
 
Tensão Superficial 

 
 
 
 
 
 

ANTICRÔNICAS E DESAVENTURAS DE UM ENGENHEIRO DO ITA 
 
 

 
 
 
 

(BASEADO EM FATOS VIRTUAIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
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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... 
 
 



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, claros. 
- 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 
felicidade/infelicidade>>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 fôr 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 fôr 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 

agente 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 vocé 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 que? 
- 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 (quse) 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, com otoda 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 bore 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 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 ideias 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 vier 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 que? 



- 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 cumprimetos 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, sos 
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 siso 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 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. 

 


