passou 3 meses em greve, uns amigos meus tavam 

estudando pro ITA, eu tava sem fazer nada mesmo então estudei também. 
- Sei... tomou a vaga de alguém que queria ir pro ITA mesmo. 
- Na verdade não, que o ITA não derperdiça vaga, se a pessoa passa e não vai eles 

chamam outra pessoa – “impressão minha ou esse véio encrespou comigo?” – no 
meu caso eles chamaram um amigo meu daqui, ele foi e se formou Engenheiro 
Aeronáutico, trabalha numa firma de consultoria lá em São Paulo – “coisa de viado, 
diga-se de passagem”. 

- Sei... mas você podia ter ido estudar lá em vez de se formar aqui na Federal, que o 
ITA é uma escola de renome. 

- Eu mesma gostei que você decidiu ficar aqui mesmo, Celso, provavelmente a gente 
nem teria se conhecido se você tivesse ido estudar no ITA. 

- Provavelmente, Nita... – “fudeu, meu sogrinho querido encrespou mesmo comigo” 
– o Sr. iria? 

- Eu não, claro, que no ITA não tem curso de Direito. 
- Foi examtamente o meu caso, o ITA não tinha o curso que eu queria fazer. E além 

de tudo fica longe demais do Oceano Atlântico. 
- Celso é surfista, pai, a coisa que ele mais gosta na vida é pegar onda. 
- Eu pensei que fosse você, minha filha. 
- A sua filha é a pessoa que eu mais gosto na vida, surfar é a coisa que eu mais gosto 

na vida. 
- Entendi... – o curioso cidadão deu um maroto sorrisinho em direção à sua 

igualmente curiosa esposa, a dele, claro – eesse rapaz daria um bom advogado de 
defesa, já pensou em estudar Direito, Celso? 

- Não, nunca, há-há, eu prefiro lidar com as leis naturais, as não transgressíveis. 
- Sei... 

 
No final das contas eu tive mesmo bastante tempo para completamente reviver aquela bela 
realidade alternativa – a minha predileta, diga-se de passagem... 
 
E depois de refletir por mais alguns poucos instantes a respeito das particulares 
particularidades daquele estranho estado de conciência em que eu me encontrava no meio 
daquele estranho deserto eu cheguei à (não tão) óbvia conclusão de que, sob todos os 
aspectos, seria preferível reviver a minha realidade alternativa predileta pelo restante de 
tempo que me estivesse disponível do que ficar me martirizando ainda mais a respeito do 
tal estranho estado, pelo restante do referido tempo, que aparentemente era mesmo 
infinito... mentalmente falando, claro – ou melhor, escrevendo – que na realidade real 
mesmo a coisa toda não passou de míseros 10 s... “putz, na minha cabeça esse estranho 



estado, incidente, sei lá que porra é essa de presenciar e viver e observar e examinar 
realidades alternativas já durou séculos, que coisa mais doida, sem sentido, sem utilidade 
nenhuma, que afinal de contas eu tou morrendo mesmo... ou pelo menos tudo me leva a 
crer que eu estou mesmo morrendo”. 
 
E aparentemente eu ainda tinha mesmo bastante tempo para (pelo menos parcialmente) 
reviver aquela bela realidade alternativa... e foi o que eu fiz, inúmeras vezes, apesar de 
sempre ser a mesma coisa. 
 
E a cada vez eu ficava mais impressionado com aquela imaginária pessoa, e a cada vez eu 
ficava mais disposto a permanecer naquele (aparentemente) infinito estado. Mas 
obviamente que nada dura pra sempre, chega uma hora em que as infalíveis leis da 
termodinâmica se pronunciam e o sistema perde a sua (aparente) estabilidade – a dele, claro 
– chega uma hora em que as luzes finalmente se apagam... 
 

- Nita, espera – eu quase gritei tão logo consegui avistar o seu belo corpo, o dela, 
claro, distanciando-se na calçada da creperia. 

 
Minha futura namorada interrompeu o seu gracioso deslocamento – o dela, claro – girou o 
seu belo corpo – idem – 180º em torno do eixo z e aguardou o meu (in?)esperado 
pronunciamento: 
 

- Espera, eu preciso te dizer uma coisa. 
- Você vai me dizer que eu sou “bonita demais” ou “perfeita demais” pra você? Eu 

faço terapia, eu passei 2 anos da minha vida me drogando todo dia, Celso, eu tentei 
me matar 2 vezes... eu não sou perfeita, Celso, nem linda. 

- Eu sei... – “tentou se matar 2 vezes??” – eu não sabia desse detalhe. 
- Ninguém sabe, a não ser a minha terapeuta... 
- Sei... – “putz”. 
- Foi em casa, as 2 vezes, eu não queria que meus pais tivessem que sair de casa pra 

identificar o meu corpo. 
- Putz... todos nós temos nossas feiuras e imperfeições, Nita, não é isso que eu quero 

te dizer não. 
- Então você vai me dizer que eu não sou mais linda e perfeita pra você, é isso? 
- Também não, se você me deixar falar... 
- Fale... 
- É claro que você ainda é suficientemente linda e perfeita pra mim, sempre foi, 

mesmo quando você estava atravessando aquela fase braba... eu quero te pedir 
desculpas, Nita, é isso. 

- Pelo quê? 
- Por não ter ficado com você naquele dia que a gente se conheceu naquela festa... eu 

devia ter ficado com você e acabado tudo com Carolina no dia seguinte. 
- ...? 
- Se a gente tivesse ficado junto... se eu estivesse ao seu lado... 
- ...?? 
- Talvez você não tivesse passado por tudo isso que você passou. 
- Putz... por que você não me disse isso antes, Celso? 



- Eu tentei algumas vezes, mas vocé nunca quis escutar, sempre me afastava... você 
praticamente me expulsou da sua vida, Nita. 

- O pior é que eu nem lembro dessas coisas todas, Celso, dos detalhes, do que eu 
disse, ou fiz... 

- Bom, era isso o que eu queria dizer, espero que um dia você consiga me perdoar. 
 
E foi naquele triste momento que eu ouvi uma distante e conhecida canção... quer dizer, 
ouvimos: 
 

- Essa música tá vindo da onde? 
- Eu não faço a mínima, Nita. 
- Minha predileta do Wire. 

 
“Há-há-há, essa parte é ótima... eu sabia que ia gostar de ver essa realidade alternativa 
novamente outra vez... eu já perdi as contas de quantas vezes eu vivi esta mesma cena, de 
quantos anos eu já passei aqui revivendo essa realidade alternativa, no meio nesse deserto, 
mas como eu estou preso aqui mesmo...”. 
 

- Pode crer... 
 
Nita fechou os olhos, respirou fundo e abriu os olhos novamente: 
 

- É claro que eu te perdôo, Celso. 
- Massa... – “e agora?”. 
- E agora, o que acontece? 
- Agora... – “a gente se beija?” – lembra aquela noite que a gente se conheceu, o que 

você me disse? 
- Eu lembro de tudo o que eu te disse naquela noite, Celso, eu estava sóbria, ou 

praticamente sóbria, que na época eu só bebia socialmente, então você vai ter que 
ser um pouquinho mais específico. 

- Tá bom... – “é agora!” – Nita, eu quero que você seja a minha melhor namorada. 
- Você tem certeza? 
- Tenho sim. 

 
Ela abriu o seu famoso e formoso e sensual sorriso – o dela, claro – e pronunciou as 
(ansiosamente aguardadas) palavrinhas mágicas: 
 

- Tá bom, eu serei a tua melhor namorada, Celso. 
- Massa... 

 
Sabe quando você espera 4 anos pra fazer algo e finalmente chega o tão esperado 
momento? Agora imagina quando 2 pessoas esperam 4 anos pra fazer esse mesmo algo... 
pense na ansiedade acumulada...! 
 
“Putz, até eu fiquei ansioso – de novo, novamente, pela n-ésima vez, diga-se de passagem... 
eu decididamente estou vidrado por essa imaginária pero intrigante Nita – beija logo essa 
mulher, aruá!!”. 



Não havia mesmo nada mais a ser dito, somente a ser feito: minhas trêmulas mãos 
seguraram as suas igualmente trêmulas mãos – as dela, claro – meu ansioso rosto se 
aproximou do seu igualmente ansioso rosto – o dela, claro – e os nossos mudos lábios 
finalmente se tocaram... 
 
E foi naquele emocionante momento que a luz finalmente se apagou, e eu nada mais vi... 
 
A minha hipótese é que a energia necessária para gerar e viver aqueles cenários todos 
durante aquele “anos” todos tinha que estar vindo do meu corpo, e chegou um momento em 
que a tal energia acabou, e o meu coração finalmente parou de bater... 
 
E é por isso que a gente morre. Não é porque a gente está doente ou porque algum órgão 
vital está danificado, é porque o cérebro da gente fica criando essas realidades alternativas e 
a gente fica imerso nelas e usa toda a energia que o corpo precisa pra se recuperar. 
 
Claro que eu não tenho como – e nem quero, diga-se de passagem – demonstrar esta 
hipótese, mas isso é outra estória... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tuesday’s Gone 
 

- Celso, que surpresa mais agradável! 
- Oi, Gis, eu tava com receio que tu já estivesse dormindo. 
- Tou na cama, mas ainda acordada. 
- Sozinha ou acompanhada? 
- Tu acha que se eu não estivesse sozinha eu ia atender? 
- Eu acho que não. 
- Faz tempo, né, que a gente não conversa? 
- Mais de mês, desde antes da viagem… tudo bem em São José? 
- Tudo na mesma, e tu? 
- Idem. Novidades, Gibas? 
- Tudo na mesma. 
- Ele ainda trabalha na mesma sala que tu, e ainda não arrumou outra namorada. 
- Isso. 
- E tu? 
- Também não. 
- E aquele carinha razoavelmente interessante com quem tu saiu daquela vez, não deu 

em nada mesmo não? 
- Não. 
- O sistema não tinha mesmo a capacitância necessária para atingir um estado mais 

elevado de energia. 
- Isso, há-há... já falaste com Bia? 
- A gente conversou no domingo, vamos passar o São João em Pipa. 
- Legal... 
- E tu? 
- Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo, Celso. 
- Legal, pelo que eu lembro o São João em São José é uma coisa imperdível mesmo. 
- Nem vou comentar… Então dessa vez vocês vão decidir quando vão morar junto? 
- Eu acho que não. 
- Como não, se antes de tu viajar ela me ligou dizendo que tu havia concordado em 

se mudar pra lá e morar com ela? 
- Bueno, isso foi antes da viagem, Gis. 
- Sei… voltasse mudado. 
- Bastante… eu não consigo mais me ver morando com Bia não, nem com qualquer 

outra pessoa, diga-se de passagem. 
- Então tu já está se preparando psicologicamente pra levar um chute na bunda. 
- Tou sim, há-há… 
- Então essas perguntas todas que tu fez sobre Giba e o outro aruá e se eu tava com 

algum namorado já é tu sondando o terreno, né? Tou ligada. 
- Deixa de ser metida, menina, que eu te pergunto as mesmas coisas toda vez que a 

gente conversa. 
- É verdade… putz, ela vai ficar desapontada, Celso. 
- Eu sei… o pior é que eu gosto mesmo daquela menina, Gis, não vai ser bolinho não. 
- Tu vai ficar que nem eu, Celso, sozinho e desolado. 
- Desolado sim, sozinho eu não sei não, a-há. 
- Já arrumasse outro rolo, menino? 



- Outro  não… Catarina, de novo. 
- Catarina Nunes, aquela que deu um chute na tua bunda no começo do ano? 
- A pópria, que afinal de contas ela ainda é a única Catarina que eu conheço. 
- E tu acha mesmo que isso vai dar em algo, Celso? 
- Eu sei que não, mas tudo bem. 
- Bom, tu lembra que a gente combinou que se Bia te dispensasse em até 30 dias 

depois que tu voltasse de férias tu vinha passar um final de semana em São José 
comigo, né, fazendo o que eu tiver vontade? 

- Agora eu tou lembrando... shruiu? 
- Há-há-há, pense num macho alesado... 
- Se isso acontecer mesmo eu vou cumprir o combinado, Gis. 
- Beleza. E como foi a volta pro trabalho? 
- Putz, minha salinha não existe mais, a gente agora fica num salão com todo mundo, 

é um barulho arretado, eu nem consigo me concentrar direito... 
- Vixe...! 
- O banheiro novo fede pracas... 
- Nada bem, então. 
- Nada... tem um monte de gente nova, ou gente que eu nem conhecia. 
- E? 
- E nada, mulher, tou só comentando, ora! 
- Há-há-há, pense num macho alesado, esse tal de Celso... 
- Tem uma menina nova do outro lado da minha mesa que parece com alguém que eu 

conheço, se chama Carol, mas eu não consigo lembrar quem. 
- Eu detesto quando isso acontece comigo. 
- Eu idem... 
- E o terremoto, Celso, tu já consegue falar a respeito ou é melhor nem tocar no 

assunto? 
- Putz, pense numa torada de pino, Giselle... 
- 1. 
- Há-há, não foi de propósito não. 
- Tu também estás deitado na cama, por acaso? 
- Também... mas eu nem tava pensando nisso que tu acabou de insinuar. 
- Deixa de ser alesado, menino, que eu nem tava pensando nessas coisas...! 
- Tu já fez essas coisas, Gis? 
- Não, nunca, e tu? 
- Também não... mas eu acho que contigo eu faria. 
- Hoje?! 
- Não, hoje não, num dia que a gente estivesse de bobeira sem fazer nada, deitados 

em nossas respectivas camas... 
- Feito hoje. 
- Isso. 
- Então tu estás propondo…? 
- Não, Gis, eu disse feito hoje, mas não hoje, entendesse? 
- Eu acho que sim… 
- Tu faria? 
- Se você não fosse o proto-namorado da minha amiga Bia eu faria sim. 
- Eu te ligo na semana que vem, então. 



- Já vai desligar? 
- Não, mulher, eu te ligo na semana que vem pra gente fazer esse experimento, vamos 

continuar a prosa agora. 
- Legal. E então, tu vai falar sobre o terremoto? 
- Putz, uma terrível experiência, Gis, a gente fica totalmente sem controle da situação, 

o chão fica chacoalhando, tudo fica chacoalhando... 
- Vixe...! 
- A escada do prédio ficou chacoalhando quando eu tava descendo, eu pensei que o 

albergue ia desabar e eu ia ficar soterrado... 
- ...? 
- Sim, eu achei que ia morrer sim... 
- Tá bom, chega, vamos mudar de assunto agora. 
- Gis, eu cheguei à conclusão de que a tua teoria de que o nosso universo pode se 

comportar tanto probabilisticamente como deterministicamente é correta mesmo. 
- Durante o terremoto?? 
- Não, mulher, tu não acabou de dizer que queria mudar de assunto, tás variando? 
- Pode crer… então, como foi que tu chegou à esta óbvia conclusão? 
- Foi durante o acidente com a van, no deserto. 
- Que acidente, Celso?? 
- Foi depois do terremoto, depois dos “aftershocks” todos… a gente tava indo pra Las 

Vegas, parte duma excursão pro Grand Canyon, numa van, eu tava com outras 4 
pessoas que eu conheci no albergue em Santa Monica, a van capotou, eu tive uma… 

- Putz, Celso, não vai me dizer que tu quase morreu outra vez?!? 
- Bom, na verdade eu ainda não sei se eu morri mesmo ou não, ou se eu ainda estou 

morrendo, eu acho que eu vou ter que esperar até o próximo nó, pra ver se eu passo 
dele ou se eu fico preso de novo no transe. 

- …!!?? 
- Feito eu fiquei das outras vezes… eu ainda não sei se isso é apenas outra realidade 

alternativa, Giselle, feito aquelas em que eu não fui pro ITA mas eu acabei te 
conhecendo do mesmo jeito e a gente namorou... o que sugere que no nosso caso o 
universo se comportou de maneira determinística. 

- Celso, aqui entre nós 2, somente entre nós 2, tu já parou pra pensar, pra 
considerar que a tua cabeça não esteja mesmo em ordem, que tu esteja mesmo 
precisando de ajuda profissional? 

- Eu duvido muito que exista profissão que lide com o que está acontecendo na minha 
cabeça, Giselle. 

- Eu até perdi as contas de quantas vezes tu me chamou de Giselle hoje, pra tu ver 
como eu fiquei abestada com essa tua resenha, Celso!! 

- 3. 
- Sim, mas continuo sem entender nada do que acabou de falar, Celso, tu bateu a 

cabeça em algum lugar no terremoto, ou nesse acidente da van? 
- Pode ter sido o susto que eu tomei com o tubarão, também. 
- Que tubarão, Celso??! 
- Bom, a gente conversa depois, eu ainda tou no fuso californiano, completamente 

sem sono, mas já deve ser a hora de tu ir pra cama, Gis, quer dizer, tu já estás na 
cama, na hora de tu dormir mesmo. 

- E tu acha que agora eu vou conseguir dormir, cacilda?? 



- Pode crer... 
- Pode começar a me explicar essa estorinha toda, em detalhes! 
- Bom, durante o acidente aconteceu algo razoavelmente estranho comigo, Gis, pode 

ser que ainda esteja acontecendo... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Back From The Dead 
 
Primeiro eu lembrei dessas palavras: “não demora muito tempo nesse estado não, visse, 
senão tu corre o risco de não querer voltar mais”... 
 
Depois eu abri os olhos, mas nada vi, somente uma silenciosa escuridão pairava ao meu 
redor... e depois eu escutei uma bela wireana melodia... “a minha predileta... minha e de 
mais um monte de gente... eu acho que eu ainda estou vivo”. 
 
E finalmente, quando os fones foram retirados dos meus ouvidos, eu consegui ouvir algo 
que não havia ouvido antes: 
 

- C, are you OK, can you hear me, mate?? 
 
Abri os olhos novamente e deparei-me com um par de intensos e assustados olhos azuis à 
minha frente... “eu estou vivo”: 
 

- I can hear you, Scott... – “eu acho”. 
- He’s alive! – ele alegremente exclamou para os outros – You scared the shit out of 

me, mate, you had no pulse, no heartbeat, you were unconscious... 
- “Au contraire”, my friend, I was multi-conscious... – olhei ao meu redor, a procura 

dos outros colegas – is everybody OK, John, Bill, the Japanese couple? 
- Yes, everybody is fine, can you stand up? 
- I think so... – “mas em todo caso deixa eu sentar primeiro...” – did you guys also see 

the alternate realities? 
- What are you talking about, mate!? 
- I saw multiple alternate realities while the van was rolling over, did you see them 

too? 
 
E foi quando eu vi que a van estava completamente parada no solo, com os pneus pra cima, 
ainda inercialmente girando... “como foi que eu saí... na certa Scott me carregou pra fora... 
hum”. Todo mundo me olhou meio esquisito, e os japoneses comentaram algo que eu não 
consegui entender, que afinal de contas eu não falava japonês... 
 

- Did you hit your head, mate, are you bleeding? 
- I don’t think so – cuidadosamente passei minhas relaxadas mãos ao redor do meu 

igualmente relaxado crânio a procura de eventuais danos estruturais – I think I’m 
good, Scott. 

- Good, good... don’t get up just yet, mate, just stay there, you may be a bit dizzy but 
it will pass. 

- OK. What about the van? 
- The van is no longer operational, C, Bill will need to request a back-up. 
- I see... you said I had no pulse, no heartbeat... for how long? 
- A couple seconds. I was about to give you CPR, when you finally opened your 

eyes. 
- I see... – “putz, então o meu coração parou mesmo de bater, que nem eu vi naquelas 

realidades alternativas todas... será que isso é apenas outra?”. 



Rapidamente tentei cruzar os meus indicadores – sem sucesso, diga-se de passagem – e 
cheguei à óbvia conclusão que eu estava mesmo acordado, e vivo. 
 

- Listen, mate, I’m gonna help Bill get our stuff out of the van, OK? You just hang in 
there for now. 

- OK... 
 
Permaneci sentado, refletindo sobre os recentes acontecimentos, sobre aquela esquisita 
experiência que eu acabara de ter, sobre Nita... “será que aquela menina existe mesmo ou 
foi tudo criação do meu cérebro?”... 
 
Desliguei o meu “player”, observei a paisagem, procurei a pedra onde “eu” havia 
conversado com “Célia”, não consegui encontrá-la... “deve estar do outro lado da estrada”. 
 
Depois de uns 5 min eu levantei e fui conversar com John, o coitado aparentava estar ainda 
mais desorientado que eu: 
 

- Are you OK, John? 
- I guess so... what happened, did you see anything? 
- The guy in front of us hit the breaks, Bill steered the van to avoid a collision, the 

turn was a bit too sharp, and we were just a bit too fast... a poor combination of 
factors, the van just lost stalibity and flipped over. 

- So we were too close to the other car. 
- Yes, and that’s why you should always keep a 2 s distance from the car in front of 

you. 4 if it’s raining. 
- Do you own a car in Brazil? 
- Yes, I do. You? 
- No, cars are way too expensive in Singapore, the government doesn’t want you to 

own a car. 
- You must have a good public transportation system, then. 
- We do, but I wish I had a a car... I’ll never have one, though, I don’t even know 

how to drive. 
- In the future nobody will own a car, you’re living in the future, John. 
- And they’ll drive themselves, right? 
- Yeah, automation... I don’t actually enjoy driving, especially in Brazil, too much 

traffic, noise, road rage everywhere... it sucks. 
- I guess we’re down on our luck, first the earthquake, now this. 
- I guess so... how long we’re gonna stay here waiting? 
- I don’t know, let’s ask Bill. 

 
1,5 hs, segundo o nosso guia... 
 

- What about the other driver, Bill? 
- He stopped and came here to check on us. I told him it was totally my fault, and that 

we were all well, and then I sent him on his way. 
 
John ficou conversando com Bill e Scott, eu sentei no chão e fiquei ouvindo música... 



Fechei meus relaxados olhos e busquei a imagem daqueles lindos olhos cor de mel que 
habitava algum lugar da minha vasta memória... “e se ela existe, aonde foi que eu a vi... e 
aonde ela se encontra agora, neste exato momento?... não, foi tudo criação do meu cérebro 
mesmo, se ela existisse eu teria lembrado”. 
 
Real ou não aquela menina com certeza não iria sair da minha relaxada cabecinha nem tão 
cedo... “eita porra, o chão tá chacoalhando novamente??”. 
 
Olhei ao meu redor, todos haviam sentido a mesma coisa, e logo Scott exclamou o que 
estávamos coletivamente experimentando: 
 

- Aftershock! 
 
Voltei minha dedicada atenção para mim mesmo e continuei minhas tolas divagações... até 
o inesperado momento em que uma esbelta figura parou à minha frente: 
 

- Excuse me, C-san, may I talk to you? 
- Sure... 

 
Ela sentou à minha frente, daquela maneira que os japoneses fazem tão bem, sobre as 
próprias pernas... 
 

- I’m sorry, I forgot you name. 
- My name is Mitsuko. 
- Mitsuko, Mitsuko... and what did you want to talk to me, Mitsuko-san? 
- We hear what you say about you see altern... alternate reality. 
- I see – “essa menina deve estar pensando que eu sou doido” – you must think I’m 

crazy. 
- You not crazy, C-san, Suguro also see other reality. 
- Suguro is your boyfriend. 
- Yes, he see 3 alternate reality. 
- 3... – “hum”. 
- Yes, yes. How many you see? 
- 57. 
- 57? Wow... very many, is good. 
- Did you also see other realities? 
- Yes, I also see. Many. 
- How many? 
- 7... 30... 3... 1000, no, 100... 337. 
- 337?! 
- Yes. 
- Wow!! That’s a lot, Mitsuko-san! 
- Yes, yes, a lot, ha-ha... what you saw, C-san? 
- Mostly things I regret not doing, how may life would be different if I did those 

things... 
- I see... me same. Most, some different. 
- This happened to you before? 



- Yes, a few times, but first time for Suguro. 
- Why did we see these things? 
- Your conci... conciusn... sorry, I can’t say word in English. 
- Consciousness? 
- Yes, yes, grow. 
- I see... – “hum, mas os outros não viram nada... hum” – but John and Scott and Bill 

did not see... 
- Yes, yes, they not ready, you are ready. 
- I see... 
- You dream... luci... lucid, yes? 
- Yes, I have lucid dreams very frequently. 
- Yes, me too, that makes it more easy for your brain. 
- I see... – “hum, seria mais um sintoma de neuroplasticidade?” – I also saw this 

woman, in just one of the several alternate realities... I do not know her, I never saw 
her in my life, Mitsuko-san. 

- Yes... she is special. 
- Yes, very much... I spent years with her, I mean, years in my head, it felt like years 

but were only a few seconds. 
- Yes, I understand. 
- I now think I’m in love with her, but I do not know if she really exists, Mitsuko-san. 
- I understand, C-san. She is someone you must know. 
- I see... 

 
Mitsuko levantou, fez um leve aceno com a cabeça e voltou para onde estava antes, ao lado 
do seu namorado – o teu não, o dela, claro. 
 
“Someone I must know… no caso “must” significa alguém que eu certamente já conheço 
ou alguém que eu certamente vou conhecer?... putz, tradução do japonês pro inglês pro 
português, pense na perda de carga que deve ter rolado...”. 
 
Olhei ao redor, a desolada – e desolante – paisagem nada oferecia além da sua imutável 
desertitude – a dela, claro. 
 
Permaneci sentado, ainda tentando entender aquele curioso fenômeno que havia acabado de 
acontecer comigo... “Então tudo indica que trata-se apenas de um diferente estado de 
consciência, feito quando a gente está sonhando de forma não lúcida e não consegue 
distinguir o sonho da realidade... ou quando a gente sabe que tá sonhando... eu diria que 
esse estado de consciência é mais parecido com sonho lúcido mesmo, e pelo que Mitsuko 
falou pessoas que frenquentemente têm sonhos lúcidos teriam uma certa pré-disposição, ou 
facilidade, para atingir esse novo estado de consciência... novo pra mim, claro, que pra ela 
aquilo não era novidade alguma... putz, se eu que vi 57 realidades alternativas passei mais 
de 300 “anos” naquele estado imagina ela que viu 337... Mitsuko na certa sabia quando, e 
como, parar o tal fenômeno, que afinal de contas não foi a 1ª vez que aconteceu com ela... 
parar antes que as suas energias – as dela, claro – fossem completamente consumidas num 
daqueles ”loops”, antes que o seu coração – o dela, claro – parasse de bater... e com certeza 
ajudou o seu namorado – o dela, claro, Suguro – a fazer o mesmo, que afinal de contas ele 
era marinheiro de 1ª viagem, feito eu... eu mesmo queria ficar repetindo aquela realidade 



alternativa em que Nita era real, ou pelo menos parecia ser... putz, eu fiquei mesmo 
impressionado com aquela menina... talvez impressionado não seja mesmo a melhor 
palavra, mas tudo bem... mas ainda temos que considerar que esse meu presente estado 
ainda seja outra realidade alternativa... se bem que eu não consigo mais ver as outras 
realidades que eu via antes, então isso deve ser a minha vida real mesmo... ou então eu 
perdi a capacidade de ver as outras realidades... on então eu morri mesmo e ainda nem sei... 
e os outros morreram também e ainda nem sabem... será que eu nunca existi mesmo e tudo 
isso faz parte de um “loop” de alguém que morreu, ou está morrendo?... ou tudo isso é uma 
simulação em algum computador... e como distinguir uma coisa da outra?... e aquela 
imagem de Célia, ela disse que era um estado de consciência dela que estava se 
comunicando com um diferente estado de consciência meu.... isso é possível mesmo ou era 
apenas o meu cérebro fabricando coisa?... e Nita, foi tudo coisa do meu cérebro ou essa 
menina existe... ou existiu mesmo... e se existe ou existiu onde foi que eu a conheci?... putz, 
agora eu vou ficar obcecado com essa imaginária Nita... será que eu ver-la-ei novamente na 
próxima vez que eu estiver morrendo, ou na próxima vez que o meu cérebro achar que eu 
estou morrendo?... putz, esse menina tem que ser imaginária mesmo... ou não??”. 
 
E naquele estado (extremamente) questionador eu permaneci durante o restante da nossa 
excursão ao Grand Canyon, que na verdade estava apenas iniciando... em verdade eu 
permaneci naquele questionador estado durante um looongo tempo. 
 
Claro que eu teria lembrado dela se ela existisse mesmo – ou melhor, se ela existisse e 
pertencesse ao conjunto das pessoas que eu realmente havia conhecido, claro. Eu jamais 
iria esquecer uma figurinha tão memorável feito a adorável Nita, que afinal de contas a 
minha memória de longo prazo era razoavelmente boa... a menos que ela tivesse sofrido 
algum desconhecido dano... a memória, claro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


