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Unhas 
mal pinta-

das de preto e 
camisas de bandas. 
Ela ama O Diário de 

Bridget Jones, chocolate, e 
a banda Mis� ts. Odeia trovões, 

lágrimas, e ser chamada de crian-
ça. Sara Alcântara tem 17 anos e, como 

qualquer garota de sua idade, tem um relacio-
namento de amor e ódio com a mãe, com seus estudos, 

e com a própria vida. Ama suas amigas, que são seu suporte, 
e sua base. Tira boas notas na escola, por obrigação, mas deseja ser 

artista, porque pintar é sua verdadeira vocação. Até aquela paixão 
adolescente, platônica, ela possui. Ele tem nome, sobrenome, 

e grau de parentesco. Rodrigo Guano é seu primo, e sonho 
de consumo de toda a população feminina da pequena 

cidade de Santa Fé, onde moram. Tudo muda 
quando ele a beija pela primeira vez. Então o 

mundo pode acabar, regimes podem cair, 
terremotos podem engolir a terra em 

rachaduras intermináveis, e Sara 
ainda estaria feliz. Ou assim ela 

pensa ser, até que viaja para 
Paris, para passar as férias. 

Quando volta, tudo está 
diferente, inclusive ela. 

Sara se vê inserida 
num triângulo 

amoroso... 
Ou seria um 

quadrado?
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Santa Fé – Minas Gerais. 
05 de Janeiro de 2012, 21h18.

Linhas indefiníveis de ar bruxuleiam pelo vazio e réstias 
da luz amarelada dos postes da iluminação pública invadem 
o cômodo silencioso. O toque dessas luzes sobre os móveis 
escuros da sala formam as sombras. Sei que lá fora o céu toma 
um tom mórbido de preto e nuvens rarefeitas maculam o fir-
mamento, em matizes de laranja e púrpura. O odor úmido de 
terra e grama molhada corta minha respiração em tonalida-
des mistas de ar, porque contrastam com as nuances amargas 
de café que exalam no interior da sala. Encolho meu corpo 
no sofá quando um trovão interrompe o som da TV e mordo 
meu lábio por dentro. É a época de chuvas em Santa Fé. 

E eu odeio trovões.
Fixo meus olhos na janela da sala um instante e vejo 

por entre o espaço aberto das cortinas a superfície respinga-
da do vidro. Não chove lá fora. Mais um relâmpago ilumi-
na a escuridão por um instante e agora mordo a bochecha 
por dentro, lembrando-me do que vem depois. Há alguns 
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dias, olhando pela janela da cozinha da casa deles, eu me 
lembro de ter confortado meu medo com uma ideia.

Relâmpagos são segundos de dia dentro da noite, e seu 
preço é o trovão. É apenas som. Nunca poderia fazer mal.

Repito isso por alguns segundos, e o som se propaga 
através do vento. Eu encolho, sentindo o reverberar do ruí-
do grave dentro de mim, provocando uma agitação. Engulo 
um suspiro e desvio minha atenção para a TV. Ergo meus 
dedos e limpo meu olho com suas pontas, displicente. A 
outra mão tateia cegamente o sofá, à procura do sorvete de 
chocolate que eu comprei mais cedo. Quando o tato frio do 
pote é registrado por minha mente, eu o trago para perto.

Fito novamente a TV, e sorrio tristemente para a cena do 
filme. O Diário de Bridget Jones. Nessa parte específica eu me 
sinto como ela. O reflexo sombrio de algo bom, a parte fria de 
algo que inunda o mundo em calor. E sombras se rompem ao 
meu redor. Levo o sorvete até a boca mecanicamente e sinto 
o sabor adocicado do chocolate escravizando-me. Fungo pro-
fundamente e, assim como Bridget, sinto-me sozinha.

A escuridão piedosa do cômodo me mantém escondi-
da. Meu semblante mal iluminado ainda possui um aspec-
to racional, ainda que bolsas arroxeadas se formem logo 
abaixo de minhas pálpebras inferiores.

 
  Lágrimas. 

  ...Nem sempre conseguimos 
 entender porque elas caem.
Mas elas caem, sempre caem.  

 
Em um ciclo vicioso, ilusório.

Lágrimas... 

Rolam em meio a sorrisos, 

sobre um rosto vazio, 

envoltas em ódio.

Lágrimas são

apenas água.

E meus suspiros são apenas ar.
Fragmentos de realidade se prendem às minhas me-

mórias e aos meus sonhos. Caio mais uma vez em minha 
solidão particular. Essa deve ser uma fortaleza na qual me 
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protejo para não cair, ou para não amar. Pode ser mais uma 
armadilha, eu sei. E minha garganta denuncia isso, quando 
se aperta ao pensar no desenrolar dos acontecimentos que 
me trouxeram até aqui. E, como em mim, esse sentimento 
cresce. Mais parece uma praga, uma doença. Obsessão.

O sofá ainda me acolhe confortavelmente, e a super-
fície macia parece absorver parte de minha dor. Consigo 
me distrair com as aventuras de minha amiga Bridget. 
Mais umas colheradas de sorvete de chocolate e inclino 
meu corpo, em busca da caneca de café quase frio sobre o 
centro de mesa. Tudo está silencioso, exceto pelo ruído da 
voz de Bridget na TV. Porém, antes que meus dedos pos-
sam tocar a caneca de louça que jaz sobre o centro, a cam-
painha corta o silêncio, gritando pela casa. Ecoa dentro 
de mim e eu sinto uma corrente significativa de arrepios 
cruzar meu corpo.

Alguém chegou.
Não estou mais sozinha. E, como se todo o meu ano 

tivesse sido um filme, tal qual o de Bridget, repasso todos 
os acontecimentos importantes que me ocorreram, e que 
me levaram até aqui. Minha caminhada lenta é desenha-
da por minhas memórias. 

O que eu lembro, até agora.
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Santa Fé – Minas Gerais. 
19 de Janeiro de 2011, 08h02.

Baques surdos atravessaram as paredes do meu sonho. 
Uma voz distante levantou-se em minha mente enevoada 
e quebrou a película desconhecida que havia em minha 
mente. Senti-me desprender do estado de inconsciên-
cia. Meu corpo pesado refletiu a circulação em minhas 
veias. Mexi-me preguiçosamente sobre a superfície macia 
e quente dos lençóis, e consegui identificar minha cama. 
Foi quando soube que havia acordado.

Logo, minhas pálpebras cerradas vagarosamente 
perderam a capacidade de se manterem fechadas, e a 
luz que irrompeu através das cortinas brancas das jane-
las era fraca o bastante para não assustar minha visão. 
A voz de minha mãe continuava a soar lá fora, irritante-
mente persistente. Fechei os olhos novamente, na espe-
rança de voltar a encobrir minha própria mente com a 
névoa do sonho.
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Quando a porta foi aberta por ela, sem minha permis-
são, vi que não havia mais como lutar. Tinha que levantar 
na hora que ela achava conveniente.

– Já vou, mãe. – Minha voz preguiçosa e rouca sibilou.
Mas ela sabia que eu não iria naquele momento. Ela 

me conhecia o suficiente para saber. E por isso o ar quente 
do exterior do quarto lambeu e contaminou o frio do ar 
condicionado. E, naquela superfície fria e confortável, eu 
reabri os olhos. Encontrei os espelhos claros e grandes que 
eram os olhos de minha mãe.

Ela examinou-me pacientemente. Seus cabelos esta-
vam presos em um coque perfeitamente penteado, como 
sempre. Uma maquiagem leve coloria seu rosto, mas algo 
cadavérico nela ainda permanecia. O que habitava era 
aquele olhar tenso de reprovação às minhas escolhas. Mi-
nha mecha roxa no meio do cabelo loiro. Minhas unhas 
mal pintadas de preto. Até minha camiseta da banda Misfits, 
que eu usava constantemente para dormir, ela reprovava.

À 
essa 

a l t u r a 
era impossível 

dormir como antes.
Mas...

Ainda era difícil acordar.

Eram 
os olhos 

mais lindos 
que eu já tinha visto.
Mas seu olhar era 
profundamente triste.

E eu nunca  
entendi o  
porquê.

– Bom dia, querida. – Ela sorriu mecanicamente. Ou 
não. Nunca soube distinguir os sentimentos nas expressões 
dela. – Levante-se e se arrume. Seu pai está preparando o 
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churrasco para seu aniversário. Logo os convidados irão 
chegar. – Soltei um muxoxo, escondendo o rosto no traves-
seiro. Era uma tragédia.

– Não... – Suspirei. Escutei os passos dela até a janela 
do canto, abrindo as cortinas. Meu quarto se inundou numa 
luz branca e forte, vinda do dia ensolarado e quente lá fora.

Eu detestava essa luz, assim que acordava.
Mas, para ser sincera,  
Nunca conheci alguém 

que gostasse.

– Vamos, Sara. Levante-se e se arrume. Logo seus pri-
mos estarão aí e você deve recebê-los.

Naquele determinado segundo ela conseguiu minha 
atenção. Porque senti o solavanco em meu estômago va-
zio. Primos. Eu não pude acreditar que eles estavam para 
chegar. Logo em um dia que meu humor não era dos me-
lhores. Ele. Não reprimi o murmúrio.

– Ah, meu Deus, mãe. – Sentei na cama e esfreguei 
os olhos. Levantei e corri até o banheiro.

À frente do espelho fitei meu reflexo. Meu cabelo 
parecia um emaranhado confuso de teias cinzentas, e a 
mecha roxa se perdia entre a confusão. Laivos escuros se 
desenvolveram abaixo de minhas pálpebras. Olheiras mis-
turadas aos restos do lápis que usei na noite anterior, muito 
embora não tivesse ido à lugar nenhum. 

Desde os cator-
ze anos eu usava delineador.

Não era exagerado, nem frágil demais.
Não era Paris Hilton, nem Taylor Momsen.

Eu era eu.
Com meu es-

tilo de de-
lineador.

Esfreguei meus dedos nos olhos e passei as mãos pe-
los cabelos, penteando-os levemente. Aquele não era o 
melhor dia para me encontrar com ele.
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Era o motivo 
dos meus suspiros desde os 
12 anos.

Aquele sorriso desconcertante.

Aqueles músculos sob a pele 

parda e tatuada.

Não 
existia adolescente nesse mundo que resistisse.

Puxei a camisa dos Misfits por cima do pescoço e fiquei 
inteiramente nua, para tomar um banho rápido, porque 
nunca gostei de água fria demais, apesar dos dias quentes. E, 
em meu íntimo, esperei que aquele banho melhorasse mi-
nha aparência. Quando abri a portinhola de vidro do Box, 
senti a diferença de temperatura entre o calor abafado da 
área do banho contrastar com o resto do cômodo.

Dedilhei o cabelo molhado à procura de uma solução, 
no intuito de deixá-lo apresentável. Os fios eram pouco es-
pessos, e escorriam por meu rosto, em tons de loiro acin-
zentado. Meu cabelo e eu tínhamos uma relação de amor e 
ódio. Eu o chamava de cafajeste porque ele sempre me dei-
xava na mão nos momentos em que eu mais precisava dele.

O som do secador reverberou pela disposição do reves-
timento de cerâmica branca do banheiro, provocando um 
zumbido maior do que o natural. Quando a dissonância do 
secador se extinguiu fitei meu trabalho com o mesmo olhar 
da minha mãe: Reprovação. Ouvi a porta do quarto bater, 
novamente. A voz de minha mãe inundou meus ouvidos.

– Filha, os meninos chegaram.
A frase foi suficiente para matar qualquer outra reação em 

mim. Arregalei os olhos ao ouvi-la, e mordi o lábio com força.
– Droga. – Fechei os olhos e inspirei. – Chega de dra-

ma, Sara Alcântara. Você só precisa relaxar. 
Saí do banheiro e vesti um vestido leve. Era a única coi-

sa verdadeiramente limpa e passada no meu armário, infeliz-
mente. Olhei-me no espelho do quarto e vi um rosto limpo.
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Minhas bochechas eram levemente arredondadas e 
coradas, e a ponta de meu nariz acompanhava o tom de 
rubor natural. Eu podia me considerar pálida, e isso me 
fez ter vários apelidos na escola, quando era criança. Mes-
mo adolescente, também os tinha. Meus olhos tinham o 
mesmo tom de verde dos da minha mãe. Eram tão grandes 
quanto os dela. Outro motivo para apelidos. 

Eu sofri muito com bullying.

(Não exatamente.)
E eu 

era muito exage-
rada, e dramática.

Talvez ainda fosse.

Meu corpo envelopado no vestido branco me fez er-
guer uma das sobrancelhas.

– Essa não sou eu.
Mas quem era eu? 
Sara Alcântara. Tinha dezesseis anos. Não, naquele dia 

eu fazia dezessete. Cursava o último ano do ensino médio 
e morava em Santa Fé, cidade no interior de Minas Gerais. 
Nasci em Campinas, São Paulo, e mudei-me ainda peque-
na. Meu pai era sócio do irmão em uma fábrica de laticínios 
e os negócios os trouxeram para essa cidade. Contudo, eu 
nunca reclamei. Até gostava. A chuva não era poluída, o 
ar era puro e silencioso. Eu tinha algumas liberdades que 
os grandes centros, como São Paulo, não me permitiam. E 
Santa Fé era pólo das indústrias de laticínios e universida-
des, então, apesar de pequena, era bem desenvolvida.

E, ali, eu moraria perto de meu tio, irmão do meu pai. 
O que, para mim, significaria morar perto dele. Foi esse pensa-
mento que me fez voltar ao meu trabalho na frente do espelho.

Terminei de delinear os olhos com o lápis kajal, apli-
quei um gloss incolor e saí do quarto. Era o momento 
que a ansiedade brotava como uma britadeira em minhas 
veias. Tudo porque ele estava lá embaixo. Rodrigo estaria 
bem ali, no meio da minha sala.
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Ele tinha 25 anos. Acabara de se formar em Adminis-
tração pela UFSF – Universidade Federal de Santa Fé, mas 
tinha aquele sonho de se tornar um músico famoso. E tinha 
talento. Suas composições eram lindas e o modo como tira-
va notas da guitarra me fazia suspirar. Rodrigo era dono de 
mãos habilidosas com instrumentos musicais. E, pela sua 
fama com as mulheres em nossa cidade, eu podia contar 
que ele deveria ser habilidoso em outras artes, também.

Seus cabelos eram escuros, quase pretos. Cobriam 
parcialmente o rosto e cresciam até um pouco abaixo das 
orelhas, desgrenhados, apesar de lisos, o que só dava um 
charme a sua figura. Era alto e me fazia erguer demais 
o pescoço para poder olhar seu rosto. Seus ombros eram 
largos e seus braços fortes eram musculosos e davam a 
impressão de segurança sólida que eu queria sentir. Toda 
mulher já deve ter sentido essa necessidade, aliás.

Sua pele parda tinha um frescor aquecido pelo sol. 
Parcialmente coberto por tatuagens em seus braços, outro 
detalhe que me fazia suspirar. Os olhos castanhos malicio-
sos e o sorriso leve e dúbio em seus lábios. O nariz longo 
e ligeiramente fino. Os traços talhados em ossos mandibu-
lares largos, que criavam um maxilar aberto e marcado. 
Rodrigo era o homem mais atraente que eu conhecia.

Mas, para ele, eu era apenas a priminha criança com 
quem ele brincou no passado. Apenas uma criança, no auge 
dos meus dezesseis anos. Naquele dia, já eram dezessete. 

Minha necessidade de auto-afirmação.Eu sempre quis ser  mais velha.

Vejam só a diferença 

de idade entre 

Rodrigo e eu.
Por que?

Eu era 

uma criança, 

literalmente, para ele.

Mas não para mim.
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Durante a descida das escadas, mantive minha expres-
são calma e apreciei uma decisão. Eu iria mudar aquela 
impressão, por mais que aquela droga de vestido só me dei-
xasse com mais aparência de criança. Limpei a garganta, 
puxei uma mecha de cabelo e cheirei, conferi meu hálito 
e minhas mãos. Tudo parecia estar apresentável. Quando 
terminei de descer as escadas, meu coração acelerou, e en-
caminhou uma carga extra de adrenalina pelo meu corpo.

Eu poderia apostar que minhas bochechas esta-
vam vermelhas.

Ele estava bem ali.

Ao lado do meu 
irmão.

E eu 
desejei estar   

mais calma, para 
não errar.

A probabi-
lidade de eu errar, no 

entanto, era de 100%.

A sala, composta por um tapete grande de cor bege, 
possuía grandes janelas de vidro resguardadas por cortinas 
brancas mais leves que as do meu quarto. Dois sofás ficavam 
no canto da sala, ao redor do tapete e do centro de mesa re-
tangular e longo o bastante para acompanhar os quase sete 
lugares do sofá maior, com algumas revistas de jardinagem 
da minha mãe, e um vaso com uma orquídea. Rodrigo e 
João, meu irmão mais velho, estavam sentados por ali.

Os dois pareciam concentrados em uma conversa 
muito importante, porque nenhum deles reparou que eu 
descia as escadas, já visível. Ou eles simplesmente não se 
importaram. Era a hipótese mais provável. Eu acompa-
nhei os movimentos de Rodrigo, o modo como ele entre-
laçava os cabelos perto da nuca, em movimentos lentos.

Pestanejei, na expectativa de umedecer meus olhos se-
cos pelo olhar longo que lancei à nuca de Rodrigo, e mordi 
o lábio. Senti o sabor amargo do gloss e esfreguei a língua 
nas costas da minha mão e continuei minha caminhada. 
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Mas, obviamente, não demorou muito até que um vaso se 
impusesse em meu caminho e caísse ao meu lado.

Olhei em volta e compreendi. Quando passei pelo 
aparador de vidro onde estavam as fotos da família, des-
cuidadamente, bati minha mão, que eu acabara de passar 
pela língua, no vaso de flores. E lá estava o adorno de por-
celana, em cacos no chão, assim como minha dignidade. 
Quando reergui os olhos, vi os dois de pé, me olhavam 
alarmados. Encolhi um ombro, e ergui as mãos, juntando 
os cotovelos à cintura, sorrindo desconcertada.

– Não fui eu. – Falei. E me arrependi. Que coisa idio-
ta para se dizer. Na verdade, eu queria me afogar. Minhas 
bochechas queimavam enquanto meu irmão escandaliza-
va sua risada.

– Bom dia para você também, Polar. – João falou, 
entre risadas.

– Está tudo bem aí, Sara? – Rodrigo disse, abaixo 
das risadas do meu irmão. Mas ele também tinha uma 
expressão risonha.

Eu assenti com a cabeça, em um aceno leve, e engoli 
seco. Afastei-me dele e passei a mão pelo cabelo, colocan-
do uma mecha atrás da orelha. Lancei um olhar frio à João 
e suspirei levemente.

– Eu estou bem. – Murmurei. E, antes que eu pudes-
se me aproximar deles, ouvi minha mãe gritar meu nome, 
aparentemente vinha da cozinha, então girei os pés e an-
dei até lá. Até meu pescoço estava vermelho e ardia em 
calor. Era como se eu fosse explodir. Eu precisava urgen-
temente me acalmar. 

E, enquanto me aproximava da cozinha, ouvia a 
conversa alta entre João e Rodrigo. Eles falavam sobre o 
quanto eu podia ser considerada uma arma de destruição 
em massa. A risada que Rodrigo deixou escapar era di-
vertida e preencheu meu interior com uma sensação de 
êxtase. Mas foi momentâneo.
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- Idiota, ele está rindo de você. – Murmurei, enquan-
to estreitei meus olhos. Minha mãe me observava com a 
sobrancelha arqueada e os braços cruzados.

– Já? Assim tão cedo, Sara? – E, mais uma vez, reprovação.
– Foi um acidente. – Eu falei sem emoção.
– Certo, vai limpar, Janete. Por favor. – Balbuciou e 

apontou para o portal da cozinha, e nossa empregada saiu. 
Ela também ria. - Filha, você deveria prestar mais atenção 
nas coisas. Eu ainda acho que se você entrasse para o time 
de vôlei, seria menos estabanada.

Primeiro, exceto pelo meu nervosismo subvertido em 
desastre, algo que só ocorria esporadicamente, eu não era 
estabanada. E aquela conversa sobre o vôlei era uma repe-
tição. Eu nunca faria parte daquele time de patricinhas. 
Era um fato inimaginável.

– Porque a senhora me chamou? – Indaguei.
– Queria ajuda para abrir os copos descartáveis. – Ela 

falou enquanto andava até o balcão da pia. Pegou três pa-
cotes enormes de copos descartáveis, colocando-os a mi-
nha frente. Praguejei silenciosamente e suspirei.

– Não vale dizer que é meu aniversário e por isso eu 
não preciso fazer. Não é? – Falei em meu tom monótono.

– Ainda bem que sabe disso. – Ela retrucou no mesmo tom.
– Eu imaginei. – Dei mais dois passos na direção do 

balcão central do cômodo e passei a mão por um dos pa-
cotes, rasgando o plástico, entediada. 

Mas 
parecia 

que o universo 
estava conspirando contra.

Queria ir à sala.
   Queria olhar para minha 

paixão platônica.

Algumas dúzias de copos depois, e quase todo o bal-
cão estava infestado pelos pequenos recipientes de plás-
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tico. Olhei o relógio durante esse tempo, e já haviam se 
passado alguns minutos longos e torturantes desde que eu 
comecei a tarefa. Quando minha mãe julgou a penitência 
suficiente, eu voltei à sala.

– Aniversariante, vem pra cá. - Ouvi meu irmão falar. 
Encenei uma de minhas expressões entediadas, caminhei até 
eles, e sentei no sofá, ao lado de João, na frente de Rodrigo.

– Não me lembrem do meu aniversário. – João riu. 
– Ele adora rir de mim. – Comentei. Rodrigo ergueu o 
canto da boca em uma sugestão de sorriso. João cruzou 
os dedos na nuca.

– Não tenho culpa de ter uma irmã palhaça.
– Claro. Realmente sou muito engraçada. Mal consigo 

me aguentar. – Sorri de canto, e tentei causar a impressão 
de que estava desinteressada na presença à minha frente.

 Eu desejei ao menos,Que eu atuasse bem...

...Meu desinteresse pareceria genuíno.Mas meu interior ainda era histérico.

À beira
 

  
do  co

lapso.

– Tudo bem, Sara? – Rodrigo descansou os cotovelos 
nos joelhos. Juntou as mãos e entrelaçou os dedos. Era um 
gesto peculiar dele. Sua testa franziu.

– Tudo bem, eu acho.
– Minha priminha vai ganhar o troféu tragédia grega. – 

Ele sorriu com o canto da boca em outro gesto peculiar dele. 
– Não é bem assim. – Balbuciei e a sala prosseguiu 

em um silêncio regado à reticências, que se interrompeu 
com a risada de João. Não sabia se devia agradecer por ele 
cortar o incômodo silêncio ou se batia nele pela risada.
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– Enfim, Rodrigo, conta a novidade. – João falou ges-
ticulando com as mãos, apontando para mim. Rodrigo as-
sentiu e voltou a me olhar.

– Vou contar, mas lá fora. – Ele se ergueu e ajeitou a camisa. 
Vi os vincos de seus músculos por baixo do tecido repu-

xado na linha dos ombros, largos e fortes. Em seus braços al-
gumas veias marcadas dançavam, descendo em caminhos por 
baixo da pele. Parecia quente e seguro. Suas mãos grandes se 
erguiam até a nuca e os dedos perpassaram os cabelos daquela 
região. Eu tive certeza de que emudeci porque perdi o fôlego.

– Vamos? – Vi João caminhar para a porta e Rodrigo 
o seguiu. Quando ele passou por mim, estendeu a mão. – 
Você vai gostar de ouvir as novas.

– Não estou indo pelas suas novas, nem por você. – 
Sorri minimamente. Ele arqueou a sobrancelha e segurei 
sua mão. – Tem pão de alho lá fora, e eu adoro. – Ele riu, 
me olhando de esgueira.

– Você e suas gordices.
– Espera só até eu atacar a cestinha de pão, aí você 

vai ver o que é gordice de verdade. – Ele riu mais, ainda 
que contido.

 – Ô casalzinho, vamos logo? – João comentou entediado. 

João sabia de meus sentimentos.

Condenei-o com o olhar,

Mas Rodrigo sorriu 

de lado, e só.

E 
eu criei 

mil histórias em minha cabeça,
Com o possível sig-nificado de seu sorriso.

– Vamos. – Ele me puxou, ainda segurando minha 
mão. O calor de sua palma era confortável.

Assim que a luz do sol se tornou mais forte aos meus 
olhos, consegui ver o quintal da minha casa. Algumas mesas 
espalhadas pela grama já estavam ocupadas por membros 
da família. O pai de Rodrigo conversava animadamente 
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com meu pai, juntos na churrasqueira. Minha mãe con-
versava com a madrasta de Rodrigo. Ela tinha cabelos cas-
tanhos, coloridos em tons leves de um loiro escuro. Seus 
olhos pequenos pareciam sorrir o tempo todo. A pele pálida 
era firme, e a boca exalava palavras em um português mal 
pronunciado. A madrasta de Rodrigo era de Massachusetts, 
Estados Unidos.

Carlos, pai de Rodrigo, foi casado com a mãe dele, 
mas não passaram muito tempo juntos. Rodrigo mal com-
pletara um ano quando os dois se separaram e, sob a in-
fluência de meu pai, Carlos viajou aos Estados Unidos, 
para uma temporada de estudos sobre assuntos referentes 
aos negócios deles. Em um dos cursos que ele fez, conhe-
ceu Janice, e os dois logo ficaram juntos. Três anos depois, 
o casal estava pronto para casar-se, e Carlos assumiu o 
novo compromisso. Não tardou até que Janice engravidas-
se e desse um irmão a Rodrigo. Brent. Mas, ao contrário do 
que muitos pensavam, Carlos não abandonou a família an-
tiga, e sempre vinha ao Brasil em períodos de férias, para 
visitar o primogênito.

Com o tempo, Carlos cansou da vida que levava nos Es-
tados Unidos e, impulsionado novamente por meu pai, vol-
tou para Minas Gerais. Foi quando nos mudamos também 
para Santa Fé. Brent ficou com a avó, morando em Massa-
chusetts, e passou a vir periodicamente durante as férias. Até 
que, com o tempo, veio morar definitivamente com os pais.

Divisei Janice, com um meio sorriso. Ela tinha uma 
aparência muito mais feliz que minha mãe e a contagiava 
com sua alegria perene. As duas segredavam e riam, tro-
cando confidências.

Mais ao longe captei a imagem tímida e fria de Brent. 
Ele estava sozinho, e fitava a pequena fonte do jardim. Be-
bericava o que eu julguei ser refrigerante, em um copo des-
cartável. Lembrava os traços de Rodrigo. Um pouco mais 
alto que o mais velho, possuía um corpo esguio e definido, 
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como o irmão, apesar de não ter o mesmo aparato musculo-
so que Rodrigo exibia, tão obscenamente desejável.

Mas as mãos eram iguais. Fortes, grandes. Passavam uma 
segurança sólida, mesmo segurando aquele copinho delicado 
e descartável. A pele era pálida, e seu semblante concentrado 
exibia um vinco na testa. Os olhos eram apertados e o nariz 
longo e fino harmonizava com o resto do rosto. Os lábios fi-
nos se distenderam em um franzir desconfortável, quando ele 
virou o rosto e fitou para nós, para mim. Primeiro suas sobran-
celhas se ergueram levemente, mas logo um sorriso que me 
pareceu monstruoso, de tão forçado, surgiu em sua face e ele 
voltou à posição inicial. Fitou a fonte e levantou.

João continuou tagarelando incansavelmente, en-
quanto andávamos. Brent logo nos encontrou e se dirigiu 
a mim, primeiro.

– Hey. Ficando mais... Velha. – Outro sorriso força-
do. Seus lábios se contorceram desconfortáveis. O sotaque 
entrelaçado em cada palavra que saía de sua boca. – Feliz 
aniversário, apesar de saber que você detesta isso.

– Tudo bem. Obrigada. – Comentei à voz macia. Seu 
semblante mudou por um segundo, se tornando menos frio.

– Rodrigo já te entregou nosso presente?
– Presente? – Pisquei algumas vezes e desviei o olhar 

dele para Rodrigo, que riu junto de Carlos e meu pai, de 
algo que João falou. – Vou ganhar um presente? É a me-
lhor notícia do dia.

Quando 

visualizei o rosto 

de Rodrigo...

Vi o sol colidir com sua pele quente.

O rosto iluminado pela luz.

Criava uma aura quase 

sobrenatural.
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Reduzi meu suspiro quando ouvi a voz de Brent en-
trar pelos ouvidos, mais grave que a do irmão, com o sota-
que de sua terra natal.

– Acho que você vai gostar. – Ele coçou a nuca, num gesto 
idêntico ao do irmão, me causando um desconforto também.

Acontecia que minha paixão platônica por Rodrigo se 
equivalia à paixão platônica de Brent por mim, com a dife-
rença de que Rodrigo não conhecia meus sentimentos por 
ele, mas eu conhecia os de Brent. E, naquele momento, 
como estávamos sozinhos, mesmo que parcialmente, eu 
estava vulnerável aos sussurros dele.

– Vamos ver. – Sorri e tentei não parecer nervosa.
– Rodrigo não te falou nada?
– Não falou nada, não. – Sua expressão era indecifrá-

vel, o que fez meu estômago ferver em nervosismo.
– Você está ainda mais bonita, hoje. – Ele comentou, 

parecia displicente. Sua voz saiu num murmúrio furtivo, 
me fez desviar o olhar com um sorriso nervoso.

– Obrigada. – Balbuciei em resposta. Queria me des-
vencilhar dele, por isso olhei à minha volta.

– O que foi...? – Ele murmurou. Olhou em volta, me 
imitando. – Aconteceu alguma coisa?

– Sim, acho que minha mãe me pediu para trazer 
mais carne pro meu pai assar e eu me esqueci de pegar... 
Ela vai brigar. – A desculpa mais engenhosa que consegui 
criar. Ele sorriu de lado.

– Eu te ajudo. – Falou casualmente. – Aí a gente 
aproveita pra conversar.

– Para Brent. Fala o que é aqui mesmo. O que você 
quer? – Arrisquei, para tentar afugentá-lo. Mas, ao contrá-
rio das expectativas, ele se aproximou de mim e murmu-
rou perto do meu ouvido.

– Você sabe o que eu quero. – Brent se afastou com 
seu vinco fechando as sobrancelhas. Os olhos apertados 
concentrados em meu semblante apático. Um sorriso 
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confiante pairou sombrio por seu roso quando ele cons-
tatou minha surpresa. Tive a leve impressão de que ele a 
interpretou como agradável.

Ele nunca escondeu de mim, mas nunca se portou 
de forma tão direta. Nem com aquela confiança excessiva, 
nem com o olhar misterioso que eu só via em Rodrigo. 
Minha surpresa foi tão genuína que eu nem percebi a pre-
sença de Rodrigo se aproximar, me puxando pela cintura.

-Vem priminha. – Os irmãos se olharam e passei os 
olhos uma última vez por Brent, que baixou o olhar com 
um curto aceno de cabeça, escondendo parcialmente a 
sombra que ocultou sua expressão. Franzi o cenho e ex-
pulsei alguns fantasmas de minha cabeça.

– Pra onde a gente vai?
– Brent te falou do presente?
– Mas vocês dois estão misteriosos demais, hoje.
– Nem tanto. Olha ali. – Apontou e eu vi o que ga-

nharia de presente.
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Unhas 
mal pinta-

das de preto e 
camisas de bandas. 
Ela ama O Diário de 

Bridget Jones, chocolate, e 
a banda Mis� ts. Odeia trovões, 

lágrimas, e ser chamada de crian-
ça. Sara Alcântara tem 17 anos e, como 

qualquer garota de sua idade, tem um relacio-
namento de amor e ódio com a mãe, com seus estudos, 

e com a própria vida. Ama suas amigas, que são seu suporte, 
e sua base. Tira boas notas na escola, por obrigação, mas deseja ser 

artista, porque pintar é sua verdadeira vocação. Até aquela paixão 
adolescente, platônica, ela possui. Ele tem nome, sobrenome, 

e grau de parentesco. Rodrigo Guano é seu primo, e sonho 
de consumo de toda a população feminina da pequena 

cidade de Santa Fé, onde moram. Tudo muda 
quando ele a beija pela primeira vez. Então o 

mundo pode acabar, regimes podem cair, 
terremotos podem engolir a terra em 

rachaduras intermináveis, e Sara 
ainda estaria feliz. Ou assim ela 

pensa ser, até que viaja para 
Paris, para passar as férias. 

Quando volta, tudo está 
diferente, inclusive ela. 

Sara se vê inserida 
num triângulo 

amoroso... 
Ou seria um 

quadrado?


