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Por Letícia Palmeira

Se a gente não ama, se a gente não fode, que porra a gente veio fazer nesse mundo? Você
tá vivendo uma fase tão boca suja. Não é boca suja. É consequência. Digamos que eu esteja
inconsequente das coisas que me acontecem. Ele não tinha o direito de sair assim, depois de
tudo que eu fiz. Mas o que você esperava? Uma despedida com banda marcial tocando, uma
festa, o quê? Eu não esperava nada específico. Mas queria algo. Só não sei dizer o quê. Então
não coloque a culpa no cara. Deixe o tempo cuidar de tudo. Tempo? Que tempo? Essa coisa
que faz ponteiro de relógio criar rugas na pele. Conhece? Conheço sim o tempo. Não parece.
Você fala como se fosse uma menina estúpida que só enxerga o tempo passado. Olhe mais o
futuro. Já faz mais de um mês esse seu drama, Lu. Vem cá. Você anda lendo o quê? Por que
pergunta isso? Porque você está parecendo um livro de autoajuda berrando no meu ouvido.
Será que você pode ficar do meu lado ao menos dessa vez? Mas eu estou do seu lado. Tudo
que digo é pra ajudar. Faz tempo que te vejo vivendo essa merda de relacionamento que não
te alimenta. Como assim não me alimenta? Você tá chorando? Sim, estou. Eu choro às vezes.
Cara, como você pode ficar chorando por coisas tão sem valor? Você só vive disso? Será que
sua vida é só essa merda de querer sentir tudo e não olhar em volta? Sabe há quanto tempo eu
tô chorando por causa dele? Não sei. E sinceramente não me importo. Eu não aguento mais.
O que sei, de verdade, é que você vive atirando pra todo lado e dizendo que se sente carente.
Você sempre trai, Lu. Não é traição. Já te expliquei. Só fiz certas coisas pra manter o clima.
Você sabe que não gosto de monotonia, tédio... Eu já disse que não aguento uma boca só. Eu
tenho essa porcaria de necessidade de ter sempre alguém mais. Tá vendo? Você é maluca. Se
não aguenta uma boca só, deixe o cara ir. Deixe que ele viva essa merda de vida também. Você
não tem o direito de pedir coisas que você não pode dar. Você não tem maturidade pra isso, Lu.
Você entende? Eu entendo. Mas você não pode falar com tanta autoridade a respeito de algo
que não conhece. Porque você nunca tem ninguém. Se não posso falar, por que me ligou? Por
que vive me enchendo com essas suas histórias? Eu não ESTOU com ninguém porque quero
estar só. É minha escolha. Tá bom. Pode parar com o papo autoajuda porque já tô melhor.
Tomei uma porcaria de calmante. Tomou o quê? Já disse. Tomei calmante. Vou apagar e, por
deus, não acordo mais. Engraçado isso, sabe? O que é engraçado? Nem em deus você acredita,
e agora me vem com esse papo de suicídio. Não falei em suicídio. Não? Se entupindo toda de
calmante? Coitadinha. E tem mais. Você queria que ele desse o fora. Você só não tinha coragem de dizer. Você não passa de uma menininha que tem medo de perder. Você é uma criança.
Quer saber? Eu não vou ficar sozinha aqui. E não quero mais te ouvir com esse sermão. Eu
vou sair. Eu quero alguém essa noite e vou sair por aí e andar até dar de cara. Pra onde você
vai? Espera. Não desliga. Não sei. Mas vou. Desculpa te encher. Juro que não faço mais isso. Te
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amo. Fica bem. Espera. Lu. Não desliga.
- Ela vai sair e fazer merda. Eu conheço.
(Confuso, arfante, ele pega as chaves, a carteira e sai).
Que roupa? Que porcaria de roupa? Sou uma menina estúpida? Então farei muitas coisas
estúpidas. Ela veste jeans. Fica andando de um lado a outro, zonza, sem saber o que fazer. Eu
exagero em tudo. Eu erro em tudo. É tanto chute e murro em porta e parede que se cansa e
se deixa cair, ali, no meio da sala. Luana adormece e só acorda com alguém batendo na porta:
Abre, Lu. Abre a porta. Sei que você tá em casa. Ainda tonta e exausta de chorar por tudo e
por nada, levanta, olho mágico, desnorteada, você? Chorando (mais que antes) ela diz “Me
abraça porque tô mal”. Porra, que medo de te ver fazendo merda com a tua vida. Eu preciso
sair. Eu preciso de alguém. Você sabe. Porra, eu só queria que alguém entendesse. A voz, antes
tão rouca ao telefone, agora ali, falando de perto, de forma terna, diz:
- Eu sei que você precisa de alguém. E eu tô aqui.
Se olham (por alguns segundos) e mergulham em um beijo que os faz sentirem confusos,
estranhos, iguais, simétricos em tantos sentidos. Imersos um no outro, sem drama, sem fala,
se apressam à cena seguinte. A solidão desaparece dando lugar ao que sempre estivera nítido
desde o princípio.
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