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– ...Esse trevo 
se tornou meu melhor ami-

go. E agora é seu. Enquanto esti-
ver com ele, não vai sentir medo... Eu 

vou estar com você. Assim nós nunca vamos 
nos separar. O que acha desse trato? – Ela pas-
sou a mão por minha cabeça, em um carinho.

– Nunca mesmo?
– Nunca. – Ela beijou minha testa. – Boa noite, 
meu amor. – Cobriu-me melhor com o cobertor.
– Boa noite, mamãe.
Assim, aquele trevo se tornou meu melhor amigo.

Essa não é uma história de super-heróis desti-
nados a grandes poderes e aventuras fantás-

ticas, nem de Escolhidos, com a missão 
de salvar a humanidade da escuridão. 
Matheus e Rodrigo só precisam se sal-
var de si mesmos. São 

apenas garotos comuns 
com amores para viver, 

escolhas para fazer, músi-
cas para compor e enigmas 

para desvendar, como a ver-
dade por trás de um certo tre-

vo. Você também tenta-
ria descobrir? Você 

aceitaria esse 
trevo?
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“A quem nos fez crer que o Surreal podia ser Real. 
Foi o Éter sublimado em nossos semitons.”
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Santa Fé, Minas Gerais. 5 de janeiro de 2012, 19:58.

As flores amareladas jaziam impassíveis, coladas ao or-
valho no capô do sedã preto. As palmas das minhas mãos 
pressionavam o volante com uma força desnecessária, e o 
sangue não circulava nos nós dos dedos, quase brancos. A 
corrente fria do ar condicionado soprava em meu rosto. Res-
secava meus olhos e enregelava a ponta do meu nariz. Eu 
contemplava a neblina que cortinava a rua, como um teci-
do diáfano acima da superfície, em um ritmo cadenciado e 
constante. Os feixes de luz dos postes eram alaranjados, e se 
espalhavam pelo asfalto com a formação de pequenas poças 
nas irregularidades do relevo.

O lugar ermo me convidava à solidão, minha compa-
nheira habitual.

Meus membros não me obedeceram quando, inúmeras ve-
zes, tentei partir. De tempos em tempos, eu corria os olhos para 
a extremidade oposta da rua e esquadrinhava a fachada da casa 
de Sara. O jardim era impecavelmente cuidado, com arbustos 
coloridos por fl ores de tom rosa pálido. Os postes pretos do jar-
dim emitiam uma luz esbranquiçada, que fomentava o tom ver-
de vivo da grama sempre aparada. Os degraus úmidos de pedra 
acinzentada levavam até a soleira da porta.
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Todas as janelas da casa estavam escurecidas, encobertas por 
cortinas. Somente uma estava iluminada, e eu sabia que era a da 
sala de estar. Rodrigo e Sara estavam lá, provavelmente entre bei-
jos e confi dências sobre saudade e, por mais que me dilacerasse a 
alma pensar sobre isso, continuava a martelar suposições e opções 
de realidade nas quais eu era um mero observador da união alheia.

O que mais me doía era saber que a culpa por ser um espec-
tador era exclusivamente minha.

Mergulhado em minha frustração privada, neguei a reali-
dade instigado pela neblina que turvava minha visão, e baixei a 
cabeça. Encostei a testa no volante e meus dedos escorregaram 
pela superfície áspera. As imagens das últimas horas e dos últi-
mos dias foram ativadas por minhas memórias. Entre elas, a que 
mais se repetia era a fi sionomia de Sara ao ser acusada por mim, 
dias antes do ano novo. Meu semblante enrugou-se em uma imi-
tação de dor, e eu bati a testa contra o volante.

Eu permaneceria escondido entre meus remorsos se não 
ouvisse zumbidos que divergiam da constância com que as 
gotas da neblina escorriam até o chão. Era o ruído de um mo-
tor grave e potente. Abri os olhos e vislumbrei uma cena que 
parecia saída das minhas aspirações mais íntimas. Por entre o 
nevoeiro, um corpo alto e robusto se movia sobre uma moto-
cicleta, em uma velocidade vertiginosa, até desaparecer nas 
sombras. Na soleira da porta uma garota pequena e esguia, 
de cabelos loiros e pijama escuro, contemplava as brumas da 
noite com uma expressão serena.

Emudeci. Pela primeira vez em minha vida não soube como 
agir, ou como deveria me comportar. Nunca saberia descrever a 
velocidade com a qual minha consciência atormentada trabalhou 
para que eu chegasse à uma conclusão. Eu estava paralisado.

Santa Fé, Minas Gerais. 5 de janeiro de 2012, 21:16.

As estações de rádio mantinham o teor melancólico da noi-
te chuvosa em Santa Fé. Reclinado no banco do carro, com as 
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mãos apoiadas sobre o abdome, eu admirava os matizes de laran-
ja e púrpura no firmamento, manchados pelas nuvens carrega-
das e opulentas. A melodia ressoava pela aparelhagem de som 
em um programa de músicas antigas de uma das estações. O 
intérprete conversava comigo.

“Mas então, se você é tão esperto, por que ainda sente 
medo?”, ele perguntava. Eu não tinha uma resposta. “É melhor 
você aproveitar isso antes que você perca. Você tem muito a fazer e 
apenas tantas horas em um dia.”, ele me aconselhava. “Você não 
sabe que quando a verdade é contada, que você pode conseguir o 
que quer ou pode só… Ficar velho?”, ele me instigava. “Apesar de 
poder ver o quanto está errado, você pode nem sempre ver quando 
está certo.”, ele me condenava. “Você tem sua paixão, seu orgu-
lho. Mas não sabe que apenas os bobos estão satisfeitos?”

Um trovão célere e grave estremeceu toda a superfície e eu 
fitei o céu através do teto solar do automóvel. Lá em cima repeti-
dos relâmpagos fustigavam a escuridão, como segundos de luz no 
meio da noite, seguidos de uma trovoada arrebatadora. A única 
lembrança que acometeu minha memória foi o temor irracional 
de Sara por trovões. Os últimos acordes da música soaram, e o 
locutor preencheu o silêncio que a música deixou.

– E essa foi “Vienna”, de Billy Joel. Boa música para quem 
precisa realizar uma missão, hein? Que tal perseguir seu sonho 
hoje? É isso aí! A próxima é da banda Moody Blues, com a balada 
“Nights in White Satin”… – A próxima música começou e eu 
tomei um fôlego curto.

Retornei o banco do carro para a posição original e divisei 
a rua, tão solitária quanto outrora. A névoa era ainda mais densa 
e esbranquiçada. Nem a luz dos postes era capaz de penetrá-la e 
revelar seus segredos. Senti a melodia da música reverberar em 
meu interior e a penumbra fez meu peito se encher de coragem. 
Em um súbito, destravei a porta do automóvel e percorri as bru-
mas sem hesitar. A balada do rádio ainda ecoava em minha men-
te e eu cruzei o jardim da casa de Nice e Alberto Guano com um 
ímpeto renovado. Passei pelos degraus de pedra, soltei o ar pela 
boca em um suspiro e toquei a campainha.

Aguardei.
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Ouvi a tranca estalar, e a porta se abriu. Sara surgiu em meio 
à penumbra e ergueu a cabeça. Seus lábios se entreabriram em 
surpresa, e ela pestanejou. Eu permaneci quieto, com a atenção 
presa à expressão dela. Busquei algum vestígio de sentimento que 
me permitisse ficar, ou ousar falar com ela. Meus punhos cerra-
dos, caídos nas laterais do corpo, pesados demais para carregar, 
não se mexiam. Os olhos verdes me analisaram por alguns segun-
dos que pareceram dias em minha ansiedade, e sua próxima ação 
desfez toda a tensão que eu senti naquela noite.

Sara sorriu.
Meus lábios vacilaram antes de sorrir, também.
Trocamos um olhar longo e profundo, carregado de palavras 

que não ousamos pronunciar. Estáticos, permanecemos parados 
por um tempo que eu não soube julgar com precisão. A brisa fria 
e preenchida pela névoa úmida congelava minhas costas. Meu 
rosto, contudo, irradiava um calor abrasivo. Não percebi quando 
minha respiração tornou-se ofegante, nem quando Sara aproxi-
mou-se de mim, enlaçando os braços ao redor da minha cintura. 
Não reparei em quando comecei a ouvir seus soluços, ou seus 
murmúrios. Não consegui distinguir o momento em que bafora-
das de seu hálito quente sopraram contra meu dorso, nem quan-
do um riso preso há muito tempo eclodiu em minha garganta, 
ultrapassando os lábios. Minhas próximas ações foram pressionar 
o corpo dela contra o meu, uma das mãos em suas costas, a outra 
em sua nuca, os dedos entrelaçados em seus cabelos.

– Eu… – ela murmurou, e eu dei um passo para trás. – 
Bom… Eu…

– Eu tenho uma pergunta – sussurrei. Ela calou-se e con-
cordou com a cabeça. – Eu vi quando Rodrigo foi embora. Por 
que ele foi?

Ela me encarou por alguns instantes silenciosos, e fez um 
movimento para que eu entrasse na casa. Assim o fiz. Percor-
remos o vestíbulo e a sala de estar, até outra sala, mais íntima. 
As paredes eram abarrotadas de estantes com diversos títulos de 
filmes famosos em DVD e até VHS, parte da coleção de Alberto. 
Na TV ligada o filme escolhido por Sara era uma comédia ro-
mântica, e eu conhecia aquela personagem loira e atrapalhada.
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– Você já não decorou as falas desse filme? – indaguei en-
tediado.

– Você quer saber por que o Rodrigo foi embora tão rápido 
ou não? – ela rebateu, e eu fiz um sinal para que ela continuasse 
a falar. – Bom, primeiramente eu tenho o direito de ver O diá-
rio de Bridget Jones quantas vezes eu quiser. Segundo, eu pus 
ele daqui pra fora porque, por ue ele me ajudaria a te esquecer 
– Sara disparou as palavras com uma coragem que eu não cos-
tumava ver nela. – Mas depois de alguns minutos ouvindo o Ro-
drigo falar sobre o que ele lembrou quando leu minha carta, que 
ele me mostrou, e dizendo que queria tentar porque sabia que eu 
o amava tanto quanto ele me amava e toda essa baboseira… eu 
entendi que não precisava reviver aquela história toda de novo. 
Seria burrice minha – ela fez uma careta e colocou uma mecha 
de cabelo atrás da orelha. – Já sofri o suficiente e aprendi a lição. 
Estava fora de mim quando cogitei a ideia de usá-lo como ele me 
usou. Decidi que precisava de espaço. Sem nenhum fantasma 
egocêntrico me rondando.

– Então o expulsou?
– Não. Pedi, educadamente, que ele sumisse da minha fren-

te e levasse todas as mentiras e criancices dele pra longe de mim. 
E que, pelo amor de tudo o que ele considerava sagrado, nunca 
mais viesse com aquela conversa mole pra cima de mim – ela 
franziu o espaço entre as sobrancelhas. Parecia analisar o que 
acabara de falar, e tocou o queixo com os dedos. – Eu queria ser 
mais paciente, mas a situação pedia que eu fosse mais… enérgi-
ca. Sei que tomei a decisão certa. Preciso de espaço, de liberdade 
– Sara gesticulou com as mãos enquanto falava, e eu concordei. 
– Pensei em tudo o que vivi ano passado e… Brent, desde o iní-
cio eu negligenciei meu próprio orgulho, minha vida e… todo o 
resto. Por causa dele. Eu sofri o pão que Marilyn Manson amas-
sou pra viver meu amor por ele, coisa que sempre fiz sozinha, 
porque ele nunca retribuiu. Sofri mais um monte pra arrancar 
aquela praga da minha cabeça, e ainda estou sofrendo… Você 
não faz ideia.

– Talvez faça – eu próprio sofria diariamente para arrancá-la 
do meu coração.
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– E agora talvez eu consiga organizar minha vida em paz. 
Eu me basto – Sara deu de ombros e eu pestanejei, em silêncio. 
Tudo o que ela disse fazia sentido. – Mas… espera. Rodrigo foi 
embora há mais de uma hora. Como sabe que ele veio aqui e 
que passou pouco tempo e…

– Eu estava aqui desde que Rodrigo tocou sua campainha. 
Estava escondido, lá fora. Queria chegar antes dele, mas não 
consegui. Quando parei ali em frente, vi que ele já estava na 
sua porta, e não tive coragem de ir embora. Nem de impedi-lo. 
Então fiquei lá, dentro do carro, sem saber o que fazer – Sara me 
encarava com o semblante lívido. Meu cenho franziu-se. – O 
que foi?

– Você… me explicou com detalhes… o que aconteceu – 
ela parecia aturdida, e eu estreitei os olhos. – Pode falar mais – 
meus lábios selados se apertaram em uma linha fina. Eu desviei 
os olhos pela sala e andei até o sofá bagunçado da sala de TV. 
Sabia que se a mãe de Sara visse aquilo, em algum momento, 
recorreria a um padre exorcista para tirar o demônio da desorga-
nização do corpo da filha. Sentei-me entre algumas almofadas e 
passei as mãos pelo rosto. Senti uma mão em minha nuca, e Sara 
se acomodou ao meu lado. – E você ficou lá fora até agora?

– Fiquei.
– Por quê?
– Fiquei na dúvida se você me receberia ou não. Eu fui um 

idiota grosseiro com você.
– Estou acostumada com isso. Você é grosseiro.
– E idiota, como meu irmão.
– Isso não é, de jeito nenhum – Sara inclinou-se na minha 

direção, e eu fitei seus olhos cintilantes. – Você me tratou mal, e 
eu nem imagino o que aconteceu pra fazer isso, mas…

– Eu encontrei uma carta antiga sua pro Rodrigo e achei 
que fosse atual. Enlouqueci. Estava inseguro, senti ciúme. Você 
pode me entender? Passei tempo demais dizendo a mim mesmo 
que você era apaixonada por ele e que faria qualquer coisa pra 
ficar com ele. Eu não pensei em mais nada e…

– Agora as coisas fazem mais sentido… – ela tornou-se pen-
sativa. Eu encolhi os ombros.
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– Queria pedir… que me desculpe. Eu sinto muito.
Mais um silêncio abateu Sara. Ela me observava sem piscar, 

aparentemente atônita. Somente o som das vozes dos persona-
gens do filme ao qual ela via cortava nossa comunicação sem 
palavras. Sara, sentada sobre as pernas, os cabelos levemente des-
grenhados e vestida em pijamas, mostrava uma postura despoja-
da, diferentemente de mim, com as costas retas, sentado com 
os cotovelos apoiados nos joelhos, a cabeça levemente inclinada 
para o lado dela, em ângulos rígidos como uma estátua.

– Vo-você está me pedindo desculpa?
– É o que parece, não? – retorqui, impaciente. Minhas so-

brancelhas se juntaram. Sara pôs as mãos sobre a boca e riu con-
tida. – Vai zombar de mim?

– Não! – ela gritou, assombrada, erguendo as mãos no ar. 
– Eu desculpo – emendou. Aos poucos a vida parecia voltar ao 
rosto de Sara.

– Era isso que eu queria falar com você – murmurei, e esfre-
guei as mãos nos joelhos, sobre o jeans que vestia. Sara ergueu 
as sobrancelhas.

– E você já vai?
– Você quer que eu fique? – mirei-a de soslaio. Sara analisou 

minha expressão, e seus olhos caíram até as próprias mãos, no 
colo. Eu sorri mecanicamente e ergui o corpo. – A gente se vê 
por aí. Não moramos tão longe assim – levei a mão até a nuca 
e puxei algumas mechas de cabelo. Nada funcionou como eu 
mentalizei, dentro do carro.

– Brent. – Demorei a ouvir o chamado dela, e demorei a 
responder. Quando o fiz, foi de maneira displicente. Sara estava 
debruçada no encosto do sofá e eu já me encaminhava para a 
sala de estar. – Eu quero que você fique – o timbre foi reticente, 
e eu assenti, esperando que ela continuasse. – Mas eu preciso de 
um tempo para organizar minha vida. Você me acompanha des-
de sempre e sabe que eu… nunca tive um tempo para respirar 
algo que não fosse um amor correspondido, algum namoradinho 
e uns passatempos, até me relacionar com você no meio de tudo 
isso e estragar tudo, porque, quando você olhava para mim, via o 
amor que eu senti pelo outro. Eu quero que você fique, mas que-
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ro ser eu, inteira, sem nenhuma restrição. Eu preciso restaurar 
minha alma, pra poder me envolver de novo com alguém.

Mais uma vez, Sara apresentou uma lucidez que fez senti-
do. Talvez eu também precisasse de um tempo para mim. Nós 
dois saímos feridos demais da história que tivemos, e, no fim, um 
recomeço feito em um alicerce quebrado podia não ser a melhor 
opção. Nunca seria.

– Eu te entendo, Tampinha. – Seu sorriso de resposta foi 
frágil.

– Obrigada – ela murmurou. – Mas não vai se envolver com 
qualquer piranha por aí, porque eu queimo o cabelo dela – Sara 
cruzou os braços e me fitou com severidade. Nós cruzamos um 
olhar tenso, até se tornar ameno, e ganhar um tom bem humorado.

– Sei – respondi com falso ar de tédio. – Estamos resolvidos. 
Nova trégua?

– Até a próxima briga.
– Na próxima eu vou lembrar de te calar do jeito certo – fiz um 

gesto com a cabeça e voltei a caminhar para a porta da casa dela.
– E qual… qual seria o jeito certo? – Sara correu para me 

alcançar. Eu já abria a porta, e olhei para trás.
– Na próxima briga talvez eu te digo. Até logo, Tampinha – 

ergui minha própria mão e puxei a dela, conduzindo Sara para 
mais perto de mim. Pressionei os dedos em sua palma e a susten-
tei até tocar as costas da mão dela com os lábios, pousando um 
beijo macio em sua pele. Depositei um também em sua palma, 
roçando os lábios em seus dedos, deixando a mão dela cair no ar, 
pesada como uma pedra.

Os olhos dela cintilavam como as ondas do mar.
E eu fui embora.
Em minha mente, orei para que o tempo passasse mais de-

pressa.
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nos separar. O que acha desse trato? – Ela pas-
sou a mão por minha cabeça, em um carinho.

– Nunca mesmo?
– Nunca. – Ela beijou minha testa. – Boa noite, 
meu amor. – Cobriu-me melhor com o cobertor.
– Boa noite, mamãe.
Assim, aquele trevo se tornou meu melhor amigo.

Essa não é uma história de super-heróis desti-
nados a grandes poderes e aventuras fantás-

ticas, nem de Escolhidos, com a missão 
de salvar a humanidade da escuridão. 
Matheus e Rodrigo só precisam se sal-
var de si mesmos. São 

apenas garotos comuns 
com amores para viver, 

escolhas para fazer, músi-
cas para compor e enigmas 

para desvendar, como a ver-
dade por trás de um certo tre-

vo. Você também tenta-
ria descobrir? Você 

aceitaria esse 
trevo?
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