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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 meis 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 seqüência 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... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 seqüência, 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 tranqüilo, 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 seqüência, 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 conseqüências, 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... 
 
 


