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1. Engano 

 

ducada para ser uma empresária de sucesso, Renata estava 

acostumada a ter todos os homens que conhecia a seus pés, 

mas não imaginava se apaixonar por um dos fotógrafos que ela 

conhecera na entrevista para a revista Você S/A. Estando ao lado de inúmeras 

modelos, a empresária reparou que um jovem fotógrafo mantinha o olhar fixo em 

direção à ela. Por estar no começo da carreira, o rapaz a tratava com muito 

profissionalismo, mesmo achando-a uma mulher linda e sabendo que era bem-

sucedida. 

Renata era dona de uma consultoria em RH há alguns anos, dominando os 

tabloides de negócios devido à maneira como a carreira tinha crescido, chamando 

a atenção de diversas empresas. Ela passou boa parte da juventude estudando 

para se tornar a melhor no que fazia, e, à medida que o status aumentava, muitos 

homens queriam ter a chance de estar com ela, mas poucos tinham essa 

oportunidade. Por conta da visibilidade, Renata teve que quebrar muitas barreiras 

para se tornar a especialista que era quando viu Jair pela primeira vez e se 

encantou com o seu jeito de conversar. Era o primeiro homem, em anos, que a via 

como uma mulher e não como a melhor consultora de Juiz de Fora.   

Determinada como sempre, ela pediu que a assistente pegasse o contato 

dele e marcou um encontro naquele final de semana. Renata sempre pensava 

muito como deveria se portar diante de um homem, mas Jair a tinha desarmado 

desde o primeiro olhar, e, mesmo negando, ela estava se apaixonando por ele a 

cada vez que saíam para jantar, dançar ou viajar.  

E 
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O namoro começou seis meses depois do primeiro encontro e em menos de 

dois anos eles estavam noivos. Para as amigas Raquel e Judite, Renata precisava 

pisar no freio, porque a cada mês ela comprava para Jair um presente diferente; 

no começo, eram roupas de marca e alguns acessórios, e após o noivado, ela 

comprou um carro para que ele pudesse viajar a trabalho. Era uma situação que 

parecia estar sob controle, mas a empresária estava totalmente enganada.  

Dentro de um ano, Jair foi morar com ela em sua mansão no bairro 

Aeroporto. Mesmo atarefada com o trabalho, Renata percebeu a mudança no 

comportamento do noivo e trocou mensagens com Raquel, que poderia ajudá-la 

naquela situação. Poucos dias depois de pedir socorro, Renata se encontrou com 

Raquel em casa, aproveitando que Jair não estaria, e conversaram sobre o que a 

amiga tinha descoberto.   

- Ele foi visto saindo de uma festa íntima na casa de um ricaço – Raquel 

revelou, assim que se sentou no sofá. – Eu acho que você devia largá-lo. 

- Não deve ter sido nada – Renata entrou em negação naquele momento. – 

Eu já saí acompanhada de muitas festas, mas não estava tendo um caso. Quem te 

falou isso?  

- Sei o que estou falando, confio neste contato – Raquel insistiu, tentando 

abrir os olhos da amiga para algo que acreditava já acontecer há mais tempo. – Eu 

posso contar pra Judite, então? – Raquel se levantou, porque estava indignada 

com a situação.  

- Não faz isso. Você sabe que ela vai me matar – Renata falou e deu um 

abraço na amiga. – Vamos manter isso entre nós. – A última coisa que ela queria 

era envolver Judite naquela conversa, pois a amiga havia terminado o casamento 
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de anos e vivia falando que nenhum homem prestava. – Eu te amo e amo o Jair. 

Ele me faz sentir viva!  

- Espero que você esteja certa quanto a isso – Raquel comentou, pegando a 

bolsa e saindo.  

- Eu também... – Renata falou mais para si mesma do que para a amiga.  

Algumas semanas depois da conversa com Raquel, a empresária voltou a 

ficar desconfiada do noivo quando ele comentou que tinha uma viagem urgente 

para fazer. Ela entendia que Jair era um dos melhores fotógrafos da região, mas 

aqueles compromissos repentinos começaram a irritá-la. Certa vez, Renata disse 

que iria acompanhá-lo, mas ele se esquivou, comentando que ela não deveria 

perder as reuniões na empresa. Sem acreditar que o noivo se preocupasse com 

seu trabalho, a empresária pegou a bolsa, digitou um número no celular e, 

enquanto falava, foi para a garagem pegar o carro para segui-lo.  

Após alguns quilômetros percorridos, Renata o viu estacionar à frente de um 

hotel próximo ao centro da cidade, parando o carro um pouco atrás para observá-

lo. Ela estava acompanhada de Raquel, que mantinha a câmera do celular ativada 

para registrar os detalhes, como se fosse uma espiã de filmes de ação. As duas 

ficaram aguardando a saída de Jair para que pudessem pegá-lo no flagra. Poucos 

minutos depois de chegarem, uma mulher usando um vestido azul, óculos de sol e 

chapéu saiu do local e entrou com pressa no carro do fotógrafo.  

- Eu vou até lá agora! – Renata falou com raiva e abriu a porta do veículo. 

- Não! – Raquel a segurou pelo braço enquanto conferia a tela do celular. – 

Vamos esperar por ele. Precisa ter uma prova antes de tomar qualquer atitude.  
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De repente, Jair saiu do prédio com outra roupa, entrou com tranquilidade 

no veículo e deixou o local. Abismada, Renata religou o carro e deu partida para 

saber qual o destino do casal. Raquel tremia a cada curva e pedia com insistência 

para que a amiga diminuísse a velocidade porque poderia causar um acidente.  

- Eu vou entrar naquele lugar e acabar com a raça dele – Renata gritou, 

assim que viram Jair entrar em um motel. – Ele não perde por esperar.  

- Você tem que ser superior a isso – rebateu Raquel, ciente de que se a miga 

não se controlasse aquilo não ia acabar bem. – Pense que você não pode ser vista 

aqui – ela comentou preocupada. – Isso vai dar uma bagunça danada na mídia.  

- Estou com tanta raiva que eu mataria ele se tivesse a chance – Renata 

bufou. – Como ele teve coragem de fazer isso comigo?  

- Por isso mesmo que você não vai fazer nada – Raquel puxou a empresária 

para um abraço apertado e fez um carinho no cabelo dela.  

- Tem razão – Renata concordou. – Você pode ficar aqui e tirar algumas fotos 

depois que eles saírem?  

- Ficar aqui? – Raquel perguntou confusa. – O que vai fazer?  

- Nada que cause alguma morte, eu prometo – Renata sorriu deixando a 

amiga ainda mais receosa de concordar com aquilo. – Não precisa fazer se não 

quiser.   

- Acho melhor voltar contigo para casa. Tenho medo que você faça uma 

besteira – Raquel falou com sinceridade. – Sei do que somos capazes nessas 

situações.  

- Você dirige então – Renata pediu trocando de lugar com a amiga e pegando 

o celular para fazer uma ligação. – Vamos para minha casa.  
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- Tudo bem – Raquel assentiu.  

No caminho, Renata ligou para a administradora de cartões de crédito e 

cancelou todos os que Jair usava. Com a voz embargada, ela respirou fundo para 

não se entregar ao que sentia naquele momento. Raquel percebeu o estado da 

amiga e colocou uma música animada para distraí-la. Sem olhar para o lado, 

Renata sorriu quando começou a tocar algo que relembrava as festas na 

faculdade, quando tudo parecia mais tranquilo, apesar de toda a correria para 

entregar os trabalhos nos prazos e fazer as provas. Aqueles segundos foram de 

imensa alegria para ela.  

- O que vai fazer agora? – Raquel tirou Renata dos devaneios quando 

chegavam ao portão. – Quer que eu fique? Posso chamar a Judite e fazemos a 

noite das garotas.    

- Melhor não – Renata dispensou a oferta. – Jair deve aparecer daqui a 

pouco querendo saber o porquê do cancelamento dos cartões.  

- Ele vai ficar muito irritado ao descobrir – Raquel falou enquanto 

estacionava o veículo na entrada da casa. – Eu queria ver a cara dele para tentar 

se explicar. 

- Eu preciso ficar sozinha – Renata cortou a amiga e se desculpou em 

seguida. - Quero resolver isso sem plateia, se é que me entende. – A empresária 

entrou em casa e disse que José, seu mordomo, levaria Raquel para onde ela 

quisesse.  

Renata foi para a suíte, tomou um banho e serviu-se de uma taça de vinho. 

No closet, pegou duas caixas e começou a separar as roupas que tinha comprado 

para o noivo, porque ele não levaria nada que tivesse saído do bolso dela. O 

mordomo voltou com rapidez e ofereceu-lhe um prato com frios enquanto ela 
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estava ocupada. Longe do celular, Renata não percebia as inúmeras chamadas de 

Jair, cerca de duas horas atrás. 

Pela primeira vez em anos, a empresária tinha se permitido uma folga, e esta 

viera no dia em que mais precisava de um tempo para se desligar. Ela trabalhava 

muito para manter um estilo de vida com o luxo e as regalias habituais, e isso 

prejudicava seu bem-estar. Para ocupar a mente com outro assunto que não fosse 

a traição que acabara de sofrer, ela respondeu alguns e-mails que julgava urgente. 

Fora isso, Renata continuou beliscando os frios que o mordomo havia lhe servido, 

relembrando os momentos que tivera com Jair naqueles meses e se controlando 

para não chorar. A nostalgia se transformou em fúria quando a imagem do noivo 

levando outra mulher ao motel se fixou em seus pensamentos. De pé, a 

empresária continuou jogando os objetos do noivo numa das caixas que deixara 

no chão.  

Neste intervalo, Renata mandou uma mensagem para o corretor de seguros 

que sempre a paquerava e marcou um jantar com ele naquela noite. Ela precisava 

se sentir desejada, e sorriu ao ver que ele ainda se interessava por ela. A 

empresária terminou o que estava fazendo, e, aproveitando que Jair não chegava, 

foi se arrumar; colocou uma saia bege que lhe marcava o quadril, uma camisa 

verde de seda, brincos grandes azuis e fez um penteado de coque alto.  

Renata estava na cozinha quando o fotógrafo chegou com pressa e foi direto 

ao quarto onde eles dormiam. Ele parecia tão irritado procurando alguma coisa na 

cômoda que nem percebeu a aproximação silenciosa de Renata. Jair se assustou 

ao vê-la parada no corredor encarando-o com uma expressão serena. Um arrepio 

lhe percorreu o corpo ao perceber a faca que ela segurava na mão direita, com 

uma maçã na esquerda. 
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- Não sabia que estava em casa amor. Está tudo bem contigo? – ele deu-lhe 

um beijo na bochecha, fazendo-a tremer. – Você não tinha uma reunião hoje?  

- Estava indisposta mais cedo e remarquei – ela respondeu, cortando um 

pedaço da fruta. Renata se afastou sorrindo por conta da expressão assustada no 

rosto dele. – Você voltou tão cedo. O que houve?  

- Acredita que esqueci uma coisa e tive que voltar? – ele tentava disfarçar o 

incômodo. – Vou tirar umas férias em breve para ficarmos juntos.  

- Sério? – Renata arqueou a sobrancelha. – Não sabia que Jair fosse capaz 

disso. Esquecer algo para o trabalho ou tirar umas férias.  

- O que quer dizer com isso? – ele parou de vasculhar as gavetas e olhou 

para ela. – Você não me parece bem, amor – Jair voltou a se aproximar dela. – 

Parece tensa!  

- O que você tanto procura deve estar naquela caixa à esquerda – Renata 

apontou com a ponta da faca. – Talvez junto com a carteira que encontrei no 

closet.  

- De qual carteira está falando? – Jair fingia não entender do que a noiva 

falava, quando pegou a caixa no chão e viu seu cartão ao lado da máquina 

fotográfica que ele havia deixado lá. Boquiaberto, o fotógrafo viu que os demais 

pertences também estavam naquela caixa. – O que significa isso meu amor?  

- Você deveria trocar sua roupa por aquela – Renata falou ao abraçá-lo. Ela 

indicou uma calça jeans e uma camisa branca que estavam no cabide sobre uma 

cadeira perto da janela.  

- Por que eu faria isso? – Jair questionou segurando o rosto da noiva contra 

o dele. Ele não precisou ouvir resposta alguma porque os olhos dela revelavam 
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estar falando mais sério do que ele tinha imaginado. Com mais medo da faca do 

que das palavras proferidas, o rapaz fez o que a empresária sugeria e foi se trocar.  

- À esquerda – a empresária indicou, enquanto ele passava por ela. Renata 

levantou a faca novamente e apontou para a caixa que estava no chão. – Tudo que 

é seu está aí, como percebeu.  

- O que está acontecendo aqui? – o noivo tentou questionar, sem insistir, e 

resolveu fazer o que ela estava pedindo.  

- No closet mantive apenas o que comprei – ela informou. – Então, não mexa 

lá!  

- Você não pode estar falando sério – Jair riu com a cena. – É uma 

pegadinha? Já posso me trocar para irmos jantar?  

- Não é contigo que eu vou jantar – Renata decretou, mostrando que ele 

deveria passar. – Por que você voltou para casa?  

- Eu precisava buscar um item que esqueci – Jair repetiu parado na frente 

dela, segurando a caixa com as coisas. – Eu te respondi quando me perguntou 

antes.  

- O que você poderia ter esquecido que te fizesse voltar em casa tão cedo, já 

que a viagem era extremamente importante? – ela ficou irritada com o noivo e saiu 

dali, se dirigindo para a entrada da casa. – Será que perdeu no Classe A?  

Ao ouvir o nome do motel onde estivera mais cedo, Jair sentiu a espinha 

congelar. Ele não imaginava como Renata sabia do local e porque estava falando 

dele justamente naquele dia. Ficou pensando se tinha acontecido alguma coisa, 

mas sabia que ela não teria como descobrir. Então, preferiu fingir que não sabia 

de nada. – Que Classe A é este que você está falando? Você está bêbada?  
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- É claro que você não saberia – Renata riu enquanto colocava mais um 

pedaço de maçã na boca. – Quer se fazer de desentendido? Tudo bem – ela revirou 

os olhos. – Mas é capaz de falar e andar ao mesmo tempo? Eu vou te chamar um 

táxi.  

- Realmente não sei por que você está agindo assim – Jair tentava não 

mostrar a tensão diante das acusações da noiva. – Eu preciso voltar ao trabalho. 

Estou atrasado.  

- Pode continuar andando e leve esta caixa – Renata o acompanhou até a 

porta. Ela esperou até que ele tentasse entrar no carro para se vangloriar com a 

sua reação ao perceber que a chave do veículo não estaria mais na ignição. A 

empresária se manteve firme na ideia de humilhar o futuro ex e deixou a porta 

trancada enquanto ele voltava.  

- O que pensa que está fazendo Renata? – Jair gritou e bateu na porta. – 

Pode me devolver logo essa chave ou vou ser obrigado a pegar à força? 

- Na minha casa você não entra nunca mais – ela gritou, sem se importar 

com a presença do mordomo que a observava de longe, ou com a cozinheira, que 

vez ou outra colocava a cabeça para fora do corredor, para se inteirar da confusão 

que por ali reinava.  

- Você é estúpida mulher – Jair gritou parado em frente à porta. –Você 

nunca vai encontrar alguém igual a mim.  

- Acho que você me entendeu mal, querido – Renata reabriu a porta. – Você 

não me conhece bem, não é mesmo? – Ela manteve a faca em mão, enquanto saía 

de casa e voltava na direção do ex-noivo. – Por que não liga para aquela garota que 

estava contigo no Classe A mais cedo e veja se ela está esperando por você?  
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- De quem você está falando Renata? – Jair colocou as duas mãos sobre a 

cabeça em sinal de desespero. – Você está louca?  

- Ou pensou que eu não sabia? – Renata colocou as mãos na cintura e 

soltou uma gargalhada, percebendo que ele entendeu a mensagem, e continuou 

falando. – Por que acha que estou te colocando para fora? Porque você é um 

mentiroso, e levava outra mulher para passear neste carro que  ‘e u’  comprei para 

você. – Ele estava sem palavras. – Ande mais rápido antes que o táxi vá embora.  

Renata estava desolada por dentro, mas tentava não deixar transparecer em 

seu belo rosto enquanto colocava um fim naquela história com o jovem fotógrafo. – 

Você pode ficar aí pensando que eu sou idiota ou que nunca vou encontrar 

ninguém igual a você – ela falou tentando se manter séria. – Mas eu posso achar 

outro assim – ela estalou os dedos. – Na verdade, ele deve chegar a qualquer 

momento.  

- Você não pode estar falando sério – Jair falou sem acreditar no que 

acontecia.  

- Eu estou, querido – Renata revidou dando-lhe um empurrão. – Já que eu 

não fui tudo para você, que tal eu não ser nada? – ela o encarou com desdém. – 

Eu posso parecer fraca, mas não vou derramar nenhuma lágrima por você. – 

Renata suspirou. – Eu sou o melhor que você teve, amor – Jair desabafou ao 

colocar a caixa no táxi. – Você ainda vai me procurar.  

- Se acha o maioral, não é? – Renata perguntou com ironia. – Mas a verdade 

é que te substituir foi muito mais fácil do que você imagina – ela riu satisfeita. – 

Então, não pense nem por um segundo que você é insubstituível.  

Sem palavras, Jair entrou no carro após o motorista avisar que o taxímetro 

estava ligado. Ele não sabia o que fazer e muito menos para onde ir depois daquele 
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término. Sentiu-se um tremendo idiota ao dispensar a chance de ficar com uma 

mulher tão incrível quanto aquela. Mas não deu o braço a torcer e seguiu o 

caminho dele, confiante de que qualquer dia ela voltaria a procurá-lo para reatar o 

romance.  

Renata pediu a José para vender o veículo que tinha sido de Jair naqueles 

meses em que estavam juntos. Ela pegou outra taça de vinho para se acalmar, 

mas não tinha tempo para processar o que acabara de acontecer, porque Fábio, o 

corretor, estaria ali em menos de meia hora. A empresária tinha acabado de se 

sentar na poltrona quando a campainha tocou, anunciando a chegada do 

substituto.  

- Você está estonteante! – Fábio exclamou assim que ela apareceu na porta.  

- Obrigada – ela agradeceu, pegando a mão estendida do homem e aceitando 

o braço que ele oferecera. Por conta do salto alto, ela se apoiou um pouco no 

corretor até chegar ao carro. Ele foi gentil abrindo a porta para ela, que sorriu em 

agradecimento. O jantar foi ótimo, e o encontro acabou na cama horas mais tarde.  

Daquela noite em diante, a empresária retomou as rédeas da vida amorosa e 

não mais se deixaria levar pelos encantos de alguém que não provasse a merecer. 

Ela se viu envolvida no jogo que os homens tanto gostavam, conseguindo deles 

tudo o que queria. Agir assim era fácil para uma mulher tão poderosa e imponente 

quanto ela e, sobretudo, tinha certa vantagem. Renata sentia que era realmente 

uma mulher insubstituível. 
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2. Aparência 

 

ozinha na sala de casa, esperando o horário para sair, Susane 

ouviu Pedro gritar seu nome e bater com insistência na porta. Na 

noite anterior, eles tinham discutido e terminado o namoro. Com 

a carreira de modelo em ascensão, a jovem de pele morena, olhos verdes 

expressivos e corpo de dar inveja, recebia muitas propostas para posar com 

diversas marcas famosas.  

 Eles se conheceram em uma sessão de fotos que ela fez para a revista Você 

S/A em um hotel de Juiz de Fora. Susane tinha sido convidada para compor a 

capa ao lado da renomada gestora de RH, Renata Modesto. Ao fim daquele 

trabalho, ela e Pedro trocaram algumas palavras e marcaram de se ver num 

ambiente mais informal. Semanas depois, o casal assumia o namoro, trocando 

declarações apaixonadas nas redes sociais.  

Pedro tinha se tornado o segurança de Susane e se sentia incomodado 

quando a namorada recebia convites para viagens. Certa vez, num encontro social 

com os amigos, ele bebeu demais e deixou escapar que ela não tinha participado 

do São Paulo Fashion Week porque ele não teria permitido. Naquela noite, eles 

tiveram a primeira briga intensa e ficaram sem se falar por alguns dias, até que ele 

reapareceu em um almoço de domingo e pediu desculpas pelo ocorrido.   

De pé atrás da porta, Susane se assustou quando Pedro voltou a bater e a 

gritar. Pelo tom da sua voz, ela imaginou que ele estivesse bêbado mais uma vez. A 

modelo não iria simplesmente abrir a porta e recebê-lo com carinho como das 

 S 
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últimas sete vezes que ele tinha feito aquilo. Sua paciência tinha esgotado e a 

discussão da noite anterior ainda rondava por sua cabeça.  

  

Participando de um evento que acontecia no Independência Trade Hotel, 

Susane estava parada no canto, observando o movimento das pessoas, quando foi 

abordada pelo dono de uma agência internacional, Juan Fontenele, dizendo que 

estava muito interessado no trabalho que ela desenvolvia. Eles marcaram de se 

encontrar na semana seguinte, no centro da cidade, para conversarem com mais 

calma sobre a proposta.  

Na data combinada, a modelo estava parada perto do balcão, tentando 

controlar a ansiedade enquanto aguardava a chegada de Juan, que estava um 

pouco atrasado. Susane se rendeu aos nervos e pediu uma cerveja para se 

acalmar, enquanto observava o namorado junto a alguns amigos numa mesa 

próxima. Ele tinha aproveitado a oportunidade para se reencontrar com a galera 

do colegial, como ele gostava de chamar.  

- Pode terminar sua bebida – Juan falou trazendo a modelo para a realidade. 

Ela estava concentrada na aproximação de Pedro com uma moça que Susane se 

esforçava por lembrar de onde a conhecia. – Queira me desculpar pelo atraso – ele 

pegou-lhe a mão, beijando-a. – O trânsito estava intenso nessa região.  

- Sem problemas – Susane disse, deixando a bebida de lado para 

cumprimentá-lo. Ela não conseguia acreditar que ele tinha aparecido. – É um 

prazer estar diante de você. 

- Um sexy on the beach, por favor – Juan pediu ao garçom enquanto sorria 

para a modelo, com a mão dela ainda entre as suas. Susane reparou na beleza do 

renomado agenciador que morava no Rio, mas se instalara em Juiz de Fora em 
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busca de novos rostos para os contratos com algumas marcas famosas. – Você 

conseguiu pensar no que conversamos ao telefone no início da semana? – 

Perguntou. 

- É uma oportunidade fantástica – Susane respondeu encabulada por ele a 

estar encarando tanto. – Eu tenho enorme interesse, mas confesso que não decidi 

ainda.  

- Eu só saio daqui quando ouvir um sim – Juan comentou chegando perto 

dela. 

- Como eu disse quero muito trabalhar para a sua agência – ela declarou, se 

afastando das investidas dele. – Eu aceito a sua oferta, mas posso levar meu 

namorado na viagem que você comentou?  

- Eu não posso arcar com a viagem dele – Juan se levantou para ficar 

próximo ao ouvido dela. – A oferta compreende apenas você e sua beleza.  

- Tudo bem – Susane sorriu sem graça enquanto saída de perto dele. – 

Quando começamos?  

- Amanhã! – ele respondeu animado. – Você e outras modelos irão me 

encontrar no Ritz Plaza Hotel para acertarmos os detalhes da viagem – Juan 

respondeu, voltando a se sentar e indicando que ela fizesse o mesmo – Você já foi 

aos States alguma vez?  

- Não – ela respondeu nitidamente incomodada com o olhar de caçador que 

Juan carregava. Ela precisava manter o controle das emoções para não parecer 

inexperiente e imatura na frente daquele homem tão famoso. – Mas falo inglês 

fluentemente.  

Juan sorriu e bebeu mais um pouco da bebida enquanto reparava no local 

onde se encontravam. Era um pub bem-conceituado da cidade com uma música 
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ao vivo sendo tocada no canto oposto ao que eles se encontravam. Ele voltou a 

encarar Susane como se fosse uma presa e sorriu para fazê-la cair nos encantos 

dele.  

A gargalhada do namorado chamou sua atenção e Susane se lembrou que 

ele foi até o local para protegê-la também. A situação com o Juan se enquadrava 

no combinado entre os dois. Mas ela ficou decepcionada ao perceber que Pedro 

não prestava atenção aos seus sinais, indicando que precisava de ajuda. Susane 

sabia que seria um desafio trabalhar com Juan, principalmente por conta das 

suas investidas sobre ela. Preocupada, ela se levantou mais uma vez e deixou a 

taça no balcão.  

- Quero agradecer a oportunidade – ela estava mais nervosa do que gostaria. 

– Mas não estou preparada para isso agora.  Posso te responder amanhã? 

- Como assim? – Juan se espantou, ficando de pé também. – Eu vim aqui 

por sua causa e você não vai aceitar a minha proposta?  

- Eu realmente tenho muito interesse – Susane confirmou. – Mas quero 

evitar certas situações que podem acontecer se eu aceitar no momento.  

- Não entendo o que acontece com essas novatas – Juan passou as mãos 

sobre o cabelo. – Eu te dei a chance da sua vida e devia pensar bem antes de 

recusá-la.  

Susane concordou e se afastou indo em direção à mesa onde Pedro fazia 

mais alguns amigos sob efeito da bebida. Ao se aproximar, ela o ouviu dizer que 

quem ditava as regras do relacionamento era ele. O namorado estava com uma 

das mãos sobre a coxa da mulher que ela finalmente se lembrou conhecer por 

meio de trabalhos que havia feito. Cansada para ter que discutir, Susane não quis 

saber por que ele agia daquela forma. Ela se sentia esgotada, e as atitudes do 
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namorado quando bebia pioravam a situação, pois Pedro adorava falar do namoro 

dos dois com quem mal conhecia. O ápice do estresse foi ver a intimidade do 

namorado com a outra modelo. Ela já tinha desconfiado que tinha algo errado, e 

naquele momento recebeu a confirmação.  

- Acabou Pedro! – Susane repetiu as palavras que tinha dito para ele na 

véspera. Ela escutou ele chorar e repetiu. – Eu te falei ontem que acabou – ela se 

lembrou de soltar as mãos de Pedro e sair do pub direto para o táxi estacionado na 

porta. Em casa, pegou uma garrafa de vinho tinto, colocou uma música e rodopiou 

pelo quarto. Era o que precisava naquele momento para esquecer o que ele havia 

dito sobre ela.  

- Eu quero te pedir desculpas – Pedro gritou ao ouvir o ultimato. – Eu posso 

explicar – ele diminuiu o volume da voz e se aproximou mais da porta.  

- Vai embora Pedro – ela disse com a voz triste. – Você não precisa falar mais 

nada. Estou ocupada arrumando minhas coisas para a viagem.  

 - Que viagem? – Pedro se afastou assustado. – Você está se mudando? 

 - Não preciso te dar satisfação – Susane respirou fundo para controlar os 

nervos.   

 - Por favor – ele gritou mais uma vez. – Você não pode me abandonar! Como 

eu vou ficar sem você? 

 - Você vai se virar muito bem – a modelo respondeu ao se afastar da porta 

para pegar a mala perto da escada. – E pare de fazer escândalo, porque é ridículo.  

 - Eu não posso perder você meu amor! – Pedro parecia desesperado, e se 

jogou contra a porta, causando o maior estrondo e deixando Susane preocupada. 

Ela cogitou a possibilidade de deixá-lo entrar para terem uma conversa, mas se 
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manteve firme no que já tinha decidido. Era humilhante pensar que ele fizera 

aquilo tantas vezes. Sorte que os pais não estavam em casa desta vez. A modelo 

tinha certeza que merecia mais do que ele podia oferecer a ela.  

 - Você fica tão feio quando chora – Susane falou em alto e bom som. – O seu 

show já acabou faz tempo.  

 - Por favor! – Pedro implorou mais uma vez. – Deixa eu entrar pra falar 

contigo.  

 - Você me manteve presa neste drama por muitos meses – revidou. – Mas o 

seu número chegou ao fim. Apenas agradeça!- concluiu Susane   

 - Deixa de ser idiota Susane e abre logo essa porra de porta pra gente 

conversar– Pedro se irritou com o que ela tinha acabado de falar. – Você sempre foi 

muito mimada. 

 - Quem é o bobo agora? – ela riu enquanto listava mentalmente se tinha 

pegado tudo o que precisava para a viagem. – Suas desculpas não valem mais 

nada para mim – disse conformada.  

 - Eu vou arrombar essa porta – Pedro estava perdendo o controle da 

situação. – Preciso olhar nos seus olhos e ter certeza que acabou.  

 - Eu te disse isso há cinco minutos – Susane respondeu. – Vaza! Antes que 

eu te dê um banho enquanto rego o jardim – ela segurou o riso imaginando a 

cena. – Eu não quero que você se molhe todo.  

 Susane seguiu para a garagem porque estava atrasada para o encontro com 

Juan no hotel. Ela se sentia maravilhosa. Dona de uma beleza única, tinha se 

vestido com um macacão preto que ressaltava suas curvas, somado a uma jaqueta 

vermelha que combinava com o batom matte que ela carregava na boca carnuda.  
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 Pedro ouviu quando o portão se abriu e foi correndo para a lateral da casa. 

Ele quase caiu quando se aproximou e a viu saindo com o carro. O coração 

acelerou ao ver o quanto Susane estava deslumbrante, e sentiu uma dor no peito 

ao perceber que tinha feito uma grande burrada. O recente caso com outra modelo 

que era conhecida do casal tinha virado a vida dele de cabeça para baixo. O 

segurança tinha se apaixonado por ela um mês depois de alguns eventos nos 

quais haviam trabalhado juntos. Desde então, ele estava mentindo para Susane, 

ficando fora até altas horas, desaparecendo um dia inteiro ou trocando olhares 

apaixonados com a amante, enquanto participavam de eventos.  

Susane percebeu que ele se atiraria no carro caso tivesse a chance, mas 

manteve a velocidade. Ligou o rádio para não ouvir a voz estridente dele enquanto 

gritava. Ela olhou o relógio e se deu conta de que estava muito atrasada. Tinha 

perdido a noção do tempo por conta do ex-namorado, que apareceu sem avisar. – 

Vai embora – Ela ordenou antes de acelerar. 

 - Você ainda vai me procurar Susane – Pedro enfatizou, acertando com o 

punho o veículo. 

- É uma salva de palmas que quer pelo espetáculo? –perguntou ao bater as 

mãos e pisar no acelerador. - As cortinas já se fecharam, querido. Hora de ir – 

gritou.  

 O segurança se jogou ao chão e começou a se debater como uma criança 

que faz birra diante dos pais por conta de um produto do supermercado. Ela 

parou o carro ao ver aquela cena e deu ré para conferir se ele não tinha se 

machucado. Pedro aproveitou a oportunidade para se jogar contra o veículo, 

fazendo uma bela encenação ao perceber que algumas pessoas filmavam a cena, 
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se mantendo caído para enfatizar o drama. Assustada com tudo, Susane acelerou 

e foi embora, deixando o ex-namorado no chão.  

A modelo chegou atrasada e encontrou um Juan irritado. Susane se 

desculpou e empalideceu ao constatar que a mulher ao lado dele era a mesma que 

estava com Pedro na noite anterior. Ela estampou no rosto um sorriso amarelo e 

pediu licença para fazer uma ligação para seu melhor amigo, Gabriel. Ele atendeu 

e confirmou que poderia ir até o hotel para buscar o carro dela conforme haviam 

combinado anteriormente.  

 - Eu tive um imprevisto que me fez atrasar – Susane explicou, virando-se 

para eles.  

 - A primeira parte da seleção vai começar em minutos – Juan informou 

controlando o nervosismo e apontando para uma sala cheia de mulheres. – Junte-

se a elas, por favor – pediu a Susane. 

 Susane foi para o local, sentou-se em uma cadeira e pegou um livro na 

bolsa. Ela reparou um burburinho e viu algumas candidatas dando risadas, 

enquanto desviavam a atenção de seus celulares para a candidata. Achando 

estranho, ela acessou o Instagram e se deparou com um vídeo do momento em 

que acelerava o carro após acertar o ex-namorado que ficou caído no chão.   

 - Não é possível – ela exclamou, se afastando de todas e passando na 

recepção para cancelar a reserva. Susane se lembrou que a mulher ao lado de 

Juan se chamava Ester, e se deu conta de que ambos também riam ao ver o vídeo. 

Procurando forças dentro de si, ela saía do hotel quando sentiu um toque em seu 

braço direito.  

 - Você está bem? – Susane se virou, olhando diretamente para a mão de 

Ester. A modelo se entregou ao acesso de raiva e bateu no rosto da rival, fazendo-a 
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gritar de dor e chamando a atenção de todos. – Ela é louca! – Foi o que conseguira 

ouvir a mulher dizer antes de ir embora.  

 Susane entrou no carro e ligou para o amigo, avisando que não precisaria 

mais da ajuda com o carro, mas que ele deveria encontrá-la em casa. Gabriel já 

tinha visto o vídeo na internet e comentou a repercussão negativa que o fato estava 

tendo. Muitas pessoas compartilhavam e comentavam o acontecido, opinando que 

ela deveria aceitar as desculpas de Pedro. A modelo agradeceu a informação e 

desligou a chamada. Ela seguiu até uma rua deserta para colocar a cabeça no 

lugar. Antes de tudo, Susane assistiu ao vídeo, ouvindo de novo a declaração que 

Pedro fazia encarando a câmera. Sem acreditar que ele transformara o término do 

namoro em um verdadeiro espetáculo, a modelo se entregou às lágrimas que 

saltaram nos olhos dela.  

 O celular a despertou daquele momento triste. Gabriel perguntou onde ela 

estava, porque já chegara em sua casa e não havia ninguém. Susane o 

tranquilizou, avisando que chegaria em alguns minutos. Ela secou as lágrimas do 

rosto, deu partida no carro e apareceu na rua de casa pouco tempo depois, 

encontrando uma quantidade considerável de curiosos que aguardavam seu 

retorno.  

 - Eu estive pensando na resposta que posso dar pra ele – ela comentou 

quando o amigo entrou. – Você acha que pegá-lo no flagra com a outra seria uma 

má ideia?  

 - Está me dizendo que ele realmente tem outra? – Gabriel estava chocado. – 

Eu jurava que era especulação da mídia, já que você está ficando cada dia mais 

conhecida.  
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 - Eu desconfiava há um tempo – Susane revelou. – Mas ontem eu tive 

certeza – ela se levantou do sofá. – Ele espera que eu aceite as desculpas. – A 

modelo começou a andar de um lado a outro, impaciente. – Eu decidi fazer algo 

ainda melhor. 

 - O que você está tramando? – Gabriel se levantou e fez a amiga parar de 

andar pela sala. – Eu quero muito saber. Me conta logo.  

 - Quero que se esconda ali pronto para filmar – ela pediu ao pegar o celular 

para fazer uma ligação. – Precisamos conversar... - falou em um tom de voz doce. - 

Claro! Eu te espero aqui – Susane suspirou. – Até separei um vinho... Deixa 

disso... Isso é passado já – A modelo deu um meio sorriso. – Venha rápido... 

Beijos. 

 - Você não vale nem metade do que pensei – Gabriel gritou e abraçou a 

amiga.  

 - Eu estou com tanta raiva dele – Susane desabafou, indo na cozinha pegar 

duas taças e uma garrafa de vinho. – Ele gosta de show, não é mesmo? E eu vou 

dar um especial para ele.  

 Pedro apertou a campainha e esperou Susane atendê-lo. Ela trajava um 

vestido vermelho que costumava usar em alguns eventos; o cabelo estava preso e o 

rosto impecavelmente maquiado. Alguma coisa parecia errada, mas ele preferiu 

ficar calado porque ela poderia se arrepender de tê-lo chamado para conversar. 

Ele precisava aproveitar a oportunidade.  

 - Você me parece tão bem – Pedro observou, se dirigindo ao sofá que ele 

gostava de sentar sempre que se via naquele ambiente. – Eu queria tanto falar 

contigo mais cedo e não imaginava que estavam gravando a gente. Desculpa. 
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 - Atualmente, quem não está querendo aparecer? – Susane comentou 

sentando-se de frente para ele e conferindo se Gabriel estava escondido onde 

tinham combinado. – Por que está tão longe? – ela perguntou, mostrando o espaço 

vazio ao lado dela.  

 - Você tem certeza que está tudo bem? – Pedro perguntou, sentando-se perto 

dela e provando um pouco de vinho. – Está muito mais calma do que esperava.  

 - Eu encontrei com a Ester – Susane falou observando o rosto dele perder a 

cor. – Ela é bonita e parecia estar muito bem ao lado do Juan, o empresário que te 

falei.  

 - Es... Ester? – Pedro gaguejou ao repetir o nome da moça. Susane percebeu 

o suor escorrer-lhe pelo pescoço. – Ela é modelo dele?  

 - Pareceu ser bem mais que isso – Susane falou bebendo um pouco de 

vinho. – Mas quem sou eu para julgar a preferência das pessoas, não é mesmo? 

 - O que você quer dizer com isso? – Pedro pareceu confuso. – Você me falou 

de uma viagem que iria fazer. O que houve? 

 - Dependia de passar numa seleção que eu não participei – ela contou 

enquanto se aproximava mais dele. – Eu sei que vocês tiveram um caso – falou no 

ouvido dele.  

 - Do que você está falando? – Pedro estava muito nervoso e se afastou dela.  

 - Ela me contou algumas coisas hoje quando a conheci de verdade – a 

modelo voltava a se aproximar dele. – Você nunca foi muito bom com mentiras.  

 - O que ela te falou? – o segurança perguntou preocupado, levantando-se do 

assento. 

 - Ficou curioso? – Susane o puxou para se sentar novamente. – Revelou que 

você é ótimo na cama e não tive como discordar – a modelo segurou um riso.  
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 - Ela te falou isso? – Pedro arregalou os olhos sem acreditar no que tinha 

ouvido. – Ester só pode estar brincando contigo porque você é a mais nova 

queridinha do Juan.  

 - Ela me pareceu muito séria quando a perguntei sobre isso – Susane 

confirmou, buscando um beijo do ex-namorado. – Pode confessar, afinal ela é uma 

mulher linda e o que aconteceu foi antes da gente, não foi?  

 - Claro – Pedro falou pouco antes de puxar o pescoço da ex-namorada para 

si. Ele a beijou com intensidade. – Me arrependo tanto de ter caído no papo 

daquela mulher e de ter dormido com ela – Ele se lamentou ao parar de beijar 

Susane. – Você me perdoa? 

 – Você dormiu com ela enquanto estava comigo? – Susane insistiu para 

ouvir mais uma vez que ele a tinha traído.  

- Eu sei que fiz a pior escolha quando me deixei levar pelo o que ela disse – 

ele assumiu segurando as lágrimas que lhe brotavam nos olhos. – Eu estava 

bêbado e ela apareceu no bar naquela noite em que brigamos por causa de sua 

participação no São Paulo Fashion Week.  

 - Você está me dizendo que estão tendo um caso desde o ano passado? – 

Susane se segurou para não atacá-lo. – Aquele dia eu realmente estava fora de 

mim, por não ter conseguido ir ao evento – a modelo confirmou olhando o amigo 

atrás da pilastra.  

 - Para onde você está olhando? – Pedro perguntou, percebendo o olhar fixo 

de Susane para um ponto atrás dele. – Quem está ali?  

 - Pode sair Gabriel – Susane pediu ao amigo, que deixou o esconderijo com a 

gravação ainda rodando. – Você está numa live que resolvi fazer no meu perfil pra 

responder ao que todos estão pedindo: perdoar Pedro Gusmão, meu segurança, 



 A VIDA É COMO MÚSICA ♪ 31 

aquele a quem eu confiei minha vida e também o meu coração – ela falou 

enquanto Pedro se levantava e passava as mãos pela cabeça. – Eu sei o quanto 

gosta de um show – ela proferiu enquanto Pedro deixava a casa. – Mas todo 

espetáculo precisa terminar em grande estilo – ela sorriu. – Como eu te disse, o 

nosso está acabado. Vai embora porque as cortinas se fecharam.  

 - Por que você fez isso comigo? – O segurança perguntou ao chegar na 

calçada e ver que muitas pessoas se aproximavam da casa para observar a cena 

de perto.  

 - Eu não mereço o que você me fez passar nestes últimos meses – aumentou 

o tom da voz para que os curiosos escutassem. – Eu não ligo para o que o público 

vai dizer, pois nunca me importei com isso. Mas todos merecem entender o que 

aconteceu de verdade.  

 - Eu te amo! – Pedro exclamou, deixando as lágrimas caírem. – Você é a 

única no meu coração – ele se ajoelhou com as mãos em sinal de clemência.  

 - Posso ter sido – Susane concordou. – Se não tivesse mentido pra mim, se 

eu não tivesse passado tanta vergonha, poderia te dar uma chance – ela conferiu 

se o amigo ainda gravava. – Mas você preferiu me fazer de idiota. Então é melhor ir 

e nunca mais voltar. A live acabou! – Susane deu as costas para ele e caminhou 

para dentro de casa. Ela fez sinal para Gabriel parar a gravação, deixando Pedro 

boquiaberto do lado de fora.   

 Por desmascarar o ex-namorado ao vivo, Susane recebeu uma chuva de 

convites para trabalho, porque muitas marcas queriam aquela mulher 

empoderada exibindo suas roupas e acessórios. Na semana seguinte, ela foi 

convidada por alguns youtubers a dar entrevistas sobre o caso que tinha se 
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tornado a sensação do momento. Aproveitando a oportunidade, Susane fechou 

alguns contratos e posou para muitas capas de revistas de fofoca. A jovem modelo 

de Juiz de Fora não imaginava se tornar uma influencer, mas o destino a 

presenteou com aquele trabalho, do qual ela se orgulhava muito.   
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3. Estupidez 

 

er magra e atender a padrões estéticos ditados pela sociedade 

nunca foi uma prioridade para Rute, mesmo quando um tio 

insistia em compará-la com Susane, a prima que era modelo. Ela 

já tinha discutido com ele inúmeras vezes, mas os comentários inoportunos 

somente tiveram fim quando a reputação da prima foi questionada por conta de 

um vídeo que circulou a cidade inteira, envolvendo uma confusão com um ex-

namorado e uma live que ela fez no Instagram para consertar as coisas. Rute 

pouco se importava com aquilo, porque tinha outras preocupações como terminar 

o curso de secretariado, garantir a promoção na clínica onde trabalhava e se 

certificar de que a mãe não sentiria falta de Roberta, a irmã do meio que acabara 

de se casar. 

 Os dias estavam corridos por conta das provas finais de curso e Rute se 

desdobrava para cumprir a agenda semanal. Todas as noites, antes de dormir, ela 

se encarava no espelho com um sorriso no rosto, satisfeita com o reflexo do 

próprio corpo. Estar com alguns quilos a mais era fruto da ansiedade que ela 

tentava vencer um dia de cada vez, com garra e determinação, na certeza de que 

tudo passaria em algum momento.  

 - Não dá mesmo para ir? – Karina insistiu quando Rute recusou o convite. – 

Eu sei que muita coisa está acontecendo, mas você precisa tirar um tempo pra 

relaxar.  

 - Eu não posso deixar minha mãe sozinha – argumentou tomando um gole 

de café.  

 S 
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 - Não pode ou não quer? – Karina conhecia bem a animação da amiga. – 

Veja se a Regina pode ficar com ela pelo menos neste final de semana – ela sabia 

que a amiga estava brigada com a irmã, mas era a única opção que via, porque 

Roberta ainda estava em lua de mel. – Tia Olga deve estar com saudades dela e 

dos garotos.  

 - Não quero pedir ajuda pra ela – a futura secretária confessou, se 

segurando para não chorar enquanto se lembrava da briga que tivera com a irmã 

depois da morte do pai. – Você está certa, eu não quero sair – Rute suspirou. – 

Sabe que não gosto muito disso.   

 - Só acho que você precisa se distrair – replicou Karina, ciente de que tinha 

tocado em um ponto delicado. – De qualquer forma, deixo o convite em aberto – 

ela suspirou e desligou, deixando Rute pensativa.  

 - Você devia ir – Olga opinou depois de ouvir a conversa da filha. – Posso ir 

ao bingo na casa da Fátima enquanto estiver fora – disse-lhe sentando ao seu 

lado. 

 - Mas mãe... – Rute tentou argumentar, sabendo que Olga encontraria 

inúmeras razões para ela sair. – Tudo bem, general – desistiu, achando graça da 

expressão risonha no rosto da mãe.   

 - Não me chame assim, me sinto tão idosa – a mãe deu um sorriso que Rute 

não via há um bom tempo. – Vou ficar bem por algumas horas sem você – ela 

reforçou ao pegar o telefone. – Tenho que avisar a Fátima que vou lá no sábado. 

Estou animada! 

 - Eu vou trabalhar – Rute abriu a porta e correu para pegar o ônibus. – Te 

amo! 
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 No dia da festa, Karina foi buscar a amiga e disse para Olga que cuidaria 

bem dela. Rute tinha se arrumado um pouco melhor para aquela noite; colocara 

um vestido que valorizava seu corpo, deixara o cabelo caído nos ombros, e fizera 

uma maquiagem que realçava os olhos cor de mel, normalmente escondidos atrás 

dos óculos de grau. 

 Ao sair do carro, Rute manteve os braços cruzados e a expressão séria, 

enquanto Karina avisava ao irmão que mandaria uma mensagem quando ele 

pudesse buscá-las. Ela tentava não se arrepender de ter ido, mesmo com o 

tamanho barulho vindo da festa, que fazia as janelas tremerem. Depois de tanta 

insistência da amiga, Rute vestiu um rosto mais sociável e riu quando Karina 

quase caiu ao puxá-la para entrar.  

 A estudante disfarçou a vergonha quando entrou e recebeu tantos olhares. 

Karina cumprimentou a anfitriã e foi buscar umas bebidas. Rute ficou parada em 

um canto com a bolsa em frente ao corpo, esperando pela amiga e reparando nas 

pessoas que olhavam para ela como se fosse uma alienígena. - Respira! – Karina 

voltou e estendeu um copo. – Trouxe algo que vai te animar um pouco. 

 - Eu não devia ter vindo – comentou Rute baixando a cabeça com vergonha.  

– Estão todos falando de mim e rindo.  

 - Eu ouvi mesmo comentários sobre você – a amiga confirmou com 

naturalidade e foi dançar depois beber um gole do líquido colorido que estava em 

seu copo. – Aquele rapaz ali, por exemplo – ela apontou - falava que nunca tinha 

visto uma mulher tão linda.  

 - Você só pode estar brincando – Rute bateu no ombro da amiga. – Será que 

ele tem interesse em mim? – ela se animou ao constatar que ele não tirava os 

olhos dela.  
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 - Eu vou chamá-lo pra falar contigo – Karina foi na direção do rapaz, 

ignorando os puxões que a amiga dava em seu casaco tentando lhe conter a 

iniciativa.  

 Rute sorriu quando Gael se aproximou e a abraçou. Ela lembrou que o 

conhecia de algum lugar. O rapaz a convidou para sentar no sofá, e ela 

gentilmente aceitou. Gael era bem-educado e dono de um sorriso lindo que fez 

Rute ficar totalmente anestesiada. Por vezes, pensou se ele realmente estaria ali 

totalmente compenetrado no que ela dizia.  

 - Eu preciso ir – ela disse assim que ele pediu o telefone dela para que 

pudessem manter contato. Rute se levantou com pressa e quase caiu ao bater de 

frente com Karina que caminhava cambaleante para o lado deles. Gael a segurou 

e, sem perder tempo, deu-lhe um beijo. Com o rosto corado, a estudante saiu 

correndo e deixou a amiga para trás; só parou no fim da rua, ao perceber que 

tinha esquecido a bolsa.  

 - Acho que isso é seu – Gael estendeu a mão para entregar-lhe um objeto. – 

Eu nunca pensei que faria isso, mas quero me desculpar por ter te beijado.  

 - Tudo bem – Rute agradeceu pegando a bolsa. – Foi... inesperado!  

 - Então quero te beijar de novo – Gael a puxou para um novo beijo, mais 

calmo e envolvente que o anterior, o que fez Rute se esquecer das paranoias que 

criava. Ela se soltou dos braços dele e sorriu, passando a mão pelo cabelo para 

ajeitá-lo atrás da orelha. Depois de alguns minutos, Rute acabou passando o 

número de seu celular e permitiu que ele a levasse em casa, porque estava 

encantada com o jeito de Gael. 
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 Os dias se passaram e os jovens se encontravam aos finais de semana, até 

que, um mês depois do dia em que se conheceram, eles começaram a namorar. 

Rute tinha conquistado a vaga de secretária na clínica, terminando as provas 

finais do curso e partindo para a tese, que, após a apresentação, a levaria ao 

diploma de secretariado. Estava mais radiante do que se lembrava e carregava um 

belo sorriso nos lábios; os olhos brilhavam e a rotina tinha se tornado mais leve.  

 Com um mês de namoro, Gael a levou em um restaurante na zona sul de 

Juiz de Fora que ela queria conhecer. Apesar de ter combinado com bastante 

antecedência, ele não apareceu para buscá-la por causa de um imprevisto no 

trabalho. Rute não se importou porque o local era perto do trabalho dela. O único 

problema era que ele não estava no clima para uma comemoração, o que ficou 

perceptível pelo modo como Gael a tratou pelas poucas horas em que estiveram 

juntos naquela noite.  

 - Vou chamar um Uber pra você – disse assim que saíram do restaurante. – 

Eu preciso voltar rápido pra casa e resolver umas coisas.  

 - Poxa – Rute se entristeceu. – Achei que você me levaria em casa hoje.  

 - Não posso – ele se irritou e passou a mão pela cabeça. – Vou esperar com 

você e depois vou embora – ele estava nervoso, deixando Rute assustada. – 

Desculpa! – Gael pediu ao envolvê-la em um abraço. – Eu te amo! - ela ficou 

embalada nos braços dele até que o veículo chegou. 

 No caminho de casa, Rute não parou de pensar no quanto Gael estava 

estranho. Aquele definitivamente não era o homem pelo qual se apaixonara. 

Ignorando a mãe que estava na sala, ela foi para o quarto e repetiu o ritual que 

fazia na frente do espelho. Ela não queria falar sobre aquela noite com ninguém, 
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preferindo negar que tinha sido um fiasco. E Olga descobriria a mentira se 

inventasse uma história.  

 O dia seguinte foi pesado, pois Rute fingia não ver as mensagens de Roberta 

e Karina perguntando sobre a noite anterior. Ela não sabia o que responder, e até 

pouco antes de sair do trabalho, ainda não tinha conseguido falar com Gael sobre 

a atitude dele durante o jantar na noite anterior. Antes nem tivesse tentado nada, 

pois ele se mostrou totalmente desinteressado. A secretária pediu para encontrá-lo 

no barzinho próximo de onde ela trabalhava, e ele, a contragosto, concordou com 

a ideia.  

Rute tinha decidido se manter desconectada para não ter que responder às 

amigas, mas Karina era uma pessoa persistente e apareceu na recepção da clínica 

assim que Rute conferiu se ainda havia alguém para atender. - Você pode me 

explicar por que me evitou o dia todo? – ela perguntou à amiga com as duas mãos 

na cintura. A nova recepcionista e um paciente que esperava por uma consulta 

encaravam a mulher bem vestida que tinha entrado no consultório. Rute a puxou 

para sua sala e pediu que se sentasse. – Vou ficar em pé para o caso de você fugir 

- objetou Karina.  

 - Eu não sei o que comentar sobre o jantar porque não foi nada do que eu 

queria – Rute contou para ela enquanto se preparava para sair. – Gael me tratou o 

tempo todo como um zero à esquerda e não foi legal me sentir assim. 

 - Eu entendi bem? – a amiga se sentou porque queria detalhes. – O que ele 

disse? 

 - Ele parecia irritado – a secretária continuou. – E estava com pressa pra 

fazer algo que o incomodava bastante.  
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 - Você vai encontrar com ele agora? – Karina questionou. – Vou contigo pra 

ter certeza de que ele não está te fazendo de boba.  

 - Eu agradeço, amiga – Rute a segurou. – Mas preciso fazer isso sozinha.  

 - Tudo bem então – ela assentiu. – E da próxima vez, não me ignore. 

 Rute saiu ao lado da amiga, após confirmar a agenda do dia seguinte. O bar 

era a duas quadras dali e elas foram conversando sobre a situação até lá. Em 

frente ao local, Karina abraçou a amiga e avisou que estaria conectada para 

qualquer eventualidade. Ela foi embora, deixando Rute receosa pela conversa que 

teria com o namorado.  

 - O que aquela sua amiga estava fazendo aqui? – Gael perguntou assim que 

encontrou a namorada parada em frente ao bar. – Você sabe que não gosto nem 

um pouco dela.  

 - Karina é minha melhor amiga – Rute respondeu enquanto escolhiam a 

mesa. Ela viu uma marca no pescoço de Gael e se segurou para não falar daquilo. 

– Eu espero que você a respeite mais. 

 - Aquela vadia não merece – Gael falou acenando para um garçom perto 

deles. – Pode me trazer uma Brahma bem gelada? 

 - Você pode me dizer por que está agindo como um babaca? – Rute 

perguntou ao pegar o celular e enviar uma mensagem para a amiga.   

 - Do que você me chamou? – o namorado parecia transtornado. – Está 

passando muito tempo com a Karina.  

 - Se for pra você ficar ofendendo minha amiga, eu vou embora – ela se 

levantou pegando a bolsa. – Não sou obrigada a ouvir isso.  

 - Foi você quem quis marcar este encontro idiota – Gael revidou, apontando 

para a cadeira e indicando que ela se sentasse.  
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 - Então me fale logo, por que está agindo assim? – Rute se sentou com raiva. 

– Eu não quero mais perder meu tempo.  

 - Quer que eu peça algo pra você? – ele perguntou olhando para a roupa que 

ela vestia. – Eu sei que você prefere comer a beber comigo.  

 - Vou fingir que não entendi isso – a secretária terminou de digitar a 

mensagem para Karina. – Caso queira terminar comigo é só falar.  

 - Acho que é melhor fazer isso mesmo – Gael concordou. – Cansei disso. 

Você sempre quer total atenção e só sabe comer toda vez que a gente sai pra 

algum lugar.  

 - Quem ele pensa que é para falar assim contigo amiga? – Karina chegou 

com a bolsa levantada como se quisesse arremessá-la no rapaz. – Ele é mesmo um 

idiota. Nós estamos de saída seu grande monte de merda.  

 - Vai deixar ela falar assim comigo? – Gael interpelou a namorada ao vê-la 

se levantar para ir embora. – Não falei que era ela uma vadia? 

 - Acabou – Rute anunciou, pegando a garrafa que o garçom trazia e 

derramando tudo na cabeça do ex-namorado. – É melhor você aprender a falar 

com uma mulher antes de namorar uma – ela puxou o braço da amiga, deixando 

Gael boquiaberto e perplexo, assim como todas as pessoas que estavam no local.   

 Karina parabenizou a amiga e resolveu acompanhá-la até em casa. No 

caminho, elas compraram uma garrafa de vinho e, ao chegarem, foram para o 

sofá, enquanto Olga preparava algo para elas comerem. Rute estava com ódio de 

Gael por tudo que passara nos últimos dias e sentia vergonha por ter deixado que 

acontecesse. Ela jurou para si mesma que nunca mais cairia nos papos dele.  
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 - Alô! – Rute atendeu o número desconhecido em meio à festa do sobrinho. 

Alguns dias se passaram, e, em nenhum deles, ela mantivera contato com Gael. 

Karina estranhou que a amiga saiu de perto de todos e a seguiu para descobrir 

com quem ela falava. Roberta e Olga estavam paradas no jardim observando o 

movimento da rua e fugindo um pouco do barulho da criançada dentro da casa. – 

Vê se me erra garoto – elas se viraram ao ouvir Rute gritando ao telefone. – Quem 

você pensa que é, idiota?  

 - Com quem ela está falando? – Karina se aproximou delas. Elas ficaram 

ouvindo a conversa calorosa de Rute até que a secretária se irritou e xingou com o 

telefone em frente ao rosto. – Quem era? – Karina perguntou, já sabendo a 

resposta.  

 - Adivinha amiga? – Rute falou se afastando delas. – Eu preciso de uma 

bebida. 

 - Ela sabe que existe outro, correto? – Roberta cochichou com a mãe. 

 - Eu vou tirar ela daqui antes que desabe de vez – Karina comentou com as 

outras duas. 

Ela tirou a amiga do banheiro e quase derrubou a professora dos filhos de 

Regina que tentava passar pelo corredor. Sabendo que Rute precisava espairecer, 

ela a levou para um bar que frequentavam aos fins de semana. Karina deixou a 

amiga beber o suficiente para se esquecer do que tinha conversado ao telefone 

com Gael. Ela estava com vontade de ir até o garoto naquele minuto e dar uns 

socos na cara dele, mas sabia que isso não ia resolver muita coisa.  

 - Ele é um idiota mesmo – a secretária acabou falando quando a amiga a 

ajudou a se levantar para ir embora. – Eu não sei como pude me envolver com ele 

desta forma.  
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 - Peço desculpas por ter te apresentado ele – Karina lamentou, segurando 

Rute para ela não cair. No caminho, ela viu que a amiga chorava, mas preferiu 

ficar quieta porque só o tempo poderia curar um coração partido.  

 

 - Eu vou me encontrar com o Gael – Rute confessou assim que a amiga 

atendeu. Um mês tinha se passado desde que eles tinham se falado pela última 

vez. – Eu preciso dizer a ele tudo que está engasgado em minha garganta.  

 - Não basta tudo que ele já te falou antes? – Karina perguntou. – Eu vou 

contigo! - Resolveu. 

 - Eu não vou te falar onde vai ser – Rute a cortou. – Ele me ligou para dizer 

que está arrependido e que queria conversar comigo.  

 - Eu acho que vai ser perda de tempo – Karina insistiu preocupada com a 

amiga. – Ele te machucou muito e não quero que sofra nas mãos deste merda de 

novo.  

 - Eu ainda amo ele, amiga – Rute declarou em voz alta o que não queria 

admitir para si mesma há algumas semanas. – Eu vou resolver isso de uma vez 

por todas.  

 - Você acha que é o certo? – Karina perguntou chateada com a situação. – 

Então eu estarei aqui se precisar de mim novamente. Amo você, Rute! 

 - Também te amo – a secretária desligou porque estava em frente à 

lanchonete. 

 - Você está linda! – Gael elogiou assim que ela se aproximou da mesa onde 

ele comia um salgado. Ele se levantou para cumprimentá-la e tentou dar um 

abraço, mas foi barrado pela mão estendida da ex-namorada. – Como esperado – 

ele disse.  
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 - Eu não vou me estender – Rute iniciou, sentando-se ao lado dele. – Pode 

me trazer um suco de abacaxi com hortelã e um pedaço da torta de frango? – 

pediu à garçonete. 

 - E você sempre comendo não é mesmo? – Gael falou rindo da situação, mas 

se arrependeu de imediato, ao observar que ela não estava para bons amigos.  

 - Posso te falar uma coisa? – Rute perguntou, sem esperar por uma 

resposta. – Eu nunca fui magra e deixei você falar o que queria a meu respeito, 

sem me posicionar antes – ela pegou a bandeja com o lanche, agradecendo à 

atendente. – Vim aqui apenas para ver o que você faria caso eu te desse uma 

chance de fazer diferente. Mas vejo que Karina estava certa em me dizer pra não 

vir porque eu ia me arrepender.    

 - Sempre Karina, não é mesmo? – Gael socou a mesa de leve. – Aquela... 

 - É melhor parar por aí – Rute gritou com ele, chamando a atenção de todos. 

– Isso é muito estúpido sabia? – e bebeu um pouco do suco. – Parece que você me 

usou esse tempo todo, me tratando como uma idiota – a secretária estava com 

raiva. – Você pode achar que eu sou assim, mas eu nunca fui estúpida.  

 - Eu não disse isso pra você – Gael se defendeu. – De onde você tirou isso?  

 - Eu descobri tudo que você fazia longe de mim – Rute desabafou. – Meu 

sobrenome agora é idiota por sua causa – ela riu com desespero. - Minhas irmãs 

não entendem por que eu insisto tanto, mas eu ainda te amo – Rute confessou. – 

Só que isso acabou agora. Eu não posso manter algo deste tipo.  

 - Você veio aqui apenas pra falar isso? – Gael perguntou, segurando a mão 

dela enquanto a encarava. – Eu tinha alguma chance?  

 - Poderia ter – Rute falou retirando a sua mão da dele. – Mas continua sendo 

um babaca.  
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 - Eu não te dou o direito de falar assim de mim! – ele aumentou a voz de 

novo. 

 - Isso é pouco perto do que você falou quando te vi pela última vez – Rute 

disse com a voz embargada. Ela respirou fundo e continuou. - Acho que 

terminamos por aqui.  

 - Achei que a gente ia conversar sobre o nosso futuro – percebeu com 

tristeza.   

 - Nunca existiu um ‘nosso futuro’ – Rute convenceu-se antes de se levantar. 

 - Posso te dar um último abraço? – Gael pediu. Rute o encarou por um 

tempo antes de se deixar envolver pelos braços fortes do ex-namorado. Ele quis 

aproveitar a chance para roubar-lhe um beijo, mas ela o repeliu. 

 Rute deixou a lanchonete e ligou para Karina porque queria encontrá-la 

naquela tarde em qualquer lugar bem longe dali. Elas decidiram ir para a casa da 

Roberta e chamar a Regina para se juntar a elas. A secretária precisava daquele 

momento com as amigas e se sentia mais leve ao lembrar-se dos últimos 

acontecimentos. Ela sorriu enquanto conversava com as irmãs e com Karina sobre 

novelas, comentavam sobre a vizinhança e ainda sobre os homens que entravam 

em suas vidas.   

  



 A VIDA É COMO MÚSICA ♪ 45 

4. Ingenuidade 

 

u aceito! – Tatiana chorava ao ver Paulo colocando a aliança em 

seu dedo. A alegria estampada em seu sorriso era memorável. 

Ninguém ali podia imaginar que, em poucas horas, ela 

arrancaria aquele metal do dedo e o atiraria contra o noivo, sendo a cena mais 

comentada do mês nas conversas de todos os presentes à cerimônia.  

 Trabalhando como professora em um colégio particular, Tati – como gostava 

de ser chamada – não era uma pessoa que ficava em casa nas noites de sábado ou 

que se imaginava encontrando alguém que a fizesse sossegar. As amigas diziam 

que ela não ia namorar tão cedo, por conta da vida agitada que levava; ela estava 

cursando uma pós em linguística e tinha a carga horária apertada por atuar em 

três unidades da mesma escola.  

Ela amava essa vida, e por mais que no fundo desejasse conhecer o tal 

príncipe encantado, carregava consigo um lema que a avó lhe ensinara ainda 

quando adolescente: tenha o dobro de cuidado quando se trata de amor. Mas o 

destino a fez esquecer isso na festa de uma aluna à qual Tatiana compareceu. Ela 

estava aguardando para ir ao banheiro quando uma mulher passou chorando e 

quase a derrubou; sua sorte foi Paulo estar perto para ampará-la. Dali em diante, 

eles conversaram sobre algumas coisas e, antes de irem embora, marcaram de se 

rever. 

 Três meses depois, Tati não queria aceitar que estava se apaixonando por 

aquele homem que tinha conhecido na festa de uma de suas crianças, como 

costumava tratar seus alunos. Eram inúmeras as mensagens e ligações durante a 

 E 
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semana, que os levavam aos encontros e os faziam estreitar o laço que se formava 

entre eles. Isso perdurou por mais quatro meses, até que ela decidiu ceder e 

aceitar o pedido de namoro que Paulo tinha feito uma semana antes. Tatiana 

tinha se encantado com o jeito do rapaz. 

 Ela pensava que não poderia ter encontrado um namorado melhor, pois ele 

era compreensível com a rotina dela, concordava de se encontrarem só aos 

sábados - muito também porque Paulo trabalhava em uma empresa de 

transportes e viajava muito. Tati era mimada pelo namorado de inúmeras formas; 

ele lhe presenteava sem motivos aparentes, a buscava no trabalho sempre que 

tinha chance, lhe levava aos lugares que ela mais gostava de frequentar, e ainda 

ficava horas ao telefone ouvindo as reclamações dela.  

 Eles fizeram muitos passeios ao longo do namoro. Tatiana estava 

impressionada com a cordialidade de Paulo, e se pegava admirando a forma como 

ele encarava a vida. Ela se sentia grata por ter encontrado alguém tão especial. 

Estava apaixonada por ele e gostava da sensação. O casal se dava muito bem e as 

pessoas de seu círculo de convivência comentavam que estavam prontos para se 

casar, principalmente depois de uma crise que eles tiveram depois de quase dois 

anos de namoro.  

 Tati passava por alguns estresses no trabalho, que se somaram à tensão do 

ciclo menstrual, prejudicando a convivência entre eles. As brigas se tornaram 

frequentes quando Paulo passou a viajar por períodos maiores. Tatiana pensava 

que ele a traía e começou a ficar paranoica com a situação. No fim daquela terrível 

fase, eles reataram na certeza de que estarem juntos era melhor do que separados.  

 Seis meses depois, Paulo a pediu em casamento, mudando a vida dela por 

inteiro porque um dos seus maiores sonhos estava para se concretizar. A mãe, 
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Fátima, e a irmã Talita ficaram por conta de organizar a cerimônia para que os 

noivos se concentrassem em outros detalhes. Eles tinham decidido se casar no 

ano seguinte e precisavam correr com os preparativos, que os deixavam mais 

estressados à medida que o tempo passava.  

 - Eu não acredito que você quer adiar o casamento! – Tati se levantou do 

banco onde eles estavam sentados. Algumas pessoas olharam com espanto para 

eles. – Nós já contratamos muitas coisas e faltam apenas quatro meses. 

 - Eu sei, meu amor – Paulo a pediu para se sentar. – Você sabe que te amo, 

né? 

 - Não me venha com essa – Tati deu as costas para ele, visivelmente 

chateada. – O que quer que eu pense depois de tudo?  

- Quero apenas que seja incrível, e do jeito que as coisas estão... – Paulo se 

virou para ver o rosto dela - não sei se vamos conseguir finalizar tudo.  

- A gente pode se adaptar – Tati comentou secando uma lágrima. – Você 

sabe o quanto este momento é importante para mim.  

- Tudo bem – ele cedeu porque não queria perder tempo com uma 

discussão. – Vamos nos ajeitar e nos casar em maio, como está marcado.  

- É por isso que eu te amo – Tati o abraçou com força e se entregou a um 

beijo.  

 A professora estava eufórica com a aproximação do casamento e 

demonstrava isso em cada conversa com as colegas de trabalho, amigos e 

familiares. Ela marcou com a irmã para conversarem sobre os preparativos finais, 

já que faltavam apenas dois meses para que ela firmasse o compromisso com 

Paulo.  
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 Elas tinham ido à penúltima prova do vestido antes casamento e foram 

tomar um café para conversar um pouco. Quem as visse de longe pensaria que 

eram gêmeas; os cabelos loiros sobre os ombros e os olhos azuis induziam à essa 

confusão. Tati tinha em Talita uma confidente, mas o trabalho e o relacionamento 

de ambas não contribuíam para desfrutarem de momentos como aqueles.   

 - Como você está com essa correria? – Talita perguntou, assim que um 

atendente terminou de anotar o pedido das irmãs.  

- Estou muito ansiosa – Tati confessou, rindo da situação. – Sei que falta 

pouco para o casamento, mas já queria que todo esse processo terminasse.  

 - Respira que estamos cuidando de tudo – Talita colocou a mão sobre o 

ombro da irmã. – Dê atenção ao seu trabalho pra poder tirar as férias com 

tranquilidade. 

 - Não sei o que seria de mim sem vocês – Tati agradeceu, abraçando a irmã, 

enquanto terminavam de tomar o café. – Eu já falei que te amo hoje?  

 - Já – Talita sorriu. – Mas é sempre bom ouvir isso.  

 - Queria que o papai estivesse aqui – Tati se abriu, se contendo para não 

chorar. – Eu nem sei se ele gostaria do Paulo.  

 - Ele está muito orgulhoso de você – Talita disse com os olhos marejados. – 

Eu sinto falta dele também.  

 - Vamos mudar este clima – Tati pediu, enxugando algumas lágrimas. – Ele 

está sempre com a gente. Cuidando de nós.    

 - Eu tenho certeza disso! – Talita concordou, pedindo a atendente para 

fechar a conta. Elas iriam se encontrar com a mãe em uma doceria para definir os 

bombons que seriam colocados na mesa junto ao bolo, assim como os bem-

casados que entregariam aos convidados ao fim da cerimônia na porta da igreja.  
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 Enquanto isso, em uma cidade próxima, Paulo se levantou da cama para se 

vestir, e uma mulher esbelta e sensual o puxou de volta. Eles se beijaram e se 

encararam por alguns minutos. Ele passou os dedos pelo rosto da amante e sorriu 

sem vontade, ciente de que aquilo não era certo, mas não conseguia controlar a 

vontade de estar na cama com ela.  

 - Temos que parar com isso – a mulher falou. – Não é justo com a Tati.  

 - Como assim? – Paulo questionou, sentando-se na beirada da cama. – Eu 

gosto muito de você... - ele pensou por poucos segundos -,  mas vou me casar com 

a Tati.   

 - Então é melhor parar por aqui – ela percebeu, se afastando dele. – Acabou. 

 - Eu decido quando acaba – Paulo a jogou de volta à cama. Ela se entregou, 

cedendo ao desejo carnal e fingindo não ouvir uma voz que dizia que era melhor ir 

embora. Aquela situação já tinha passado dos limites, eles cometeram um erro e 

sabiam disso. Persistir naqueles encontros casuais agravaria o problema. 

Enquanto deixava o motel, a mulher viu a mensagem de Tati combinando o 

encontro das madrinhas no final de semana. Ela confirmou que estaria lá e 

decidiu que pararia de responder Paulo.  

 A semana do casamento tinha chegado e Tati explodia de ansiedade, 

comendo o que via pela frente. Na última prova do vestido, ela teve um problema 

com o zíper, mas se comprometeu a perder uns gramas para não atrapalhar 

quando fosse vesti-lo. Fátima e Talita já tinham confirmado todos os contratos 

com buffet, iluminação, banda e local onde aconteceria a festa.  

 Paulo também passou por problemas com uma viagem surpresa em uma 

data em que ele deveria estar de folga - o dia em que se casaria. Para não 
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preocupar a noiva, ele pediu ajuda à Sara, amiga do casal, que trabalhava com ele 

e poderia socorrê-lo nessa situação. - Eu nem sei o que faria se não tivesse você – 

Paulo a agradeceu pelo telefone. – Fico feliz que será uma de nossas madrinhas.  

 - Sobre isso – Sara se esquivou –,  eu não poderei ir ao casamento de vocês. 

 - Como assim não poderá ir ao casamento? – Paulo aumentou a voz. – Tati 

não vai aceitar que você fique de fora deste momento.  

 - Para você se casar com ela, eu vou no seu lugar na viagem. – Sara revelou. 

– Preciso desligar agora. Não comente nada com a Tati. Eu mesmo falo com ela.  

 Paulo parou o carro no acostamento e bateu com força no volante. Ele não 

podia acreditar que Sara não estaria presente naquele importante momento de 

sua vida. Tati com certeza ficaria chateada. Ele queria entender o motivo por trás 

daquela decisão repentina da amiga, e retornou a chamada, que caiu na caixa 

postal. Depois de oito tentativas, Paulo desistiu e ligou para a noiva, avisando que 

chegaria na sexta e queria se encontrar com ela.  

 - Melhor não, porque estarei tensa – Tati recusou a proposta. – Eu vou ver a 

Sara porque ela precisa conversar comigo. 

 - Não vai encontrar seu próprio noivo? – Paulo perguntou rindo. – Quero te 

ver!  

 - Nos veremos no altar, sábado, às 19hs – Tati falou. – Tenho que ir agora. 

Estou dando as últimas aulas da semana.  

 - Não... Espera! – Paulo gritou para impedi-la, mas a chamada ficou muda.  

 Tati mandou uma mensagem para Sara, confirmando que iria encontrá-la, 

já que a amiga tinha insistido tanto para falar com ela antes de sábado. A 

professora chegou em casa, tomou um bom banho e comeu algo. Quando estava 
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quase dormindo, o telefone tocou, mostrando na tela o nome de Paulo. Ela tentou 

ignorá-lo porque seu plano era se manter calma, mas o noivo continuou 

insistindo, até que ela atendeu ao telefone.   

 - Oi meu amor – Paulo parecia exasperado. – Eu quero mesmo te ver na 

sexta. 

 - Eu já te disse que não posso, Paulo – Tati falou com a voz cansada.  

 - A Sara poderia te contar o que quer que seja por mensagem – Paulo 

insistiu, mas logo se arrependeu, ao pensar que poderia ser ainda pior. – Posso ir 

com vocês? 

 - Acho que é papo de menina – Tati imaginava, suspirando fundo. – Por que 

você está tão nervoso? Por que precisa me encontrar? Tem a ver com o que a Sara 

vai me contar? - Nã...nã...não... – Paulo gaguejou, entregando o nervosismo. – 

Só quero passar um tempo contigo, meu amor.  

 - Teremos muito tempo depois de sábado. – Tati foi taxativa. – Preciso 

dormir agora. Nos falamos amanhã. Te amo! 

 Paulo ficou segurando o smartphone no ouvido sem reparar no suor que 

escorria-lhe pela nuca. Ele estava passando mal, e ficou pensando o que poderia 

fazer para que a noiva continuasse sem saber de nada. Uma ideia passou por sua 

cabeça e um sorriso se formou no seu rosto. Paulo dirigiu até o posto de 

combustível mais próximo para descansar, pois precisava estar pronto para 

concretizar o que tinha imaginado.  

 Sara estava saindo do trabalho com o celular nas mãos quando um jovem 

passou correndo e lhe tomou o aparelho. Assustada e trêmula, voltou para o 

prédio e pediu ao porteiro que buscasse um copo d’água. Ela estava ainda sem 
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reação, quando viu Paulo passar pela porta com o celular dela em suas mãos. Ele 

a puxou para um abraço. - O que está fazendo aqui? – Sara perguntou ao se livrar 

dos braços dele.  

 - Apenas me certificando de que a Tati não vai saber dos nossos encontros – 

ele falou ao levar a boca perto do ouvido dela. Sentindo o corpo dela se enrijecer, 

Paulo deu um aperto mais forte para que ela ficasse imobilizada, enquanto 

continuava a expor seu plano. – Você vai viajar neste final de semana, e sugiro que 

faça isso agora.  

 - Você pode me soltar? – Sara perguntou, sentindo uma dor nos ombros.  

 - Como eu te disse uma vez – Paulo falou esfregando os lábios contra o 

pescoço dela. – Eu decido quando tudo acaba – ele suspirou e se afastou quando o 

porteiro voltou com a água. – Que ótimo! – Exclamou, pegando o copo das mãos do 

funcionário. – Ela está tremendo. Juiz de Fora já não é como antigamente – Sara 

ficou chocada com a atitude dissimulada do amante. – É hora de ir.  

 - Também acho – ela agradeceu ao porteiro e saiu do local. Sara não 

reconhecia aquele Paulo com quem tinha se encontrado naquele momento. Ainda 

tremendo de susto, a amiga de Tati resolveu enviar uma mensagem, mas teve o 

celular retirado bruscamente da mão. – O que pensa que está fazendo Paulo? 

 - Garantindo que você não tenha nenhum contato com a Tati até amanhã 

após o casamento – Paulo respondeu, trocando a senha do aparelho para que Sara 

não o acessasse. – Você vai ficar bem quietinha e tomar muito cuidado ao ir 

embora. Pode ser que algum marginal tente te roubar novamente.  

 - Foi você? – Sara arregalou os olhos com medo dele. – Como fez isso 

comigo?  
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 - Você achou mesmo que eu te deixaria estragar meu casamento? – Paulo 

sorria. 

 - Eu sabia que isso não iria acontecer – Sara respondeu com raiva. – Eu só 

não quero ver a Tati sofrendo com alguém que não vale nada.  

 - O porco falando do toucinho – Paulo deu uma gargalhada. – O fato de 

termos transado há duas semanas não quer dizer nada para mim.  

 - Por isso a história acabou – Sara disse, perdendo o fôlego, vendo Talita 

ficar pálida enquanto escutava o que ele tinha dito. – Você tem a minha palavra 

que não vou contar nada.  

 - Cancele agora o compromisso de vocês – Paulo entregou o celular para ela.  

 - Tudo bem. – Sara concordou e ligou para a amiga avisando que não teria 

como se encontrar com ela por conta de uma viagem de última hora. Ela se 

desculpou quase chorando e percebendo a tristeza na voz de Tati ao desligar. – 

Satisfeito? – Perguntou. 

 Paulo fez que sim com a cabeça e falou que a acompanharia até a entrada 

de casa para que ela não fizesse nenhuma besteira. Assim que eles viraram a 

esquina, Talita saiu do prédio, ainda tentando processar tudo que tinha ouvido da 

amiga. Ela não imaginava que aquilo poderia estar mesmo acontecendo debaixo do 

nariz da Tati. Sem pensar duas vezes, ela ligou para a irmã. - Preciso te encontrar 

agora! Onde você está? - ela ouviu a resposta e chamou um Uber para levá-la até o 

local combinado.  

 

 - Eu vos declaro marido e mulher! – e o padre assim concretizava a 

celebração. – Vocês já podem se beijar.  
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 Paulo sorriu para Tati, que retribui o gesto, e ao som das palmas dos 

presentes eles se beijaram, como fizeram da primeira vez em que se conheceram. A 

igreja estava em alvoroço assim que saíram para o salão a fim de receber os 

cumprimentos. Talita e as duas amigas que entregariam os bem-casados estavam 

no local combinado e sorriram ao ver os convidados na fila para parabenizar os 

noivos.  

  Meia hora depois, os noivos chegavam à festa sendo recebidos por uma 

salva de palmas. Tati e Paulo pareciam aqueles casais de filmes, tamanha alegria 

que esbanjavam ao passar pelos presentes para posar para as fotos do álbum de 

casamento. Eles dançaram uma valsa antes de liberar a pista para todos, e, em 

seguida, sentaram-se para comer alguma coisa.  

 Tati evitava qualquer contato visual com a mãe e a irmã para que a surpresa 

que tinham preparado para o marido não fosse descoberta. Quase no fim da festa, 

ela propôs um brinde e indicou que faria um discurso. Bêbado o suficiente, Paulo 

pegou uma taça e levantou em reverência à esposa, gritando para que todos 

fizessem o mesmo.  

 - Eu me lembro que, anos atrás, minha avó me disse para ter cuidado com o 

amor, e eu tive – Tati começou a falar quando todos fizeram silêncio. – Mas Paulo 

sempre foi mais forte do que eu nesse sentido, não é mesmo? – ela foi 

interrompida pelas vaias dos amigos dele. – Eu me iludi e cometi um erro. Eu não 

me importei e me esqueci do que tinha aprendido – Tati acompanhou os olhares 

dos convidados sem entender do que ela estava falando. - Agora que tudo está 

concluído, eu quero, Paulo, que você diga pra eles o que ganhou com esse 

casamento de fachada.  
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 - Do que você está falando? – Paulo riu sem graça e se aproximou de Tati, 

enquanto ouvia os sussurros de espanto de todos ao redor deles. – Eu não estou te 

entendendo.  

 - Diga a eles o que eu sei agora – Tati continuou ignorando o que o atual 

marido queria dizer. – Grite do telhado, escreva na parede que tudo que vivemos 

acabou – ela deu um suspiro triste, encarando a mãe e a irmã. – Diga o quanto eu 

estava feliz e como você me destruiu. Conte que aconteceu o que eu esperava ser 

impossível.  

 - Realmente, não sei do que está falando – Paulo riu de desespero. – Ela está 

brincando pessoal, não é mesmo, meu amor? – Ele deu as costas para ela e viu 

todos estarrecidos com aquela cena. – Você pode me explicar o que é isso? 

 - Sabia que se apaixonar é difícil, mas ser traída é pior ainda? – Tati 

perguntou a Paulo, enquanto retirava a aliança do dedo anelar, no qual, poucas 

horas antes, ele o havia colocado.  

 - Não entendo de onde surgiu isso – Paulo balançava a cabeça em sinal de 

negação. – Eu nunca seria capaz disso.  

 - Confiança quebrada, coração partido? Eu sei bem o que é – a professora 

não se comoveu com a cena feita. – Acreditar que tudo que você precisa está no 

outro. Mas as palavras não passaram de promessas vazias, eu percebo agora – ela 

olhou para a diretora do colégio onde lecionava, que parecia surpresa com a sua 

atitude. - Quero que você conte para os seus amigos e familiares o que você fez 

porque é a única coisa que espero.  

 - Eu... Eu... – Paulo não sabia o que falar, até que se lembrou do olhar de 

Sara ao saírem da frente do prédio onde ela trabalhava. De imediato, ele encarou 
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Talita e viu tudo se encaixar perfeitamente. – Então, foi ela que te contou tudo? – 

Paulo apontou na direção da cunhada. – É uma cachorra mal-amada! 

 - Olha como você fala da minha irmã, seu safado! – Tati jogou a aliança nele 

enquanto se aproximava da irmã e da mãe. – Você prefere que eu conte o papel de 

boba que fiz nesses últimos anos? – Ela perguntou, esboçando a raiva que sentia. 

– Eu conto! – ela encarou os convidados novamente e falou sobre o segredo de 

Paulo. O único som que se ouvia no salão vinha da respiração ofegante do noivo, 

ao tentar correr para longe do local e cair sobre uma das mesas, derrubando 

copos e pratos.  

A noite acabou como Tati tinha planejado, assim que ouviu da irmã tudo 

sobre a conversa entre Paulo e Sara. Ela sabia que o noivo não desconfiaria de 

nada e resolveu manter a farsa até o momento oportuno. A professora tinha até 

pedido conselhos à sua chefe, Vanessa, quando elas se encontraram naquela 

manhã. Ela chorou a noite toda e ignorou o pedido da mãe para cancelar o 

casamento, mas estava decidida a se vingar da melhor maneira que conseguisse. 

E foi o que fizera.  

 Paulo foi embora sem direito a nada ou a explicações, pois o casamento não 

tinha efeito legal, por não terem assinado nenhum documento. Tati deixou uma 

mensagem para Sara, avisando que nunca mais queria vê-la na vida e que fizesse 

bom proveito do ex-marido caso este a procurasse. Ela aproveitou as férias para 

viajar sozinha e se conhecer melhor. Só o tempo poderia curá-la. Ao retornar para 

casa, Tati se permitiu voltar para as baladas.   
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5. Mágoa 

 

ra uma tarde quente de janeiro quando Vanessa aproveitou o 

recesso da escola onde era diretora para passear com o filho de 

três anos. Ela o levou para o Independência Shopping e decidiu 

que fariam uma surpresa ao marido no trabalho. Vanessa sabia que Felipe talvez 

não gostasse da visita, por dizer que sempre estava ocupado, mas ela queria 

aproveitar a oportunidade para levar Danilo até o pai.    

 Minutos depois de deixar o filho se divertir na piscina de bolinhas, Vanessa 

foi até o estacionamento, por onde seria mais fácil chegar ao trabalho do marido. 

Ela estava distraída no celular, ignorando os puxões que Danilo dava em sua saia. 

A inquietação dele a deixou irritada, e, quando levantou os olhos para chamar a 

atenção do filho, deparou-se com uma cena que não esperava: Felipe estava 

dentro de um Renault Sandero aos beijos com outra mulher. Rapidamente, ela 

agarrou Danilo e tapou os olhos do menino. A criança gritou com a força que a 

mãe lhe aplicava no rosto, o que despertou a atenção do marido.  

 - Van-ne-essa? – Felipe exclamou com a voz falhando. – O que faz aqui?  

 - Eu deveria te perguntar o mesmo – ela se virou para encará-lo e observar 

com atenção a mulher que ele beijava segundos antes. Era bonita, com longos 

cabelos ruivos, trajando uma camisa social rosa e uma calça de linho preta. 

“Secretária”? Ela não saberia responder naquele momento. – Estamos indo embora 

agora.  

 - Fale comigo – Felipe pediu agarrando a bolsa da esposa. Danilo se soltou 

da mãe e correu para o colo do pai. Como se nada tivesse acontecido, ele abraçou 

E 
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o menino e o manteve preso no pescoço até terminarem a conversa. – O que você 

viu não foi nada demais.  

 - Nada demais? – Vanessa bufou e se aproximou para pegar o filho de volta.  

 - Eu estava voltando para o trabalho depois de um almoço de negócios – 

Felipe quis se explicar, ignorando a descrença explícita no rosto da esposa. – Ela 

me agarrou. 

 - Só me responde uma coisa – Vanessa pediu assim que pegou o filho de 

volta. – Há quanto tempo isso está acontecendo?  

 - Não tem essa de ‘quanto tempo’ – Felipe retrucou, sabendo que seria difícil 

convencê-la do contrário. – Isso nunca aconteceu antes. Eu te peço perdão se 

pareceu.  

 - Em casa conversamos - ela repetiu andando para longe. Vanessa baixou a 

cabeça e falou no ouvido do filho que eles iriam embora porque o pai estava 

ocupado e não poderia ficar muito tempo conversando. Ela se virou para o marido. 

– Até mais tarde.  

 Felipe ficou sem saber o que fazer. Olhou para trás e viu que a secretária já 

tinha ido embora com o carro. No caminho de volta para o trabalho, ficou 

pensando em como dizer à esposa que aquilo não significava nada para ele. Foi 

um erro que não iria se repetir nunca mais. Atordoado, ele chegou ao escritório de 

advocacia e pediu que Yasmin cancelasse todos os compromissos do resto da 

tarde.  

 - Uma das reuniões é muito importante – a secretária avisou, fechando a 

porta e sentando-se na frente dele sensualmente. – Certeza que quer remarcar 

com o Santoro?  
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 - Esquece o que eu disse – ele passou a mão pela cabeça. – Eu vou me 

encontrar com ele. A que horas?  

 - Ele deve chegar em meia hora – Yasmin respondeu ajeitando o decote para 

que ele observasse a curva de seus seios. Ela conseguia ser uma mulher muito 

envolvente e tinha conquistado a atenção dele. – Ajudo em algo mais? 

 - Pare com isso! – Felipe gritou, percebendo o que ela queria com ele. – Saia! 

 - Você está tenso – ela parou de pé a poucos centímetros dele. Felipe podia 

sentir sua respiração colada nele. Atordoado e sem saber como reagir, ele foi para 

o outro lado da sala e abriu a porta, indicando com a mão que ela fosse embora 

dali, ao que ela provocou: - Eu estarei disponível para o que precisar, viu?   

 - Pode tirar o resto do dia de folga – ele comunicou, batendo a porta em 

seguida.  

O dono do escritório, Sr. Machado, logo estaria ali, questionando o que 

estava havendo, mas ele não estava preocupado com isso, pois imaginava a 

batalha que o esperava dentro de casa. Foram poucas as vezes que tinha visto 

Vanessa irritada com algo, e, em nenhuma delas, ela parecera tão calma quanto 

minutos antes de tê-lo pego nos braços de outra mulher. Para piorar, ela se 

recusava a atender ao telefone.  

 - O que houve, filha? –Tereza perguntou assim que a caçula entrou em casa 

aos prantos. Danilo também chorava no colo da mãe. Era como se sentisse toda a 

tristeza que ela transmitia naquele momento. Vanessa deixou o filho brincando no 

canto da sala e foi para a cozinha pegar um copo d’água. – Você está tremendo – 

reparou Tereza. 
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 - O Felipe está me traindo – ela contou, observando se o filho prestava 

atenção na conversa delas. – Eu já desconfiava disso há alguns meses, mas tive 

certeza hoje.  

 - Ele está o quê? – Tereza se sentou. – Como você tem certeza disso? 

 - Eu o vi mãe! – Vanessa afirmou, secando o rosto com a camisa jeans que 

usava. Ela contou o que tinha acontecido e reparou a mudança na expressão da 

mãe. Ela amava o genro como a um filho e não queria processar aquela situação. 

A dona de casa abraçou a filha e lançou um olhar triste para o netinho que 

brincava inocente com um carrinho. O que seria dele sem a ajuda do pai? Era tudo 

que conseguia pensar. 

 - Você também precisa descansar Vanessa – Tereza concluía, ao ver a filha 

olhando Danilo a cochilar no sofá marrom, o mesmo em que ela costumava dormir 

quando ainda solteira. Vanessa estava ali há algumas horas, ignorando as 

chamadas do marido, e o cansaço emocional a fez perder a noção do tempo. – Eu 

vou preparar um café para você.  

 - Obrigada! – Vanessa agradeceu mais pela sensibilidade da mãe que pelo 

café. A mente dela trabalhava numa velocidade descontrolada. Pensava como 

ficaria sem a presença do marido, sobre como arcaria com todas as contas sem a 

ajuda dele, sobre a ideia de morar com os pais ou sobre a pensão que exigiria que 

Felipe pagasse.  

 - Venha comer alguma coisa – Tereza chamou a filha assim que arrumou a 

mesa com biscoitos, pães e um bolo. – Você não vai ter como fugir dele para 

sempre - ela se adiantou ao ver o nome do genro no visor do celular da filha.  

 - Eu sei – Vanessa suspirou profundamente e se serviu com um pouco de 

café. As lágrimas voltaram a brotar nos seus olhos, mas a diretora se segurou 
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para não chorar de novo. A dor que sentia no peito era terrível, sobretudo porque 

confiara a sua vida e a do filho àquele homem que, agora descobrira, mentia para 

ela. - Só queria respirar um pouco – ela comentou, ao ver que a mãe a encarava.  

 Pela primeira vez em semanas, Felipe chegou em casa dentro do horário 

previsto e encontrou Vanessa sentada em frente à TV, assistindo ao vídeo do 

casamento deles. A esposa mantinha uma caixa de lenços umedecidos ao lado 

dela. Danilo estaria no quarto tirando a soneca diária que ele tanto gostava. O 

advogado se aproximou e ela se esquivou, para que ele não a encostasse.  

 - Podemos conversar? – Felipe perguntou, ciente que estava entrando no 

campo de guerra, e, pela expressão do inimigo, a morte era a única saída.  

 - Pode falar – a voz de Vanessa saíra cortante e sem vida. Era como se todo o 

amor que tivesse sentido por ele vagasse por terras desconhecidas. Ela estava 

arrasada. O relacionamento deles não era um mar de rosas, mas sabia que se 

esforçava ao máximo para que fosse bom. O fruto daquele amor que eles sentiam 

um pelo outro ao longo dos últimos anos estava dormindo no quarto de paredes 

azuis.  

 - Aquilo que você viu não é o que está pensando – Felipe iniciou o relato da 

pior forma possível, porque reparou na expressão cada vez mais séria da esposa. 

Ele contou que tinha entrado no carro, foi agarrado pela mulher e não teve como 

escapar dos braços dela. – Foi neste momento que você me viu lá.  

 - Eu podia acreditar em você e tudo ficaria bem – Vanessa falou após 

encarar o marido por alguns minutos. – Mas agora o que você me diz não encaixa 

com o que eu estou sentindo – ela parou o vídeo no minuto em que faria os votos. 

O marido engoliu em seco porque se lembrava de todas as palavras que ela tinha 
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dito e, de repente, um filme passou pela mente dele. – Amar você é tão fácil, eu 

disse – a diretora olhava para a tela. – O problema é que todas as minhas 

suspeitas ao longo dos últimos dois anos se multiplicaram. Tudo porque você 

mentiu.  

 - Eu não sei onde... – o advogado tentou tomar a palavra, mas foi impedido 

pelo olhar frio da esposa. Ele observou o vídeo voltar a se reproduzir e escutou as 

palavras que ela tinha dito naquele dia tão importante na vida deles. “Amar você é 

tão fácil que eu tenho a certeza que nunca vou me arrepender de ter escolhido você 

como marido. Eu te amei desde o primeiro beijo, me sentia como em um filme do 

cinema. Você era tão lindo, um galã das oito. Eu, a gata borralheira, que tropecei e 

caí nos seus braços em plena Rio Branco. Com todas as pessoas nos olhando, você 

passou a mão pelos meus cabelos e os colocou para trás. Eu senti como se meu 

corpo voasse com o seu toque, e aceitei seu beijo”.  

 Ela se lembrou do fiasco do relacionamento da professora Tati que 

terminara por conta de uma traição também. Vanessa não imaginava que passaria 

por aquilo. – Eu te dei uma chance de se explicar, porque queria continuar com o 

que tínhamos pelo bem emocional do nosso filho – ela se levantou do chão onde 

estava sentada. – Eu não posso continuar e fingir que gosto de você – Vanessa foi 

para a cozinha para pegar um copo de água. - Eu nem tentei esquecer isso, porém 

estou cheia de ressentimento.  

 - Eu sei que podemos tentar – Felipe foi atrás dela e tentou abraçá-la. – O 

que eu fiz foi errado, mas estou aqui disposto a consertar tudo.  

 - Você a demitiu? – Vanessa se virou para ele com a mão trêmula segurando 

o copo. Ela conseguia ver nos olhos dele a mentira que construía, visando se dar 
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bem naquela história. Confiando nos instintos, ela saiu de perto do marido sem 

esperar por alguma resposta que a convencesse. – Eu imaginava que não.  

 - Eu faço tudo que você quiser, meu amor – Felipe se adiantou e a agarrou. – 

Eu sou completamente apaixonado por você.  

 - E mesmo assim mentiu para mim? – Vanessa perguntou soltando-se dos 

braços dele. Ela não queria mais ouvir aquelas palavras que nada significavam 

naquele momento. Vanessa tinha passado o restante da tarde pensando como o 

filho reagiria à separação dos pais e como lidaria emocionalmente com a situação, 

tendo apenas três anos de idade.   

 - Me diz o que tenho que fazer para você me perdoar? – O advogado estava 

em nítido desespero, porque parecia não querer o desfecho que se vislumbrava na 

frente dele. – Eu prometo que faço o que me pedir.  

 Vanessa voltou a observar a imagem dela no vídeo, sorrindo como se o conto 

de fadas mais lindo estivesse acontecendo. Ela desligou a TV e arremessou o 

controle para longe. A raiva tomava conta do corpo dela e precisava de um tempo 

para pensar. Ao ver a expressão triste do marido, Vanessa recuou um pouco e se 

sentou na poltrona.   

- Eu te peço per... – Felipe tentou falar, sendo impedido pelo filho que correu 

para abraçá-lo. Vanessa admirou o marido pegar Danilo carinhosamente e afagá-

lo entre os pequenos soluços que revelavam o choro. Ela sorriu, pensando se 

poderia suportar aquilo, mas desistiu ao se lembrar da mancha na camisa branca, 

dos atrasos para o jantar e dos eventos da família que ele nunca podia participar.  

 - É melhor pararmos por aqui – Vanessa decidiu, pegando o filho do colo 

dele. – Vamos descansar e decidir o nosso futuro amanhã pela manhã – ela 

preferiu dizer antes que o atacasse na frente de Danilo. – Você dorme na sala. 
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Deixei as cobertas na cadeira. – Antes de entrar no quarto e se trancar lá dentro, 

ela se virou para desejar boa noite.  

 Eles não pregaram o olho naquela madrugada. No entanto, Vanessa 

amanheceu decidida sobre o que queria fazer daquele momento em diante. Ela 

preparou um café forte, sentou-se com o marido à mesa e ficou observando 

enquanto ele mastigava um pedaço de pão e tomava um pouco de suco natural. – 

Quero dar um tempo entre a gente. Você concorda?  

 - Se é o que você quer – Felipe falava sem levantar os olhos do celular. Ele 

lia as notícias todas as manhãs enquanto comia. – Eu já olhei um apartamento 

para mim e vou arcar com as despesas deste aqui até que possamos definir os 

detalhes – ele comentou. – Por quanto tempo você acha que isso será necessário?  

 - Eu não sei – Vanessa respondeu sem acreditar que tinham chegado 

naquele ponto. – Eu só preciso de um tempo – ela foi até o quarto buscar o filho 

que tinha acordado e, com a voz mais calma, se dirigiu a Danilo. – Vem dizer tchau 

para o seu papai porque ele vai fazer uma longa viagem.  

 - Oi filho – Felipe segurava a emoção ao ver o sorriso da criança. – Papai vai 

morar em outro lugar por um tempo, mas sempre vamos nos ver.  

 - Vídeo Game? – Danilo falou apontando para o tapete que era o lugar 

preferido dele naquela casa. Nos fins de semana, eles passavam horas jogando. – 

Vídeo Game! – Danilo repetiu, abraçando o pai com força.  

 - Sim, meu filho – Felipe respondeu passando a mão na cabeça do garoto. – 

Nós vamos jogar muito vídeo game.  
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 - Já deixei suas coisas arrumadas – Vanessa avisou, pegando a mamadeira 

para o filho. – Vou visitar minha mãe hoje e te aviso para que você venha buscar o 

restante.  

 - Acha isso necessário? – o advogado queria negociar com ela como se a 

esposa fosse algum cliente. Ao ver que ela não cederia, ele concordou com a 

cabeça. – Assim que eu a demitir, te mando uma mensagem.   

 Vanessa fingiu não ouvir e se manteve focada na organização do espaço e 

em alimentar o filho que estava com fome. Ela reparou no quanto Danilo era 

parecido com o pai, e se lembrou da excitação que sentira quando o segurou pela 

primeira vez. Era um sonho se tornando realidade. Vanessa despertou daquela 

lembrança com Felipe saindo do apartamento, levando uma mala e mandando um 

beijo para o filho. 

 Os meses foram se passando sem que Vanessa mantivesse qualquer contato 

com Felipe. Eles só se falavam quando o assunto era sobre as contas da casa ou 

sobre os fins de semana em que ele ficaria com Danilo. Como diretora em um 

colégio particular e de um curso técnico, sua rotina se tornava cada dia mais 

sufocante por ter que deixar o filho com a mãe todos os dias e ter, em alguns 

deles, que dormir por lá porque estava muito tarde para voltar para casa.  

 No terceiro mês afastados, Felipe apareceu em uma festa de um amigo de 

Danilo, aluno da professora Tatiana, que trabalhava no colégio. Admirada com 

toda aquela assiduidade por parte do marido, Vanessa cogitou a possibilidade de 

dar uma chance a ele. Entretanto, ao ver o movimento que ele fez com os braços, 

se lembrou da imagem dele beijando a secretária no carro. Ela começou a chorar e 

correu para evitar que a vissem naquela situação.  
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 Após alguns poucos minutos, Vanessa se recompôs e se deparou com ele, 

parado perto do quarto enquanto aguardava para usar o único banheiro da casa. 

Felipe sorriu para ela, abrindo espaço para que a esposa passasse por ele em 

direção ao quintal. Mas antes que ela se afastasse, o advogado a agarrou pelo 

braço e deu-lhe um beijo. Sentindo falta daquele contato, ela cedeu e se deixou 

levar pelo momento, aproveitando a chance que tinham de se reaproximar de 

verdade.   

 - É melhor a gente parar – Vanessa sorriu ao ver Estela, sua funcionária na 

escola, assustada com os dois agarrados de encontro à parede. – Não quero que o 

Danilo veja isso.  

 - O que é que tem? – Felipe segurou a mão da esposa e continuou 

pressionando o próprio corpo contra o dela. – Seria ótimo para ele ver que estamos 

nos entendendo.  

 - Isso não é tão fácil assim – ela se afastou, carregando a funcionária com 

ela. – Eu preciso ir embora, ok?  

 - Para onde você vai? – Estela perguntou preocupada com o estado dela.  

 - Só preciso sair daqui – Vanessa respondeu. – Avisa ao Danilo que amanhã 

virei buscá-lo pela manhã.  

 - Tudo bem – Estela respondeu. – Fique bem Vanessa.  

 Em casa, Vanessa pegou um disco da Beyoncé, que gostava de ouvir, e 

colocou no aparelho de som enquanto esquentava o que tinha preparado no 

almoço. Ela também se serviu de uma taça de vinho tinto e começava a bebê-lo 

quando a campainha tocou, atrapalhando seu ritual na cozinha. Quem poderia ser 

numa hora daquelas? Ao abrir, viu Felipe.  
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 - O que você está fazendo aqui? – ela perguntou observando-o parado na 

porta. – Onde está o Danilo? Aconteceu alguma coisa com ele?  

 - Deixei ele com sua mãe pra vir falar contigo – Felipe entrou e trancou a 

porta.  

 - Eu não tenho o que conversar – Vanessa resistiu, desligando o fogo e 

calçando um sapato. – Eu vou buscar meu filho para dormir aqui de uma vez.  

 - Nós precisamos terminar o que começamos na festa – o advogado 

argumentou quando ela passou por ele. Aproveitou a chance de agarrá-la mais 

uma vez e roubar-lhe outro beijo, ainda mais envolvente que o anterior. – Eu sei 

que você quer. Estou sentindo o calor do seu corpo.  

 - Eu quero – assumiu Vanessa em meio aos suspiros de excitação. – E 

muito.  

 Felipe sorriu, retirando a camisa e puxando-a para o quarto. Quando estava 

tirando a calça, a esposa parou por um momento e correu para longe dele. Sem 

entender o que tinha acabado de acontecer ele foi até ela e a encontrou encolhida 

no chão, em meio aos brinquedos do filho. – O que aconteceu?  

 - Não posso simplesmente esquecer o quanto me machucou – Vanessa 

respondeu com a voz embargada. – Como você deu a ela o mesmo que me deu? – 

ela balançou a cabeça em negação. – Por mais que queira acreditar em qualquer 

coisa que venha me dizer, sei que não seremos mais os mesmos – ela suspirou 

preocupada. – Tudo porque você mentiu.  

 - Eu já te pedi perdão e estou me esforçando para te reconquistar – Felipe 

disse e se sentou ao lado dela. – O que mais preciso fazer para você voltar para 

mim?  
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 - Talvez eu nunca entenda o porquê – ela voltou a falar após controlar o 

choro. – Eu tentei com todas as minhas forças esquecer isso, mas como eu disse, 

estou magoada – Vanessa voltou a encará-lo. – Vou sempre lembrar que não fui 

suficiente, que eu não podia fazer o que aquela... aquela... mulher fazia para você.  

 - Eu te pedi perdão – Felipe repetiu, acariciando a mão da esposa. – Eu te 

amo! 

 - E mesmo assim mentiu para mim – Vanessa voltou a lembrá-lo. – Eu amei 

você mais que a minha própria vida. Eu me sacrifiquei por nós. 

 - Sei que errei com você e vou me arrepender para sempre – Felipe assumiu 

ao soltar a mão dela e se levantar. – Eu prometo passar o resto dos meus dias 

fazendo o máximo para te deixar feliz e manter nossa família unida.  

 - Eu sei que ela é atraente – Vanessa falou secando as lágrimas, e se 

referindo à secretária. – Mas eu estava aqui antes. Estivemos juntos por seis anos, 

temos um filho e uma vida que parecia ótima para mim – ela bebeu um pouco do 

vinho. – E ser traída por você deste modo me deixou abalada demais.  

 - Eu sinto muito. – Foi o que Felipe conseguiu dizer ao ver a esposa abalada.  

 - Eu costumava ser tão forte – ela comentou. – Mas você esvaziou minha 

alma. Eu tenho chorado todas as noites – Vanessa pegou o carrinho de boi que o 

filho mais gostava. – Você podia ter me falado que não era feliz – ela soluçou na 

tentativa de parar o choro. – Eu sei que você não queria me machucar, mas olha 

como estou agora – ela encarou o marido. – Queria olhar nos olhos daquela 

mulher e dizer que ela roubou minha metade.  
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 - Eu realmente sinto muito por tudo – Felipe tentava se aproximar. – Eu 

sempre vou te amar – e segurou a mão de Vanessa de novo. – Por favor, me 

perdoa.  

 - Eu não posso mais confiar em você – Vanessa reconheceu. – É melhor você 

ir agora – ela se afastou com os braços cruzados. – Segunda, vou dar entrada no 

nosso divórcio.  

 - Tem certeza disso? – Felipe perguntou como advogado que era.  

Vanessa abriu a porta ciente de que a vida mudaria por completo dali em diante. 

Ela precisava resgatar a força que tinha para sustentar Danilo e lutar por todos os 

direitos dele. Sorrindo para si mesma, ela voltou a beber o vinho enquanto 

dançava na própria companhia. Nada poderia tirar a paz que ela estava sentindo 

naquele momento.  
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6. Desfeita 

 

stela estava concentrada arrumando a mala quando o telefone 

emitiu um som indicando que ela tinha recebido uma 

mensagem. Ela tentou se segurar para não ler com tanta 

rapidez, mas outro bipe a fez se levantar e pegar o aparelho que estava preso ao 

carregador sobre o criado mudo. “Você poderia vir aqui e passar a noite comigo.” – 

Era o que o texto dizia, seguido de um emoji com um coração grande e pulsante.  

Parecia que Breno, um rapaz muito inteligente e esperto não conseguia 

entender que tudo entre eles tinha acabado há alguns dias. Estela não perdeu 

tempo e respondeu que não estava interessada. Ela se lembrava de tudo que tinha 

passado junto ao ex, e era um pouco tarde demais para tentar uma reconciliação. 

As noites mal dormidas, por tanto chorar, era algo difícil de esquecer.  

 Eles se conheceram logo que ela se mudou para Juiz de Fora com o intuito 

de estudar. O famoso trote foi o responsável por aproximá-los, já que Breno era 

veterano do curso de administração, no qual Estela tinha sido aprovada. Típica 

menina do interior, com um jeito tímido, mas com uma beleza incomum. Os olhos 

verdes, o cabelo preto encaracolado e um corpo de modelo chamaram a atenção do 

jovem mais popular da faculdade, e a estudante se deixou levar por seus encantos.  

Eles se encontravam às escondidas no início da relação para evitar fofocas 

entre os colegas, mas isso foi inevitável depois do terceiro bimestre, porque ela 

tinha decidido ir à uma festa dos calouros, contrariando a vontade do namorado. 

Após uma briga, Estela justificou que precisava de um tempo, e Breno não aceitou 

bem a situação, ciente de que, se a deixasse ir sozinha, com certeza um dos 

 E 
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garotos iria conquistá-la. Movido por uma crise de ciúmes sem explicação, ele se 

desculpou e resolveu acompanhá-la.  

 Eles se tornaram o assunto mais comentado da faculdade, apenas por 

entrarem no local de mãos dadas. Os cochichos fluíram ainda mais quando uma 

pessoa os viu aos beijos em um dos cantos do salão. Muitos rumores não eram 

nada favoráveis à Estela, já que todos conheciam a fama de pegador que Breno 

carregava com orgulho.  

 - Eu não acredito que você escondeu isso de mim – Paula disse assim que 

teve a chance de conversar com a amiga. – Sabe o que estão falando de você por 

aí?  

 - Não quero nem saber – Estela respondeu se preparando para deitar.  

 - Eu vou te falar porque sou sua amiga – Paula foi atrás dela. – Eu ouvi 

algumas garotas te chamando de interesseira, por ter vindo do interior e ter ficado 

com um dos garotos mais ricos desta universidade.  

 - Eu não ligo para o que as pessoas daqui falam – Estela alegou. – Já está 

tão difícil ficar longe da minha família. Se eu deixar isso me abalar, estarei frita. 

 - Então vai continuar com ele? – Paula insistiu, parada na porta do quarto. – 

Eu ouvi dizer que ele pode estar brincando contigo por conta de uma aposta.  

 - Sinceramente? – Estela encarou a amiga. – Espero que tape seus ouvidos 

para não escutar mais essas coisas. Se for mesmo minha amiga, vai fazer isso. 

 - Não está mais aqui quem falou – Paula se virou e foi para o próprio quarto.  

 Daquele dia em diante, Estela começou a reparar no comportamento das 

pessoas ao vê-la passar, bem como nas atitudes de Breno em frente aos amigos, 

percebendo uma sutil mudança quando ele estava longe deles. Mesmo com as 
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provas finais do semestre e o trabalho maçante como estagiária de um colégio, 

Estela decidiu que era hora de levá-lo para conhecer os pais. 

 - Como assim você não está pronto? – ela se irritou quando ele recusou o 

convite pela segunda vez que ela o chamava. A viagem da semana anterior não 

tinha acontecido por ela querer muito que ele fosse junto. Os pais estavam 

curiosos para saber quem era o rapaz que tinha ganhado o coração da filha. – 

Semana passada você estava ocupado e tudo bem. Mas você sabe o quanto estou 

com saudades deles. Vivo te falando isso!  

 - Você está me pressionando, sabia? – Breno tentou se esquivar, atribuindo 

a ela a responsabilidade daquela situação.  

 - Então vamos conhecer seus pais – ela falou com firmeza. – Eles devem 

querer conhecer a namorada do filho, não querem?  

 - E...e...eu... não estou certo de isso acontecer neste sábado – ele respondeu 

com nervosismo. – Meus pais viajaram a negócios e vão ficar um tempo fora.  

 - Só me fala uma coisa – Estela pediu, desconfiando dele. – Seus pais sabem 

que eu existo? 

 - Cl..cla...ro que eles sabem – Breno gaguejou mais uma vez, entregando que 

não era verdade o que dizia para ela. – Por que você não pode acreditar em mim? 

 - Estela! Estela! – Paula chegou procurando pela amiga e foi até ao quarto, 

mas o clima estava pesado. – Ai, me desculpa! Podemos conversar outra hora.  

 - Pode ficar Paula – Estela pediu se levantando da cama onde estava 

sentada. – O Breno já estava de saída.  

 - Estava? – ele repetiu surpreso. Ele a encarou e soube que Estela falava 

sério. – Tem certeza disso?  
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 - Tenho – a estudante confirmou, passando pela amiga para abrir a porta. 

Ela se virou para Breno e indicou que saísse. – Acabou.  

 Breno saiu do apartamento sem acreditar no que estava acontecendo. Ele 

pensou que ela estivesse só um pouco chateada, mas parecia ser mais do que 

tinha imaginado e resolveu esperar até o dia seguinte. Dentro do apartamento, 

Estela se segurou para não chorar porque não queria dar razão para a amiga. 

Tentando se distrair, ela colocou uma música no rádio e tirou uma garrafa de 

vinho da geladeira.  

 - O que foi isso? – Paula perguntou nitidamente curiosa com a cena que 

tinha acabado de presenciar. Juntas desde o aluguel do apartamento, Estela sabia 

que a amiga era um pouco invasiva e não desistiria de ter qualquer informação 

que julgasse relevante sobre a situação.  

 - Terminei meu namoro e não quero falar sobre isso – Estela respondeu 

pegando uma taça no armário. – Quero apenas que a próxima semana voe!  

 - O que você pretende fazer? – Paula perguntou, vendo que a amiga não iria 

falar mais do que já tinha dito sobre o fim do namoro.  

 - Vou visitar meus pais – Estela respondeu enquanto preparava algumas 

batatas para elas comerem. Ela precisava mudar de assunto rapidamente para 

não se entregar às lágrimas que começavam a brotar no canto dos olhos. – Agora 

me fala sobre aquele boy que você ficou outro dia. Tem algum futuro? 

 - Ele é um cara interessante – Paula respondeu pegando ketchup e maionese 

na geladeira. – Mas ainda não sei se teremos futuro. Eu te contei que ele estuda 

Direito? 

 - Acho que comentou outro dia – Estela continuava a conversar, lembrando-

se do quanto tinha sido ingênua ao acreditar que Breno realmente gostava dela. O 
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óleo espirrou da panela e quase a queimou. Paula se levantou rapidamente e 

resolveu ajudá-la, percebendo que a amiga não estava bem para fazer qualquer 

coisa na cozinha.  

 - Vai passar uma água no rosto e dar uma respirada – Paula sugeriu. – Eu 

termino isso aqui.  

 - Obrigada – Estela conseguiu dizer antes de correr para o banheiro. Ela 

trancou a porta e se agachou para entregar-se ao choro, que se tornava mais alto 

à medida que as lembranças vinham à tona: os abraços bem apertados, os beijos 

às escondidas nos corredores, as carícias dentro do carro e o sexo em plena 

segunda-feira à noite.  

 - Você está bem? – Uma voz perguntou, fazendo Estela se assustar. Paula 

podia ser chata em muitos momentos, mas era uma boa parceira de apartamento. 

Ela sempre se preocupava em saber como a amiga estava e se mostrava 

interessada em vê-la bem.  

 - Estou sim! – Respondeu Estela numa voz estridente que condenava o 

quanto havia chorado. Ela se apressou em lavar o rosto e sair com a melhor cara 

de paisagem que conseguiu fazer. Era evidente que Paula tinha reparado na 

expressão transtornada, mas não se manifestara para evitar discussões. Elas 

comeram, beberam vinho e deram umas boas risadas assistindo Friends. Foram 

dormir poucas horas depois, quando o cansaço falou mais alto que a vontade de 

assistir a mais um episódio.  

 Estela confirmava o horário na passagem de ônibus que comprou depois que 

se despediu da chefe, Vanessa, naquela sexta agitada. O telefone tocou, revelando 

que Breno era insistente. Ela o ignorou nas primeiras cinco vezes que isso 
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ocorreu, porque não queria conversar com ele. A estudante ainda precisava ir ao 

centro comprar os presentes para os pais e para o irmão. Desde que chegara, ela 

não tinha voltado à casa dos pais com a desculpa de que estava focada nos 

estudos. Mas assim que terminou o namoro, ela percebeu que só mentira para si 

mesma, pois tinha se tornado uma outra mulher no período em que estava 

distante de todos que conheciam sua essência.  

 - Você precisa de ajuda? – Paula chegou à porta do quarto com cuidado 

porque a amiga não estava para muita conversa nos últimos dias.   

 - Está tudo tranquilo – Estela respondeu deixando de encarar o próprio 

reflexo no espelho e colocando as últimas peças de roupa na mala. – Apenas 

ansiosa pela viagem.  

 - Relaxa, que tudo já deu certo – a amiga se aproximou e a abraçou. – Seus 

pais devem estar muito ansiosos pra te ver.  

 - Acho que estou mais que eles – ela concordou, sentindo os olhos 

marejarem.  

 O telefone tocou novamente e a tela mostrou o nome de Breno. Paula pegou 

o aparelho e ameaçou desligar, mas Estela a impediu, sinalizando que iria atendê-

lo. Depois de uma semana inteira evitando o ex-namorado, estava na hora de dar 

um basta naquela insistência. Ignorando o olhar da amiga, ela moveu o dedo, 

aceitando a chamada.  

 - Eu achei mesmo que você não iria me atender – Breno falou sorrindo. 

Ouvir a voz dele ainda mexia com ela, mas Estela estava decidida a não dar ideia 

para a emoção naquele momento. – Você estava fazendo um charme, não é 

mesmo? Se não quiser vir aqui em casa, podemos nos encontrar na festa do Pedro. 

O que acha?  
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 - É sério que você ainda não entendeu o que está acontecendo, Breno? – 

Estela se irritou com a brincadeira dele. – Nós terminamos, e passei a semana 

inteira te ignorando para não passar raiva com suas atitudes.  

 - Quero uma chance de fazer diferente – Breno ousou. – Vou te esperar lá, 

ok?  

 - Você me promete que vai parar de me ligar se eu te encontrar? – Estela 

queria dar um fim naquela situação, e se precisasse olhar na cara de Breno de 

novo ela estaria disposta a arriscar. A estudante anotou o endereço quando ele 

confirmou que a deixaria em paz. Estela riu ao ver que Paula estava boquiaberta 

com a situação. 

 - Onde está minha amiga? – ela perguntou descrente. – Tem certeza que não 

vai voltar para ele?  

 - Eu não estou indo na intenção de reatar – Estela respondeu, pegando a 

carteira e acessando o aplicativo para chamar um Uber. – Vou me despedir.  

 - Estou torcendo para que isso aconteça – Paula cruzou as mãos em oração. 

 - Eu também – Estela foi obrigada a concordar dando um sorriso torto para 

ela.  

 - Quer que eu vá com você? – Paula se ofereceu por saber como a amiga era.  

 - Não precisa – Estela recusou. – Eu vou resolver isso de uma vez por todas.  

 - Você está estonteante! – Breno exclamou, assim que Estela chegou num 

vestido azul que delineava seu corpo torneado. Nas mãos, ela carregava um casaco 

preto, caso sentisse frio na hora de voltar para casa. A estudante se esquivou do 

beijo do ex-namorado e sorriu de forma breve para mostrar que ele teria que se 

esforçar mais. – Se é assim que vai ser... – disse ele.  
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 Eles entraram na festa chamando a atenção de todos. A maioria das pessoas 

ali, Estela reconhecia da primeira festa em que foram vistos juntos. A diferença 

daquela noite era que a estagiária já estava acostumada ao jeito da galera e se 

importava menos ainda de ser julgada por estar ao lado de Breno. Ela atravessou 

a casa seguida por ele e foi até os fundos onde o anfitrião se encontrava.  

 - Você está incrível! – Pedro se aproximou deles e deu um abraço apertado 

em Estela, deixando Breno irritado ao perceber que ela correspondia àquela 

investida.  

 - Obrigada Pedro – Estela agradeceu com um belo sorriso que aumentou a 

raiva do ex-namorado. Ela se virou e observou Breno cumprimentar e cochichar 

algo ao pé do ouvido do amigo. – Posso saber do que estão rindo?  

 - Hã? – Pedro riu olhando para o amigo. – Estava recebendo uma 

reprimenda por paquerar a mina de um amigo.  

 - Não sou a mina dele – Estela rebateu, sentindo a fúria de Breno quando 

ele se virou para encará-la. – Estamos aqui apenas como amigos, não é querido?  

 - Então quer dizer que... – Pedro olhou de um para o outro e riu mais uma 

vez se mostrando sem graça.  

 - Estamos nos acertando – Breno disse agarrando o braço de Estela e a 

tirando de perto do amigo. Ao chegar em uma área menos barulhenta, ele 

começou o sermão que lhe era típico. - Você está de sacanagem comigo? Veio aqui 

me humilhar na frente dos meus amigos? – ele observava a expressão de riso dela. 

– Não dá pra acreditar nisso.   

 - Não é minha intenção, meu amor – Estela falou antes que ele continuasse. 

– Se pegar meu braço e me arrastar for a sua ideia de “estamos nos acertando”, 
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você errou – ela reparou que algumas pessoas os encaravam de longe, mas 

prosseguiu. - Eu aceitei vir pra me despedir de você.  

 - Como assim se despedir? – Breno se assustou. – No que está pensando?  

 - Não te interessa – Estela falou com voz firme. – Apenas quero dizer que 

você me ensinou muito nesses últimos meses – suspirou. – Eu precisava passar 

por tudo que você me fez sofrer para aprender uma lição.  

 - Você está indo embora? – ele perguntou, tentando segurar o braço de 

Estela de novo. – Você não pode simplesmente me deixar assim.  

 - Eu já deixei, mas você não percebeu – a estudante respondeu, retornando 

para dentro da casa. – Vou ao banheiro. Tchau!  

 - Você vai se arrepender disso – Breno gritou. - Você foi a mais... 

 - Calma aí, irmão! – Pedro correu para perto do amigo e o impediu de falar 

uma besteira. Abaixando a voz, ele segurou o rosto de Breno contra o dele. - Ela é 

uma boa garota. Você é quem vai se arrepender de perdê-la.  

 - Me poupe, mano! – Breno empurrou o amigo para longe. – Ela não vale 

nada. – O estudante respirou fundo. – Acha que pode me zoar na frente de vocês. 

Vai pra porra! 

 - E você quase agredir ela vai resolver? – Pedro deu outro empurrão no 

amigo. – Se toca, meu. Ela gosta de você, se não nem viria aqui.  

 - Foda-se! – Breno gritou e correu para longe de Pedro, deixando o anfitrião 

com os demais convidados boquiabertos ao redor da piscina.  

 Estela estava entrando no táxi quando se lembrou do casaco que tinha 

ficado no banheiro. Ela precisava buscá-lo porque era um presente da mãe. A 

estudante pediu ao motorista para esperar um minuto e entrou rapidamente na 

casa. Saindo do banheiro, ela ouviu Breno conversando de forma íntima com uma 
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garota da classe dele. Percebeu uma das mãos dele na cintura da menina e a ficha 

caiu. Estela olhou com tristeza na direção do ex-namorado e saiu correndo de 

perto deles. 

 - Pode ir, moço! – ela ordenou ao motorista ao fechar a porta do carro e ver 

Breno correndo atrás dela. Secando as lágrimas com a manga do casaco, ela o 

encarou pela última vez. No caminho, ela colocou uma música animada no celular 

para melhorar o humor. Quando chegou em casa, Estela se trancou no quarto 

para chorar. Ela precisava daquilo para se recuperar. Minutos depois, a jovem 

estudante se deitou com a certeza de que tinha feito a escolha certa.  

 Pela manhã, Estela se despediu da amiga com um abraço, assim que 

terminaram de tomar um café que Paula tinha preparado para elas. A estudante 

sabia que aquelas férias seriam fundamentais naquele momento, mas sentiria 

falta da amiga durante o tempo que passaria fora da cidade. Ela pegou a mala e 

saiu do apartamento, antes que desistisse de viajar naquele horário.  

 - Vou sentir sua falta – gritou Paula, assim que ela entrou no táxi. – Me 

manda todas as fotos que conseguir, ok?  

 - Eu amo você! – Estela respondeu, abrindo a janela para acenar. – Vou 

mandar. 

 Já na rodoviária, Estela conferiu pela milésima vez o horário da viagem, foi 

até uma lanchonete tomar um suco, papeou com a garçonete que a atendeu e 

depois se dirigiu para o terminal porque o ônibus sairia em quarenta minutos. Ela 

recebeu uma ligação do pai que a fez emocionar. Após cinco minutos sentada em 

um banco, a jovem seguiu para a área de embarque, mas antes de atravessar, ela 

ouviu que alguém gritava o nome dela.  
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 - Estela! – Breno gritou mais uma vez. – Me espera, por favor!  

 - Acho que aquele rapaz quer falar contigo – a atendente disse para Estela 

ao ver que ela não dava atenção.  

 - É melhor não – Estela se apressou em atravessar a roleta. – Ex-namorado.  

 Breno viu que era ignorado e correu ainda mais rápido. Estela teve 

dificuldade para puxar a mala e, com isso, ele chegou até ela, implorando para 

que falasse com ele. Ciente de que seria uma perda de tempo, ela conseguiu 

passar a bagagem e começou a andar, quando o ouviu gritar que a amava 

também. A estudante respirou fundo antes de se virar e caminhar até ele.  

 - O que pensa que está fazendo? – Estela perguntou o mais baixo que 

conseguiu.  

 - Eu passei na sua casa e Paula me falou que tinha vindo para cá. – Breno 

se explicou apressadamente. – Passei a noite toda pensando em você e em como 

eu falaria isso, mas eu fui idiota contigo e quero realmente uma chance de te fazer 

feliz.  

 - Você não acha que é um pouco tarde demais para isso? – ela se aproximou 

mais para olhar dentro dos olhos dele. – Depois de tudo que você me fez passar, 

acha que eu consigo acreditar no que você está dizendo?  

 - Eu não tive a chance de falar ontem, pois você fugiu – Breno disse, 

segurando uma das mãos dela. – Eu te amo, Estela, e demorei muito para 

perceber isso.  

 - Breno... – a jovem estudante se esquivou do toque dele. – Eu não quero 

mais ficar contigo. Percebi que, para você, eu fui apenas mais uma conquista – ela 

se afastou, voltando para perto da mala ao ouvir a chamada da viagem que faria 
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em instantes. – Você sabe do que eu estou falando – Estela se virou uma última 

vez, antes de entrar no ônibus que chegara naquele segundo. – Acabou!   
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7. Encrenca 

 

 expediente na lanchonete da rodoviária estava quase no fim 

quando Poliana viu um homem de jaqueta preta, cabelo 

bagunçado e óculos escuros entrar bruscamente pela porta, 

passar por ela e pegar uma garrafa de água na geladeira. Sendo a responsável 

daquele turno, ela interrompeu a limpeza do salão e foi ao caixa receber o 

dinheiro, passando por Deise e sinalizando que ficasse atenta. 

A garçonete informou o valor e aguardou o homem efetuar o pagamento. 

Perguntou-lhe se gostaria de mais alguma coisa e ele apenas recusou com a 

cabeça. Poliana o observou sentar com as pernas abertas de frente para ela como 

se tentasse seduzi-la. O misterioso homem levantou os óculos revelando os olhos 

cor de mel, deixando-a hipnotizada, principalmente por conta da mordida que ele 

deu nos lábios inferiores.  

Desconcertada, Poliana passou na frente dele com o corpo travado e 

continuou a organizar o salão. Ela tinha estranhado o jeito daquele homem, mas 

precisava terminar o serviço antes que o patrão voltasse. Encarando Deise, a 

garçonete piscou e a colega saiu dali em direção ao armário onde guardavam suas 

bolsas. Voltando a observar o homem, Poliana viu que ele tinha retirado a jaqueta, 

revelando braços malhados. Com um misto de atração e medo, ela se aproximou 

dele e disse que elas estavam fechando o lugar.  

De repetente, ele se levantou na frente dela e a fez escorregar no chão que 

ainda estava úmido. Ele tentou ajudá-la a se levantar do chão e, sem falar uma 

palavra sequer, deixou uma nota no balcão, pegou a jaqueta na cadeira e seguiu 

 O 
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para a porta aberta pelo senhor Jorge e o filho, Miguel. Antes de sair, o homem se 

virou e mandou um beijo para a garçonete escorada no balcão.  

Deise voltou do depósito e ficou aliviada ao ver que o indivíduo esquisito 

tinha ido embora dali. Ela agradeceu a Deus pelo rápido retorno do patrão porque 

pensou que seriam roubadas. Ainda apreensiva, Poliana terminou de passar o 

pano, tomou um copo de água e decidiu que iria embora como de costume. O 

patrão a agradeceu pela rapidez em chamá-lo. Miguel estava lá fora com Deise, 

aguardando o irmão dela que iria levá-la embora. Poliana se despediu deles e 

seguiu em direção aos fundos da rodoviária. 

Caminhando pela rua Henrique Burnier, ela falava ao celular com a mãe, 

quando uma chuva fina começou a cair e a fez correr para o ponto de ônibus logo 

em frente ao Shopping Jardim Norte. O longo cabelo preto, a camisa branca 

debaixo do casaco cinza e o jeans azul ficaram molhados. Ela se sentou no banco 

e avisou que ligaria assim que estivesse dentro do ônibus. Acostumada a ir 

embora a pé todos os dias, ela não sabia dos horários, então ficou observando os 

carros passando e jogando água para o alto.  

- Que chuva, hein? – Um homem se aproximou ofegante por ter corrido 

também. Poliana se levantou ao ver que era o desconhecido que tinha estado na 

lanchonete antes. – Você é a moça que me atendeu no Lanche do Jorge, não é? – 

ele estendeu-lhe a mão para cumprimentá-la. – Sou o Vitor – se apresentou ao 

retirar os óculos. 

- Olá – ela falou, ignorando a mão estendida. Poliana guardou distância 

dele, torcendo para que qualquer ônibus passasse por ali, pois tinha medo que ele 

fizesse alguma coisa. A garçonete agradeceu mentalmente quando ele desistiu da 

conversa. Ela se lembrou do olhar dele e da mordida que ele dera na boca 
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enquanto a paquerava. Para se controlar, ela começou a sussurrar uma música 

que gostava, esforçando-se para se distrair.  

- Nós começamos com o pé esquerdo e quero me desculpar pelo jeito que eu 

me dirigi a você – Vitor falou, quebrando o silêncio que causava um 

estranhamento entre os dois. Um ônibus apareceu e ele fez sinal para parar. 

Poliana não teve tempo de responder porque o homem foi embora, deixando-a 

perdida em pensamentos. A chuva parou e ela foi para casa a pé como de 

costume.  

As semanas se passaram sem que Poliana voltasse a ver Vitor, e ela 

começava a se esquecer dele quando, numa sexta-feira, o encontrou em um 

barzinho do centro, onde ela estava com algumas amigas do curso de estética. A 

garçonete estava usando um vestido verde que valorizava seu corpo, e, após 

algumas taças de vinho, resolveu tomar um ar na área externa.  

- Você está incrível! – Vitor chegou por trás dela, assustando-a e fazendo-a 

bater com a bolsa nele. – Nossa, me desculpa. Não foi minha intenção.  

- Você é louco? – Poliana perguntou ao encará-lo e empurrá-lo para longe.  

- Não sabia que você gostava de vir a barzinhos – ele ignorou a atitude da 

moça, se aproximou outra vez e roubou um beijo. Após alguns segundos se 

afastou. – Eu estava doido pra te dar um beijo assim – ele riu com gosto, 

encarando a expressão não muito amigável da mulher na frente dele.  

- Não acredito que você fez isso – Poliana falou após recuperar o fôlego. Ela 

se negava a sentir atração por ele e se colocou num canto recusando retribuir 

aquele beijo que a tinha deixado sem reação. – Eu preciso ir – a garçonete disse, 

antes de ajeitar o cabelo e entrar no bar para se despedir das amigas.  
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Poliana tentou, por dias, esquecer as mãos fortes de Vitor ao redor da sua 

cintura, e com as brigas constantes com o pai dentro de casa, pensar naquele 

misterioso homem era uma fuga dos problemas. O trabalho se tornou estressante 

e a sensação de ter sido rejeitada na seleção realizada pelo salão em que queria 

trabalhar não estava ajudando. No dia em que estava para explodir, o 

desconhecido reapareceu na lanchonete.  

 Vitor encontrou uma Poliana diferente da que ele costumava ver quando 

passava em frente ao local para observá-la. Naquela noite, ela estava nitidamente 

chateada com alguma coisa e parecia ter chorado por horas, a se notar pelas 

quase imperceptíveis marcas da maquiagem que sobraram em seu rosto. Para 

surpresa dele, ela aceitou ser acompanhada até sua casa sem qualquer 

questionamento.   

 Nas semanas seguintes, Vitor passou a visitar Poliana com mais frequência, 

e aos fins de semana se encontravam para conversar. O até então desconhecido a 

levou a muitas festas e lugares que a garçonete sequer tinha imaginado visitar na 

vida. Em casa, as coisas tinham melhorado com o pai, e no trabalho ela ignorava 

tudo o que Deise falava sobre a relação com o “esquisitão de outro dia”. Ela vivia 

um sonho. 

 “Eu preciso saber se você está bem.” Pelo sexto mês em que estavam juntos, 

Poliana já tinha perdido a conta de quantas mensagens enviara para Vitor. Ele 

tinha a mania de desaparecer por alguns dias e reaparecer quando tinha vontade. 

Aquilo a deixava com os cabelos em pé, imaginando o que poderia estar 

acontecendo quando ele sumia do mapa. Para Poliana, o namoro, que era um 
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sonho, se transformou em pesadelo, porque eles brigavam todos os dias e a 

desconfiança aumentava a cada semana.  

 - Eu realmente não sei o que está acontecendo com ele – Poliana confessou 

para Deise pouco depois do trabalho. – Vitor estava me tratando tão bem... e agora 

some, sem dar notícia alguma. Será que fiz alguma coisa errada? 

 - Eu não tenho o que falar, Poli – Deise falou, encarando a antiga amiga. – 

Você me excluiu da sua vida e fingiu não me ouvir quando tentei te alertar sobre 

ele.  

  - Eu só preciso de uma opinião sua e não de um sermão – Poliana revidou.  

 - Você sabe muito bem que ele não vale nada – Deise contestou. – Desde o 

primeiro dia, você me pediu para ficar de olho. Foi o que fiz, e te digo: ele não 

presta.  

 - Você nem conviveu com a gente – Poliana gritou indignada porque Deise 

não a estava ajudando em nada com aquela conversa. – Ele me ama e isso é que 

importa. 

 - Tudo bem – Deise se levantou e voltou aos afazeres. – Boa sorte! 

 Naquele final de semana, Vitor reapareceu e recebeu uma reprimenda de 

Poliana que não aguentava mais aquela inconstância da parte dele. Fingindo que 

tudo estava da mesma forma que antes, ele a convidou para ir a uma festa no 

galpão de um amigo, no bairro Sagrado Coração, e, pensando em resolver as 

coisas, a garçonete aceitou de imediato e preparou uma roupa vistosa para 

chamar a atenção do namorado.  

As luzes coloridas piscando de forma insistente, as pessoas dançando ao 

som de uma música eletrônica muito alta e o teto girando como um disco de vinil, 

foi tudo que Poliana viu antes de desmaiar. Ela não estava habituada ao consumo 
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excessivo de álcool e passou o tempo todo da festa com um copo na mão, 

misturando cerveja com um ou outro drink, já que o namorado a deixara em um 

canto para curtir com os amigos.  

Ele a tinha buscado em casa e tudo parecia ter voltado a ser como no 

começo do relacionamento. Mas a garçonete estava enganada, porque assim que 

chegaram na festa, Vitor a abandonara e ficou andando de um lado a outro na 

companhia dos conhecidos. Poliana estava cansada e resolveu ir ao banheiro 

antes de ir embora, mas quando voltou, flagrou o namorado aos beijos com outra 

garota.  

Sozinha em um lugar que não conhecia ninguém, a garçonete avisou Deise 

onde estava e contou que precisava de ajuda. Para não perder a razão e partir 

para a briga, ela preferiu se aproximar do bar montado na festa e pedir todo tipo 

de bebida que gostaria de experimentar. Não demorou muito para o álcool subir-

lhe à cabeça e a derrubar no chão, alarmando algumas pessoas que estavam ao 

redor dela.  

Deise chegou poucos minutos depois e encontrou Poliana sobre um sofá 

surrado no canto da festa. Ela estava viva, mas com a pulsação fraca. Com a 

ajuda de Miguel, a garçonete foi levada para o hospital. Mas antes de deixar o 

local, viu algumas pessoas se drogando e Vitor aos beijos com outra mulher. 

- Onde eu estou? – Poliana perguntou quando acordou e viu Deise ao seu 

lado se segurando para não dormir sentada.  

- No hospital – Deise respondeu, chegando a cadeira mais para perto. – Eu 

fiquei com medo por você, assim que entrei naquele lugar – ela confessou. – Está 

ficando doida de ir parar numa festa como aquela? Você poderia estar morta.  
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- Eu... eu... obrigada! – Poliana agradeceu com vergonha, por se encontrar 

nesse estado naquele momento. – Você sabe do Vitor? 

- Acorda Poli! – gritou a amiga, recebendo uma reprimenda de uma 

enfermeira que fazia a ronda no quarto. – Você estava desmaiada quando te 

encontrei. Jogada como um trapo sobre aquele sofá velho e ainda está preocupada 

com o canalha do Vitor? 

- Ele... ele... – Poliana tentou articular, e se lembrou do que tinha visto 

pouco antes de perder a consciência. – Ele estava beijando outra garota na minha 

frente.  

- Exatamente – Deise concordou. – E não parecia se importar com o seu 

estado. Espero que tenha servido de lição para você. 

- Mas ele disse que as coisas seriam melhores. – Poliana tentava enganar a 

si própria, mas no fundo sabia que o namoro sequer tinha começado.  

- Pra mim, chega! – Deise aproveitava que a mãe da amiga acabara de 

chegar. – Dona Rita, veja se coloca juízo na cabeça da sua filha – recomendou à 

mãe da colega, indo embora ao lado de Miguel que a esperava no corredor.  

- O que você estava pensando, minha filha? – Rita perguntou para Poliana, 

assim que se sentou na beirada da maca. – Quando sua amiga me ligou, eu fiquei 

com medo de você morrer. 

- Ela não precisava ter te ligado – a garçonete revidou com sarcasmo. – 

Espero que o seu pai não saiba disso. Ele vai me encher o saco. Tenho certeza.  

- E não será por menos, não é mesmo? – Rita chamou a atenção da filha. 

Poliana sabia que estava errada, mas negava para si mesma que deixara aquilo 

acontecer. Não conseguia acreditar que o “incrível” namorado era mentiroso e 

traidor, que a enganara este tempo todo. Ela sentia que merecia todas as palavras 
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que a mãe lhe dirigia, enquanto estava perdida em pensamentos de como tinha 

sido tão idiota.  

- Isso não vai mais acontecer, mãe – Poliana interrompeu Da. Rita antes que 

continuasse com a bronca. – Eu prometo.  

- Eu espero que tenha sido a primeira e última vez que você passe por isso – 

ela finalizou, encarando a filha. – Vou deixar a enfermeira te examinar – Rita se 

afastou. 

Poliana saiu do hospital cerca de uma hora depois, pois ainda precisou 

passar por um médico antes de ser liberada. Em casa, o pai deu mais um sermão 

que deixou a filha ainda mais chateada com os acontecimentos dos últimos meses. 

Sozinha no quarto, Poliana apagou todas as fotos que mantinha no celular das 

viagens com Vitor. Ver a alegria estampada no próprio rosto, pouco tempo antes, a 

fazia questionar se o que estava acontecendo era mesmo real. Ela quis ligar para o 

Vitor e passar a história a limpo, porém era doloroso lembrar o descaso com que 

ele a tratara na festa. A garçonete passou o resto do fim de semana na cama, com 

um pacote de biscoitos ao lado, assistindo à televisão.  

Na semana seguinte, Poliana resolveu seguir em frente e se retratar com 

todos os que ela tinha magoado naquele período. Dentro de casa, ela se sentou 

com os pais e teve uma conversa franca com eles sobre tudo que tinha acontecido, 

pedindo perdão pelas atitudes imaturas. No trabalho, ela agradeceu à Deise pela 

ajuda e se desculpou por ter abandonado a amiga por conta de um homem que 

sequer conhecia. Elas fizeram as pazes e isso melhorou o clima entre as duas no 

trabalho. Quem gostou da situação foi o senhor Jorge, que via o movimento de 

fregueses voltar por conta da simpatia da garçonete. 
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Certo dia, enquanto terminava o atendimento a uma estudante que viajaria 

para a casa dos pais, Poliana viu Vitor passar ali em frente, de braços dados com 

uma mulher ruiva. Ele lançou um olhar rápido para a ex-namorada e se 

concentrou na companheira, confirmando os rumores de que seguia em frente 

com a vida. Sentindo uma dor no peito e segurando para não cair em prantos, 

Poliana deixou a cliente parada no caixa e foi para o depósito, onde poderia chorar 

como uma criança que cai no chão e se machuca. 

- Você precisa melhorar – Deise se sentou ao lado da amiga. – Você não 

merece o que está passando agora.  

- Eu me sinto uma idiota – Poliana declarou, secando um pouco as lágrimas.  

- Você tomou um tombo feio, mas é capaz de se levantar – Deise sorria 

positivamente, tentando melhorar o astral da amiga. – Vamos mostrar que você é 

melhor que isso? Anda, vamos! 

- Eu sou melhor que isso – a garçonete afirmou para si mesma, pegando a 

mão da amiga para se levantar. – E vou te provar isso – prometeu já mais positiva.  

- Prove pra você – Deise a abraçou com carinho antes de retomar o trabalho.   

Ao chegar em casa, Poliana repassou mentalmente sua história com Vitor e 

se propôs a escrever o que aquela situação representava para ela mesma. Após ler 

o texto umas duas vezes, ela se lembrou de que era um tema recorrente no canal 

da Mari Macedo, uma famosa youtuber da cidade que falava sobre 

relacionamentos. No mesmo minuto, ela enviou um e-mail para a mulher, 

perguntando se poderia compartilhar o que havia escrito.  

“A gente pode conversar? Ainda te amo”. Poliana leu a mensagem de texto 

que o ex-namorado tinha enviado. Aquelas palavras já não significavam nada para 
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ela, mas Poliana respondeu que poderiam se encontrar num intervalo de trabalho. 

A garçonete terminou de tomar um café, cumpriu a rotina matinal e foi trabalhar. 

Assim que chegou, deixou a amiga ciente da sua decisão e de como planejava 

conduzir a conversa com Vitor.  

- Você continua linda – elogiou Vitor, assim que se sentou de frente para ela.  

- Não – Poliana foi direta. – Você desapareceu por semanas após me 

abandonar bêbada numa festa de amigos e acha que as coisas serão do mesmo 

jeito? 

- Eu sei que não – ele abaixou a cabeça. – Me desculpa.  

- Eu pensei muito nestes últimos dias, e cheguei à conclusão de que você 

perdeu a melhor namorada que poderia ter tido – Poliana aumentou o tom de voz, 

passando a mão pelo cabelo. – Acredito que você nunca amou ninguém, por isso... 

- Você não pode afirmar isso – Vitor cortou a garçonete e se arrependeu de 

tê-lo feito, vendo sua expressão mudar.  

- Eu posso sim – ela gritou sem se importar de alguém ouvir. – Eu me culpei 

muitas vezes pelos dias que você sumia do mapa e, semanas atrás, naquela última 

festa, eu me vi como um troféu que você cansou de exibir para o mundo, me 

trocando por outra na minha frente. – Ela suspirou fundo. – Sabia que você era 

uma encrenca quando te vi entrando na lanchonete, mas meio que me sentia 

atraída pelo seu jeito. – Poliana o encarou. – Era o que me encantava em você. 

Mas hoje... 

- Deixa eu te explicar o que aconteceu naquele dia – ele a interrompia de 

novo, e ela se levantou para ir embora. Querendo terminar aquele assunto, Vitor a 

segurou pelo braço.  
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- Ou você me solta ou eu grito que estou sendo assediada – Poliana 

ameaçou, virando para encará-lo. – Eu estou te avisando.  

- Eu amo você – Vitor se ajoelhou para continuar falando. – Eu sempre vou 

te amar, independente do que você pensa sobre mim. 

- Você pode parar com essa encenação, Vitor – Poliana se soltou das mãos 

dele. – O namoro deve ser vivido e construído a dois, mas você não curte muito 

isso – ela se agachou na frente dele. – Só Deus sabe quanto tempo fiquei 

inconsciente no chão frio daquele galpão, e você aos beijos com outra... – Poliana 

segurou o rosto do ex. – Deise me fez perceber que eu fui só mais uma marcação 

no seu cinto, não é mesmo?  

- Você era mais que isso... é mais que isso para mim. – Vitor rebateu ao se 

sentar no chão da rodoviária. Os transeuntes que circulavam por ali já 

observavam os dois.  

- Eu e todas as outras somos apenas isso para você, meu bem – Poliana 

disse com a voz mais doce. – E pensar que você nunca foi capaz de amar qualquer 

coisa na vida me faz ver que a culpa não era minha, mas sempre foi sua, por não 

me merecer.  

- Eu... eu não sei mais o que dizer para te convencer do contrário –  disse 

Vitor. – O que quer que eu faça? 

- Que pare de ser canalha com as mulheres e busque um tratamento porque 

isso não é normal – Poliana se afastou nesse momento. – E nunca mais me 

procure.  

A garçonete colocou um ponto final na história e torceu para que seu alerta 

chegasse a todas as mulheres que viviam situação parecida. Poliana sabia que um 

dia um homem honesto atravessaria seu caminho, mas naquele minuto, enquanto 
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voltava ao trabalho e deixava um Vitor boquiaberto para trás, sua única 

preocupação era realizar um bom trabalho e viver a vida um dia de cada vez.  
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8. Confusão 

 

epois de um dia inteiro gravando vídeos e repassando o 

trabalho com a equipe, o que Mari Macedo mais queria era 

descansar. Ser uma youtuber estava se tornando cansativo, 

porque mesmo contratando algumas pessoas para assessorá-la ela era a 

responsável por tudo: por estar à frente da câmera, escrever os textos base para as 

pautas editoriais e ainda lidar com os imprevistos que apareciam de vez em 

quando.  

 - Estou esgotada – ela comentou com o namorado, Henrique, assim que se 

jogou no sofá. Os dois se conheceram cerca de cinco anos antes, quando Mari 

passava um final de semana na pousada onde ele trabalhava. Ela não estava 

disposta a se envolver com alguém, mas ele ultrapassou essa barreira e a 

conquistou. Depois de dois anos de namoro, eles decidiram morar juntos e 

alugaram um apartamento no centro da cidade, assim que ele conseguiu trabalho 

como instrutor de logística no Senai. 

 - Você poderia desacelerar um pouco – ele comentou, não dando muita 

atenção a ela por conta do jogo de futebol que assistia na TV. – Se você puder 

preparar algo para nós, estou faminto, meu amor – Henrique pediu dando-lhe um 

beijo na boca, sem reparar na linha de expressão que se formara na testa da 

namorada.  

 - É melhor eu desacelerar – Mari foi incrédula para a cozinha, tomou um 

pouco de água e se fechou no quarto para trabalhar mais um pouco. Ela colocou o 

celular para carregar e selecionou uma playlist musical para relaxar e esquecer 

que o namorado estava na sala. Eram inúmeras as mensagens que recebia todos 

 D 



 A VIDA É COMO MÚSICA ♪ 95 

os dias, mas um e-mail em particular atraiu a sua atenção, pela sinceridade da 

conterrânea Poliana.  

 - Você não vai mesmo preparar nada pra nós? – Henrique gritou enquanto 

se servia de mais um pouco do vinho e voltava para a sala. – Você já foi melhor, 

meu bem. 

 Ignorando o namorado, ela ainda queria responder mais alguns e-mails 

voltados para o canal Mulher de Valor e postar uma foto no Instagram antes de 

tomar banho. Minutos depois, Mari estava debaixo das cobertas, buscando listar 

cinco motivos para agradecer por aquele dia. Ela adormeceu antes de chegar ao 

quinto.  

 - Acordou, meu amor? – Henrique se virou para beijá-la. – Dormiu cedo 

ontem.  

 - Por que você não me acordou? – ela perguntou ao se desvencilhar do 

abraço do namorado e pegar uma fruta na geladeira. – Estou atrasada – Mari disse 

antes de ouvir alguma resposta e de sair correndo para a reunião, marcada para 

dali a trinta minutos. – A gente se fala mais tarde. Bom dia! 

 - Pra você também! – Henrique saiu logo em seguida, deixando para trás a 

louça acumulada na pia da cozinha e a roupa jogada pelo chão da casa. Os  dois 

tinham combinado que a cada semana um ficaria responsável por lavar a roupa, 

mas Mari percebeu que somente ela estava cumprindo o trato.  

 Formada em psicologia, Mari Macedo criara um canal no Youtube por não 

desejar que nenhuma outra mulher vivesse um relacionamento abusivo como o 

dela. Ela morou com por dois anos com José, antigo namorado, , e se encantava 

com o que ele lhe prometia, mas as coisas começaram a mudar quando as 
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agressões se sucederam. Ela não estudava nem trabalhava, dependendo 

exclusivamente dele e tendo comprado uma briga com a família inteira para sair 

de casa. Mari se viu obrigada a voltar para a casa dos pais com uma medida 

protetiva em mãos. Ela começou a estudar e achou um lugar para trabalhar, pois 

queria se assegurar de nunca mais depender de homem nenhum. Ela tinha 

passado por muita coisa e se fechou para o mundo.  

 - Fique tranquila que você consegue – Cíntia tentou acalmá-la assim que a 

amiga chegou para a reunião.  

 - Achei que eu não chegaria a tempo – Mari comentou enquanto seguiam 

para a sala de reuniões do conhecido radialista, Ferreira. O projeto de expansão 

da youtuber consistia em alertar todo público feminino de rádio. Ela sabia que o 

conteúdo do canal era direto e poderia desagradar algumas pessoas, mas a 

vontade de compartilhar experiências e estar em contato, ao vivo, com as ouvintes, 

era muito maior do que qualquer obstáculo.  

 - Podem se sentar –Ferreira sugeriu, assim que elas entraram. Ele era um 

homem de meia idade, barba e cabelos grisalhos e tinha um estilo despojado. No 

pescoço, tinha um fone de ouvido que era sua marca registrada como responsável 

pela programação daquela estação de rádio. – Eu recebi o e-mail que me 

mandaram e gostei muito da ideia, senhorita Macedo.  

 - Pode me chamar de Mari. – Controlando o nervosismo, ela encontrou apoio 

no olhar da amiga e resumiu o que pretendia com aquele projeto. Ela sabia que 

poderia ser rejeitada por não ter ‘papas na língua’, mas o canal vinha crescendo 

nos últimos dias e alcançando cada vez mais pessoas que gostavam de dicas para 

melhorar o relacionamento com os parceiros.  
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 - Nós conversamos internamente e avaliamos que podemos ajudá-la a 

expandir o seu conteúdo através da nossa rádio –o radialista proferiu, reparando 

na beleza da mulher à sua frente. Os cabelos pretos à altura do ombro, os olhos 

castanhos e o vestido verde sob o casaco cáqui faziam Mari Macedo parecer uma 

bela pintura. – Temos 40 minutos às terças-feiras, toda semana. O que acha? 

 - Eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando – ela se levantou 

para fechar a parceria com um aperto de mãos. – Eu aceito. Começamos na 

próxima semana? 

 Ferreira confirmou o valor pela participação na rádio. Eufórica, Mari 

abraçou Cíntia, a responsável pelo marketing do canal. Além de escrever para o 

blog e fazer vídeos para o Mulher de Valor, ela participaria ao vivo da programação 

de uma rádio local conhecida. Quando se despediu da amiga e colega de trabalho, 

ligou para Henrique e o convidou para almoçar. Mas ele recusou, dizendo que 

precisava resolver alguns detalhes da visita técnica que teria com os alunos.  

 À tarde, Mari se encontrou com a mãe no Shopping Jardim Norte porque não 

se viam há algum tempo por conta da rotina exaustiva da youtuber. A mãe relatou 

tudo que vinha acontecendo com os irmãos mais novos; Letícia ainda morava com 

eles, mas estava num intercâmbio no Canadá; Natanael era do Exército e saíra de 

casa antes de Mari, visitando os pais a cada quinze dias; Pedro estava casado e 

tinha se mudado para São Paulo por conta do trabalho. O pai bebia diariamente, 

mas tinha parado um pouco com discussões desnecessárias.  

Mari se despediu da mãe com pesar e prometeu fazer uma visita qualquer 

dia. Ela deu um sorriso largo, secou uma lágrima e voltou para casa porque 

precisava pensar em um tema para a estreia na rádio. Mari ainda olhou para trás 
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e viu a mãe caminhar lentamente para fora do shopping. Ela sorriu ao constatar 

que elas eram muito parecidas fisicamente e muito diferentes no jeito de lidar com 

as coisas.  

Após alguns minutos, Mari entrou no apartamento e sentiu um cheiro forte 

vindo da cozinha. Ao se aproximar, ela se deparou com a bagunça da noite 

anterior somada ao que Henrique preparara para almoçar. O cheiro de feijão azedo 

dominava o ambiente e Mari ficou muito irritada com aquela zona. Ela começou a 

arrumar tudo por saber que não conseguiria se concentrar no trabalho com 

tamanha desordem.  

Depois de tudo ajeitado e a sensação de paz instaurada, Mari fez uma live 

para alguns seguidores e avisou sobre a enquete que deixaria no stories para que 

votassem. Ela finalizou aquele rápido encontro e, aproveitando a empolgação, 

postou o segundo vídeo da semana, abordando o tema da cooperação entre os 

casais. Quando ouviu o namorado chegar, sua expressão mudou, porque há 

meses ele vinha quebrando as regras que eles tinham firmado quando decidiram 

morar juntos.  

- Olha como a casa está um brinco – ele ironizou da porta do quarto, 

encontrando uma namorada séria e concentrada. – Você está bem?  

- Eu estaria melhor se você não esquecesse as suas obrigações – Mari o 

encarou e se levantou da cama ao confirmar que o vídeo estava postado. – 

Precisamos resolver isso, porque ultimamente está ficando pesado pra mim.  

- O meu tempo também está contado – Henrique replicou ao deixá-la passar. 

– O Youtube se tornou a sua família, e agora você não consegue cumprir sua 

obrigação como mulher da casa.  

- Como é que é? – Mari apareceu no corredor e o fuzilou com o olhar.  



 A VIDA É COMO MÚSICA ♪ 99 

- Você colocou na cabeça que quer ser uma youtuber e esqueceu-se que tem 

um marido pra cuidar - revidou enquanto separava uma roupa para vestir após o 

banho.   

- Você me conhece não é de agora – Mari apareceu na porta do quarto. – 

Sabe o que aconteceu comigo antes, e vem me falar isso? – Ela levantou os braços 

e balançou a cabeça em negação. – Não assistiu a nenhum dos meus vídeos? – 

Mari indagou, sabendo que ele não se importava com o trabalho dela tanto quanto 

ela com o dele. – Foi o que imaginei! Se tivesse assistido apenas um, não teria 

aberto a boca para falar demais.  

- Você anda muito irritada, meu amor – Henrique agarrara a cintura dela. – 

Vem cá pra eu dar um beijo nessa boquinha linda. – Eles se beijaram e 

aproveitaram o calor do momento para fazer amor. Era a forma que ele encontrava 

para pôr um fim em todas as brigas dos últimos meses. Mari se desvencilhou do 

abraço e ligou para Cíntia porque precisava desabafar um pouco.  

As primeiras semanas de programa de rádio foram um sucesso total. As 

ouvintes ligavam para uma palavrinha com aquela youtuber que tanto as ajudava 

a lidar com os relacionamentos. O número de inscritos no canal Mulher de Valor 

aumentava a cada dia e os seguidores no Instagram também. Mari tinha 

descoberto sua missão e estudava a melhor forma para atingir mais pessoas. Ela 

não se considerava feminista, apesar de entender os ideais do movimento e de 

apoiar as campanhas por igualdade de direitos entre homens e mulheres.  

Quando sua participação na rádio completava três meses, uma ouvinte ligou 

e perguntou o que ela faria se o companheiro se tornasse agressivo e agisse como 

se nada estivesse acontecendo. A imagem do primeiro namorado voltou à mente 
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da youtuber e o suor escorreu-lhe pelo pescoço ao lembrar a mão firme de José 

pressionando forte o seu braço esquerdo enquanto gritava por um motivo torpe.  

- Eu acho que você deve conversar com ele sobre isso – Mari aconselhou a 

jovem, contando por alto a experiência que tivera anos atrás. – Avise alguém da 

sua família, ela é a única que vai estar do seu lado caso as coisas se compliquem. 

Eu torço para que tudo se resolva entre vocês. – Mari respirou fundo e resolveu 

promover a passeata que estava programando para o final de semana, onde 

defenderia a igualdade de direitos de gênero e discursaria a submissão feminina, 

ainda tão arraigada na sociedade atual. – Espero você. E leve as amigas para 

saber um pouco mais... 

O microfone dela acabara de ser cortado, impedindo que continuasse a 

promoção do evento, que não contaria com o apoio da rádio. Chateada ao extremo 

com a atitude do colega, Mari se levantou e derrubou todos papéis que estavam 

sobre a bancada. – Quem você pensa que é pra cortar a minha fala num momento 

tão importante? – Ela se irritou. – Era só ter me pedido pra parar!  

- Eu sei que você não conseguiria – Josué comentou, se afastando. 

- Eu quero que me coloque ao vivo novamente – Mari exigiu do colega, 

fingindo não ver o senhor Ferreira a observando. Cíntia sabia que aquilo poderia 

acabar mal e começou a puxar a amiga do estúdio. – Vocês homens se acham 

melhores do que a gente. Sequer entendem que não estamos aqui para servir 

vocês – ela bateu as mãos na mesa. - Estou cansada disso. A sociedade continua 

nos olhando como submissas, enquanto os homens se vangloriam de ter alguém 

para lavar, passar e cozinhar. – Ela pensou por um momento e concluiu: – Estou 

farta! Isso aqui? Acabou.  
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- Desculpa, senhor Machado – Cíntia falou, ao reparar na expressão grave 

do patrão. – A gente pode se falar amanhã?  

- Não será necessário – ele respondeu com tristeza. – Mas marque o horário 

com a Célia da recepção. 

- Muito obrigada. – Cíntia agradeceu enquanto empurrava a amiga para fora 

dali. Ela sabia que Mari estava passando por alguns problemas com Henrique, e, 

para piorar a situação, o pai ameaçara sua mãe dias antes. A ligação daquela 

ouvinte despertara a leoa que vivia dentro da amiga e a cegara por alguns 

segundos. – Você está melhor? – ela perguntou enquanto entravam em uma 

lanchonete.  

- O que foi que eu fiz? – Mari abaixou a cabeça. – Acabei de cometer o 

segundo maior erro da minha vida. Agora o senhor Machado nunca mais vai 

querer me ver. 

- Relaxa, vamos resolver isso – Cíntia tranquilizava a amiga. – Preciso saber 

se você está se sentindo bem com tudo o que vem acontecendo. 

- Prefiro não pensar nisso – disse Mari, tomando um gole do suco. – Tenho 

que chegar em casa e ouvir o Henrique falar que eu devo cuidar melhor da casa e 

dele – ela começou a chorar. – Quem eu sou de verdade? Uma farsa? – Ela secou 

as lágrimas. – Eu vou fazer este movimento acontecer e levarei o maior número de 

mulheres que eu conseguir. Eu estava andando a passos largos, mas chegou a 

hora de correr.  

Os quatro dias que se seguiram foram de muita organização e divulgação do 

evento, que aconteceria no Parque Halfeld. Intitulado “Chega de Confusão – um 

olhar feminino sobre a submissão”, o encontro levaria para as ruas grupos de 
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mulheres que queriam falar de suas histórias, bem como especialistas nas áreas 

de psicologia e enfermagem, por exemplo. Mari Macedo se uniu à Cíntia e a outros 

duas colegas de trabalho para realizar um movimento no centro da cidade. Ela 

queria dar voz a todas as mulheres que viveram ou ainda viviam dependentes de 

um homem, e mostrar que existia um mundo fora da caixa.  

- O evento, publicado no Facebook, indicava que cerca de 200 pessoas 

tinham interesse em comparecer e cerca de 138 confirmaram presença. – Cíntia 

informou os dados para os presentes no dia anterior ao do tão esperado encontro. 

– Se fizermos as postagens corretas nas redes sociais durante as palestras, acho 

que conseguiremos atrair mais pessoas.  

- Concordo com você – Mari aquiesceu enquanto selecionava um vídeo para 

postar.  – Achei! – Ela se animou e acionou o play para que o pessoal assistisse. – 

Eu quero agradecer a vocês por me ajudarem nesta causa. Acho que nós quatro 

sabemos o quanto lutamos, e amanhã vamos elevar o nível do nosso trabalho. 

Amo vocês, minhas garotas. 

- Nós também te amamos – Cíntia abraçou a amiga, assim como Lídia e 

Gabriela, que cuidavam da edição dos vídeos.  

- Você preparou alguma coisa para nós? – Henrique perguntou assim que 

chegou em casa. Ao passar pela cozinha, ele viu restos de pizza sobre a mesa e a 

garrafa de vinho pela metade. Desconfiado, o instrutor correu para o quarto para 

tirar satisfação com a namorada. – Que baderna era aquela que você estava 

fazendo na cozinha?  

- Eu não estou te ouvindo – Mari estava no banho, cantando uma música 

que ela gostava bastante. – Pode abrir a porta se quiser.  
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- Eu quero saber que bagunça é aquela na cozinha? – Henrique perguntou 

sem se importar com a reação da namorada. - Você só pode estar brincando, né? – 

Mari se enrolara na toalha, saindo do banheiro. – Eu vou fingir que nem estou te 

escutando.  

- Volta aqui – Henrique tentou puxá-la. – Você não vai na cozinha enrolada 

na toalha. Mariana! Volta aqui.  

- O que foi Henrique? – Ela se virou, gritando. – O que estou fazendo de 

errado? Não arrumei a ‘sua’ casa? Não preparei a ‘sua’ comida? 

- Todo dia agora é isso – Henrique soltou os braços ao longo do corpo em 

sinal de cansaço.  

- Henrique – Mari chamou e o puxou para a sala, sentando-se ao lado dele. – 

Há quanto tempo estamos juntos? Você acha que eu sou sua mãe? – Ela aguardou 

ele negar.  – Então por que ficou tão folgado, meu querido? - Você tá falando sério? 

– Henrique riu da expressão no rosto da namorada. – Eu não acredito que este 

show todo é porque te pedi para preparar algo pra mim.  

- Cansei! – ela gritou. - Se quiser pode preparar algo você mesmo. – Mari foi 

se deitar porque não queria brigar mais. Havia meses que a youtuber ignorava o 

problema para não ter que resolvê-lo, mas estava chegando a tal ponto que a faria 

enlouquecer. O relacionamento que vivia não era condizente com o que pregava 

para o mundo. Ela ficou acordada até tarde, pensando qual decisão tomar para 

seguir com a relação, pois do jeito que estava ela não aguentava mais.  

- Eu não vou cozinhar todo dia e muito menos lavar sua roupa sempre – 

Mari advertiu após acordar o namorado. – Eu não sou sua mãe. E as coisas aqui 

precisam mudar – ela suspirou, passando o dedo pelo peitoral dele. – Levanta logo 
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daí e vai nos preparar um café bem forte. Hoje o dia vai ser intenso e vamos 

precisar. - Você é quem manda – ele pulou da cama ao ver que a namorada não 

brincava.  

A youtuber conferiu os e-mails e se levantou para ajeitar o apartamento 

antes de ir almoçar com as meninas. Ela se sentou ao balcão, observando 

enquanto Henrique se prontificava em lavar a louça na pia. Mari sabia que talvez 

tivesse exagerado, mas precisava dar um choque de realidade no parceiro para 

que acordasse para a vida. Ele tinha se tornado uma pessoa bem diferente 

daquela que um dia conhecera na pousada.  

- E pensar que éramos tão apaixonados quando nos conhecemos – ela 

refletiu assim que ele se sentou ao lado dela, entregando a xícara de café e 

colocando a cesta de pão sobre o balcão. Mari se lembrou de como eram 

encantados um com o outro a ponto de ele quase perder o emprego por causa 

dela. – Vivemos algo tão bonito, mas acabou. 

- Ainda somos apaixonados – Henrique se apressou em dizer, sabendo que a 

namorada estava falando sério. – Eu errei com você e quero consertar isso. - Eu 

não sei se teremos mais tempo – Mari ponderou, saindo de perto dele. – Cansei de 

me estressar contigo e sua atitude me machucou bastante.  

- Eu te peço perdão – implorou, quase chorando. – Você é maravilhosa e eu 

não quero te perder. - Acho que já nos perdemos – Mari encerrou a conversa. Ela 

tinha desistido de arrumar o lugar porque não queria ter que dividir tarefas com 

Henrique.  

O evento no Parque Halfeld foi um sucesso, reunindo cerca de trezentas 

pessoas que se emocionaram ao ouvir os depoimentos de mulheres sobre seus 
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relacionamentos abusivos com homens. Após discursar sobre as razões de 

promover aquele encontro, Mari decidiu cumprimentar cada pessoa que estivera 

no local e se dispôs a ouvir o que elas tinham a dizer. Estar em contato com todas 

aquelas mulheres a fez querer ir além, pois a causa estava conquistando adeptos. 

Ela olhou para Cíntia e agradeceu com um sorriso.   
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9. Desgosto 

 

entada na varanda de casa, admirando o cantar dos pássaros, 

Judite tomava uma xícara de chá lembrando-se da infância na 

fazenda dos pais. Era um lugar muito calmo e relaxante do qual 

sentia muita falta em meio a correria e barulheira da cidade. Ela tinha escolhido 

aquela casa em um bairro mais afastado de Juiz de Fora exatamente por isso. Ali 

ela conseguia desacelerar e se reconectar com a natureza sempre que quisesse.  

 O silêncio daquele início de tarde foi quebrado pelos gêmeos de doze anos 

que chegavam da escola. Eles discutiam alguma coisa sobre os programas de 

televisão que descordavam em assistir. Judite fingiu não os escutar e voltou a se 

concentrar nos pássaros que voavam livremente por entre as árvores. A dona de 

casa quase cochilava quando Carla, a babá, gritou que a casa ia pegar fogo.  

 - Quem será que deixou este forno ligado? – A jovem babá perguntou mais 

para si mesma que para a patroa que entrava na cozinha. – Nossa! Ele está todo 

queimado. 

 - Gente! – Judite disse quando viu como o bolo de cenoura tinha ficado. Da 

sala de estar, ela reparou que as crianças riam da situação com gosto, e ela se 

rendeu a soltar um riso nervoso admirando o divertimento dos filhos. – Eu vou 

cuidar disso aqui – ela se apressou em pegar o tabuleiro com a babá para jogar 

fora aquele bolo queimado. - Você esquenta o almoço dos gêmeos para mim?  

 - Claro, senhora – Carla concordou, separando um pouco de comida e 

colocando nos pratos para levar ao micro-ondas. Ela já tinha percebido que a 

patroa não estava muito boa da cabeça naqueles últimos dias, mas não tinha o 

direito de falar nada. Sua única obrigação era cuidar das crianças para ganhar um 

 S 
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trocado no fim do mês. – Quem aí vai querer lasanha? – Ela provocou aos irmãos, 

que fizeram a festa enquanto decidiam quem tomaria conta da TV naquela 

primeira hora.  

 Judite era casada há vinte anos com Ernesto, um famoso dentista da região. 

Eles se conheceram no rodeio que aconteceu perto da fazenda onde ela morava. 

Por ser uma jovem muito atraente, Judite recebia inúmeras propostas de namoro, 

mas não aceitava porque precisava ajudar a mãe. Pelo menos essa era a desculpa 

que sempre dera até encontrar o futuro marido, que se divertia com alguns amigos 

no evento. No meio da festa, Ernesto viu a menina de vestido bege olhando para 

ele e resolveu investir. Eles passaram o resto da noite conversando e na semana 

seguinte já estavam namorando. Um ano depois, se casaram e foram morar em 

Benfica, pois Ernesto precisava se formar e não tinha condições de morar tão 

afastado da civilização.  

O casal teve quatro filhos, Gláucia que estava casada e morava no Rio, 

Gilberto que servia o Exército e os gêmeos Gabriel e Gabriela, que tinham chegado 

de surpresa. A família fazia viagens semestralmente e vivia muito bem. Judite não 

era uma mulher estudada, mas amava pintar seus quadros. Ela cuidava dos filhos 

e da casa para que o marido pudesse suprir as necessidades da família. A bela 

mulher ensinava valores que tinha aprendido com os pais, que faleceram pouco 

tempo depois que ela saiu de casa.  

- Mãe! – Gabriel gritou, passando a mão pelo braço que a irmã tinha 

beliscado.  

- O que houve, querido? – Judite perguntou, deixando as lembranças de 

lado.  
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- A Gabi me beliscou – ele reclamou. – Eu vou dar um soco na cara dela.   

- Claro que não, meu filho – disse, beijando o braço do menino. – Vamos 

conversar com ela e explicar que não pode fazer isso. Gabriela! Vem aqui, meu 

amor. 

- Foi ele que começou mãe – a menina mostrou-lhe outro roxo no braço dela.  

- Carla – Judite chamou a atenção da babá enquanto desligava a televisão. – 

Eu quero que leve os dois para passear no shopping depois do almoço. A babá 

concordou, pegando as notas que a patroa oferecia diante dos gritos eufóricos dos 

gêmeos.  

Ernesto era um dentista que se dedicava ao máximo no ofício e chamava 

atenção por onde passava; ele tinha os cabelos grisalhos e se mostrava sempre 

sorridente e atencioso com todos os clientes. Era visto como um galã digno das 

novelas das oito. Judite sabia que o marido era paquerado o tempo todo pelas 

pacientes, e até mesmo pelas funcionárias, situação que ela já tinha presenciado 

algumas vezes quando ia ao consultório para tratar de algum assunto da casa. 

Desde que Gláucia tinha se casado, ele começara a lecionar em uma faculdade e 

passara inúmeras consultas para o turno da noite, o que o obrigava a chegar tarde 

em casa todos os dias.  

- Eu estou precisando da sua ajuda – Judite informou assim que o marido 

se deitou. Ela tinha passado o dia tentando conciliar o cuidado da casa e a 

atenção aos filhos. Gilberto necessitava de um responsável legal, por conta do 

alistamento militar, enquanto os gêmeos não tinham ninguém para levá-los e 

buscá-los na escola. Ela queria resolver a situação sozinha, mas não tinha 

alternativa. – Não consegui entrar no estúdio hoje nem mesmo ajeitar a casa, 

porque estava correndo pela cidade com os meninos - justificou.  
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- O que você quer que eu faça? – Ernesto perguntou com desdém. – Eu 

trabalho para sustentar os luxos de vocês – disse, sentando-se na cama. – O que 

mais preciso fazer pra te agradar?  

- Eu não te pedi luxo algum, Ernesto - Judite lembrou, descrente da 

situação. – Não é possível que você não consiga enxergar que seus filhos precisam 

do pai por perto – ela percebeu que ele ficou calado e continuou. – Eles estão com 

saudades de você. E eu também. – Judite se aproximou do marido que se afastou 

do toque dela. – Além disso, preciso de você para cumprir a agenda dos três. Tem 

sido pesado para mim.  

- Vou contratar alguém para te ajudar – Ernesto assentiu antes de voltar a 

se deitar e deixar a esposa indignada. Ela preferiu não continuar a discussão.  

Deitada na cama, repassando aquela noite, Judite se entristeceu porque a 

verdade estava estampada no rosto do marido, mas ela insistia em ignorar seus 

sinais. Era como se não quisesse enxergar de fato o que estava acontecendo. O 

celular apitou e ela ouviu o áudio de Renata a convidando para um evento que 

aconteceria no sábado, no centro da cidade. Mesmo sem ânimo, Judite respondeu 

que iria porque estava sentindo falta de conversar com a amiga. Ela precisava de 

uma distração.   

- Eu vou com a Renata no Parque Halfeld amanhã – Judite comunicou ao 

marido.  

- E quem vai ficar com as crianças? – Ernesto se preocupou porque era folga 

da babá e não queria cancelá-la pela terceira vez seguida. – Não acho justo 

trocarmos o dia de folga da Carla novamente. Ela precisa descansar – ele falou 

sério. 
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- E o que sabe sobre isso? – Judite gritou enquanto pegava um copo d’água. 

– Eu perdi alguma coisa?  

- Não é isso – Ernesto gaguejou, tentando se explicar. – Ela pode estar 

ocupada.  

- Então cancele as consultas e fique com os gêmeos – ela concluiu e 

desligou. O interesse do marido na folga da babá era algo estranho, mas Judite 

não se permitiu ficar pensando nisso. Se retirou para o estúdio para aproveitar a 

inspiração e pintar uma tela. Com a janela lateral aberta, ela conseguia ver a 

paisagem que gostaria de reproduzir. Era uma bela forma de fugir da realidade.  

 - Você pode ficar com eles pra mim amanhã à tarde? – Judite perguntou à 

babá assim que chegaram. – Sei que é sua folga, mas posso pagar a mais por isso.  

 - Eu programei de sair amanhã – Raquel respondeu rapidamente. – Quanto 

será?  

 - Pago 100 reais por quatro horas – Judite mostrou o dinheiro.  

 - Eu faço isso pela senhora – a babá respondeu com um sorriso no rosto.  

 - Obrigada, querida – Judite sorriu. – Amanhã te ligo para avisar onde vai 

ficar o dinheiro, tudo bem? 

 - Tá bem – Raquel respondeu, pegando a bolsa para ir embora. – Tchau! A 

gente se vê amanhã, meus lindos – ela gritou para os gêmeos antes de sair.  

 Desde que começara com a desconfiança do marido, Judite se tornara outra 

pessoa. Ela costumava ser uma mulher de bem com a vida, alegre e que esbanjava 

simpatia por onde passava, mas aquele brilho no olhar estava desaparecendo, e a 

vontade de ser sociável fora esquecida em algum lugar. Por inúmeras vezes, Judite 

se pegava aérea e perdida dentro da própria mente, ignorando por completo a 
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presença dos filhos. Aquilo os afetava de tal forma que ambos já não conseguiam 

ficar muito tempo perto da mãe.  

 - Vamos jogar baralho, meus amores? – Ela perguntou, segurando a caixa 

com as cartas numa das mão e a taça de vinho na outra. Judite tinha ensinado 

aos gêmeos alguns jogos que gostava de jogar com os pais quando moravam na 

fazenda. – Pode ser bisca? 

- Agora não – recusou Gabriela. – Vou arrumar a mochila porque a Gláucia 

vem nos buscar daqui a pouco.  

- Eu vou também – Gabriel falou quando a mãe olhou para ele. – Ela 

convidou a gente semana passada – ele juntou os cadernos da mesa e foi atrás da 

irmã. – Beijos.  

- Que bom – ela falou demonstrando a chateação. – Espero que se 

comportem.  

- Nós vamos mãe – eles gritaram em uníssono, subindo os degraus da 

escada.  

 Aproveitando a oportunidade, Judite decidiu preparar o prato favorito do 

marido e foi adiantar as coisas. Passava das nove quando Gláucia buscou os 

irmãos, dando um rápido abraço na mãe. Assim que saíram, a dona de casa foi se 

banhar e trocar de roupa. Ela escolheu um vestido que valorizava seu corpo, e 

com certeza o marido gostaria. Judite se serviu de mais uma taça de vinho, 

sentando-se no sofá e ligando a TV, deixando exibir uma série policial.  

 - Judite? Judite? – Ernesto chamou ao ver a mulher deitada no sofá. – Você 

está bem? O que está fazendo aqui na sala?  
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 - Oi? – ela bocejou. – Que horas são? – Achou o celular debaixo dela. – 

Nossa! Está tarde. Eu peguei no sono aqui te esperando – se dando conta que 

passava de meia noite. – Por que demorou tanto? 

 - Eu estava trabalhando – Ernesto foi até a cozinha para beber água. – O 

que mais eu estaria fazendo? 

 - Até agora? – Judite perguntou, sentindo um perfume diferente no ar. – Era 

uma consulta particular por algum acaso?  

 - Você parece bêbada, meu amor – Ernesto segurou o braço dela. – Vou te 

levar para a cama. Precisa descansar. 

 - Eu não quero dormir – ela gritou, empurrando o marido para longe. – Eu 

quero que você coma o jantar que preparei pra você e depois faça amor comigo.  

 - Não estou com fome – o dentista disse e a pegou no colo. – Cadê as 

crianças? 

 - A Gláucia vai ficar com eles no final de semana – Judite respondeu 

enquanto o marido a carregava para o quarto. Ela não sabia mais o que fazer 

porque era nítido que Ernesto não se importava com o belo vestido, nem mesmo 

com a comida que a mulher havia lhe preparado. Quando foi deixada na cama, 

Judite chorou como uma criança. – Eu te amo. 

 Ernesto foi para o banho, deixando uma esposa que fingia dormir até que 

ele se trancasse no banheiro. Rapidamente, Judite se levantou e pegou a calça que 

ele tinha largado do lado de fora do banheiro. Conferindo os bolsos, ela achou um 

celular antigo com ligações para um mesmo número. Quando o chuveiro foi 

desligado, ela se apressou em colocar o objeto de volta. Retornou para a cama, 

tentando segurar as lágrimas que insistiam em brotar em seus olhos. Judite tinha 



 A VIDA É COMO MÚSICA ♪ 113 

percebido que o marido estava estranho, mas afirmava para si mesma que ele não 

seria capaz de traí-la.  

 Na manhã seguinte, a dona de casa observou o marido sair cedo. Fingindo 

que a noite anterior não tinha acontecido, ela confirmou com Renata o evento no 

centro de Juiz de Fora, pois precisava se distrair e ter alguém com quem 

conversar. Enquanto preparava o próprio café, Judite mandou um áudio para a 

babá e cancelou o serviço combinado, explicando que os gêmeos passariam o fim 

de semana na casa da irmã.  

 - Que manhã bonita! – ela admirou a paisagem nos fundos da casa. 

 Inspirada por tanta beleza, Judite seguiu para o estúdio para retomar a 

pintura da tela e se viu desenhando uma taça de vinho tombada sobre uma toalha 

branca, derramando um líquido de cor vermelho-sangue que formava uma linha 

fina no tecido. Ela não buscou entender o que aquilo significava, olhou no relógio 

sobre a bancada e decidiu comer algo antes de ir para a casa de Renata como 

combinado.  

 - E por que você continua com ele? – Renata perguntou quando a amiga 

contou o que vinha acontecendo. Ela conhecia Ernesto das festas na faculdade, 

mas nunca tinha pensado que ele seria capaz de trair alguém, principalmente 

uma esposa tão dedicada com a casa e com os filhos como Judite. – Você não 

merece passar por isso - disse. 

 - Eu amo aquele homem – Judite se levantou indo até a janela olhar a rua. – 

Eu não sei o que será de mim estando longe dele. 

 - Eu digo – Renata se aproximou da amiga. – Você vai continuar sendo a 

mãe exemplar, a mulher forte e a pintora, se assim desejar, e ainda vai encontrar 
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o homem que valorize todas essas suas qualidades – ela segurou a mão de Judite. 

– Eu vejo isso e você também deveria - assegurou. 

 - Eu amo você amiga – Judite sorriu e abraçou Renata. - Agora vamos 

andando, porque este evento promete – concluiu.  

 Judite nunca tinha refletido tanto sobre o casamento como fez naquele 

evento, ouvindo diversos depoimentos que descreviam relações abusivas. Ela 

tentava entender as atitudes do marido, comparando com o que era descrito pelas 

mulheres que subiam ao palco. Renata a ajudava, cutucando o braço da amiga 

toda vez que percebia que uma frase era compatível com o que ela vivia.   

 - Você gostou? – Ela ouviu Renata perguntando enquanto tentavam se 

aproximar da organizadora do encontro.  

 - Sim – Judite respondeu, conseguindo ficar de frente para Mari Macedo. – 

Você é uma inspiração – confessou a dona de casa, cumprimentando a mulher. – 

Obrigada!  

 Renata também cumprimentou a youtuber e abriu caminho entre a multidão 

que se aglomerava em volta delas. Ela convidou Judite para ir a um barzinho para 

espairecer e discutir tudo que tinham absorvido daquele belo encontro. Judite 

aceitou ir até lá com a condição de beber apenas uma taça de vinho, pois queria 

estar em casa antes do jantar, ao que Renata preferiu não responder.  

 Duas horas depois, o celular de Judite não parava de tocar. Ela terminara a 

jarra de vinho que tinha pedido quando chegou ao bar. Há muito tempo que não 

saía para se distrair e estava aproveitando ao máximo. As amigas relembravam 

dos tempos do clube, das festas que frequentavam juntas, das inimizades e dos 

barracos que presenciaram por estarem no lugar errado na hora errada. Rindo 
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daquilo tudo, Judite viu as chamadas perdidas de Ernesto. Ela reparou no horário 

e disse que precisava ir embora para casa porque senão o marido ficaria irritado 

com ela.  

 - Fica mais, boba – Renata pediu. – Certeza de que não deve ser nada 

demais. Eu acho que você deveria aproveitar mais.  

 - Eu sei que sim – Judite falou com voz preocupada. – Mas tenho que ir.  

 Com a rapidez do Uber, em menos de vinte minutos ela estava em casa 

tomando um banho, enquanto esquentava as sobras do jantar que não acontecera 

na noite anterior. Perdida em pensamentos, deixando a água morna escorrer pelo 

corpo, Judite não ouviu a chegada do marido. O despertar para a realidade 

aconteceu quando ele bateu na porta do banheiro procurando por ela. Judite 

gritou que sairia em instantes e pediu que ele fosse até a cozinha para desligar o 

forno.  

 Ernesto esmurrou a porta desta vez, dando um susto na esposa que 

começava a se secar. Preocupada, Judite perguntou se ele estava bem, mas não 

obteve resposta alguma. Parecia que ele tinha se afastado. Colocando o vestido de 

renda que amava, ela estendeu a toalha e saiu do banheiro com cautela. Sentiu 

um cheiro de perfume com maior teor alcoólico e, imediatamente, soube que o 

marido estava bêbado. Judite seguiu o odor até a cozinha e encontrou Ernesto 

debruçado sobre o balcão admirando a comida que estava na frente dele.  

 - Onde você estava? – ele perguntou, empurrando a esposa para longe dele. 

– Eu te liguei várias vezes e você não me atendeu. 

 - Eu passei a tarde com a Renata, daquele clube que a gente frequentava 

quando as crianças eram pequenas. Se lembra dela? – Judite se apressou em dizer 

antes que ele perguntasse novamente. Em todos aqueles anos de casados ela 
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nunca tinha visto o marido naquele estado. Era algo alarmante para a dona de 

casa, pois não sabia como lidar com a situação e muito menos como terminaria 

aquela conversa.  

 - Vai me dizer que não estava bebendo – Ernesto disse encarando a mulher.  

 - Eu bebi um pouco para me distrair – ela respondeu corajosa. – Eu mereço 

por tantas coisas que vem acontecendo. – Ela suspirou e passou para a sala.  

 - Que tantas coisas são essas que você precisa ir beber naquele lugar? – Ele 

andou atrás dela aumentando o volume da voz à medida que se aproximava.  

 - Como assim ‘naquele lugar’? – Judite se virou estranhando a pergunta. – 

Você sabe onde eu estava? – Ela perguntou encarando o marido. – Por que passou 

por aquelas bandas Ernesto? Onde o senhor estava? – Ela pressionava o indicador 

contra o tórax dele a cada pergunta. – E para quem você liga daquele celular 

antigo que você tem? – Judite soltou a pergunta sem pensar no que acarretaria.  

 - Você mexeu nas minhas coisas, Judite? – Ernesto se assustou e segurou o 

braço da mulher. Ele precisava resolver aquela situação antes que piorasse e ela 

descobrisse tudo. – Eu não acredito que você está pensando isso.  

 - E por que tem chegado tão tarde há semanas? – Judite estava indignada. – 

Mal para em casa no fim de semana. Que trabalho é esse que te afasta da sua 

família o tempo todo? – Ela se segurava para não chorar. – Como chegamos a este 

ponto?  

 - Meu amor – Ernesto sorriu, porque sabia que ela se derreteria como das 

últimas vezes. Com uma voz mais doce, ele continuou: – Desculpa por estar tão 

ausente – ele suspirou. – Eu estou me matando de trabalhar para salvar o 

consultório.  
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 – Você deve pensar que eu sou uma idiota, e talvez eu seja, por me culpar 

pela forma como você está agindo – Judite estava desgastada e não deixaria aquilo 

passar em branco mais uma vez. – Sei que você beijou ela hoje, Ernesto – desatou, 

vendo que ele ficou pálido. – Sinto este perfume diferente há tanto tempo que me 

convenci de que era o meu – ela chorava agora.  

 - Eu... eu... Não sei do que você está falando – Ernesto tentou negar, mas 

sabia que Judite era uma mulher esperta. Ele chegou perto para beijá-la. 

 - Não me encosta – Judite se afastou, indo apressada para o quarto. – Eu 

tenho nojo de você – ela proferiu com desdém enquanto colocava umas peças de 

roupa na bolsa. – Como você foi capaz de fazer isso? Eu gostaria mesmo de 

entender – a dona de casa tinha ensaiado um discurso na frente do espelho, mas 

não era nada do que falava.  

 - Por que está fazendo isso? – O dentista estava preocupado com o estado 

dela. – Onde você vai?  

 - Para qualquer lugar que não seja perto de você – ela respondeu, indo ao 

closet e pegando um casaco por conta do frio que sentia naquele momento. – Bem 

que minha mãe falou para não te namorar. Onde eu estava com a cabeça? – 

Judite pegou a pequena mala, passou bufando pelo marido e correu para sair da 

casa.  

 - Volta aqui, Judite – Ernesto pediu, tentando acompanhar o passo da 

esposa. – A gente precisa conversar sobre isso.  

 - Não tem o que conversar Ernesto – ela se virou para encará-lo uma última 

vez. – Você me traiu. Traiu a nossa família e agora acabou. – Judite estava com 

muita raiva. – Eu te odeio tanto que nem estou me aguentando – ela confessou. – 

Então é melhor eu me afastar por um tempo para esfriar a cabeça. 
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 - Me desculpa, Judite – Ernesto disse com a cabeça abaixada. – Eu sinto 

muito.  

 - Não sinta. Eu ficarei bem – Judite mantinha o olhar fixo no marido. – 

Segunda eu volto e marco contigo uma data para resolvermos as questões 

burocráticas do divórcio – ela pegou o celular e ligou para Renata, pedindo para 

dormir por lá.  

O choro era constante nos dias que se seguiram. Judite e Ernesto se 

separaram legalmente em menos de duas semanas. Os filhos receberam a notícia 

com tristeza, mas com o tempo superariam. O dentista alugou um apartamento e 

deixou a casa para ela e para os gêmeos. Para não passar o dia pensando no que 

tinha acontecido, Judite se dedicou à pintura e em pouco mais de um mês iniciou 

a venda de algumas telas com a ajuda de Gláucia e Gilberto. Aquilo representava 

um recomeço na vida daquela mulher que amava cuidar dos filhos, da casa e 

observar os pássaros que voavam livremente pelo quintal, enquanto ela tomava 

uma xícara de café, sentada em sua cadeira de balanço.  
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Sobre o Autor 

 

Apaixonado por livros, desde pequeno, Janderson Marcos começou a sua 

trajetória na escrita aos quinze anos de idade, motivado por um trabalho escolar 

em artes. Despertando para um novo mundo através da palavra, continua 

escrevendo e se aperfeiçoando com o passar dos anos, a cada novo conto 

elaborado. ‘A vida é como música’ é a primeira seleção de pequenas histórias que o 

jovem escritor de Juiz de Fora e leitor assíduo de vários gêneros literários escolheu 

para apresentar o seu trabalho autoral.  
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MÚSICAS HOMENAGEADAS / INSPIRAÇÕES 

 

 

 

ENGANO – Inspirado na letra da música Irreplaceable escrita por Beyoncé 

Knowles, Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen, E. Lind, A Bjorklund e S. Smith. 

Todos os direitos reservados a Sony Music Enterntainment.  

APARÊNCIA – Inspirado na letra da música Take a Bow escrita por Mikkel S. 

Eriksen, Tor Erik Hermansen e Shaffer Smith. Interpretada por Robyn “Rihanna” 

Fenty. Todos os direitos reservados a The Island Def Jam Music Group.  

ESTUPIDEZ – Inspirado na letra da música Stupid in Love escrita por Mikkel S. 

Eriksen, Tor Erik Hermansen e Shaffer Smith. Interpretada por Robyn “Rihanna” 

Fenty. Todos os direitos reservados a The Island Def Jam Music Group. 

INGENUIDADE – Inspirado na letra da música Impossible escrita por Arnthor 

Birgisson e Ina Wroldsen. Interpretada por Shontelle. Todos os direitos reservados.  

MÁGOA – Inspirado na letra da música Resentment escrita por Beyoncé Knowles, 

Walter W. Millsap Iii, Candice C. Nelson e C. Mayfield. Todos os direitos reservados 

a Warner-Tamerlane Publishing (BMI).  

DESFEITA – Inspirado na letra da música Too Little too late escrita por Billy 

Steinberg, Josh Alexander e Ruth-Anne Cunningham. Interpretada por Jojo. 

Todos os direitos reservados a Blackgrounds Records.  

ENCRENCA – Inspirado na letra da música I knew you were trouble escrita por 

Taylor Swift, Max Martin e Shellback. Todos os direitos reservados a Big Machine.  

CONFUSÃO – Inspirado na letra da música Ain’t your mama escrita por Meghan 

Trainor, Jacob K. Hindlin, Theron Thomas, Gamal Lewis, Dr. Luke e Cirkut. 

Interpretada por Jennifer Lopez. Todos os direitos reservados a Epic Records e 

Nuyorican Productions. 

DESGOSTO – Inspirado na letra da música F.U. escrita por Samuel Gerongco, 

Robert Gerongco, Maegan Cottone, Jean Baptiste, Michael McHenry e Alessia Rita 

Iorio. Interpretada pelo grupo Little Mix. Todos os direitos reservados a Sony 

Music Entertainment Ltda.  
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