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Esta história foi baseada naqueles filmes que passam  
nos horários mais improváveis da TV Cultura 
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Caro leitor, vamos conversar... 

Cuidado! Você está prestes a ler o primeiro romance escrito 

inteiramente por Pedro Henrique! Exatamente. Cada vírgula, espaço e 

letra deste livro foi escrita, revisada e diagramada por ele. Se você está 

lendo isso, é o resultado de mais ou menos quatro anos de noites de 

sono viradas, preguiça, bloqueios criativos terríveis, arquivos deletados 

e muitas crises existenciais.  

Escrever um livro foi a melhor coisa que ele fez nos últimos vinte anos – 

já que não fez muitas coisas mesmo - e ver o resultado contado aqui, 

num PDF que você baixou em poucos segundos, é uma sensação 

indescritível. Talvez Beto, em algum transe chato e desinteressante, 

consiga descrever como é fazer uma ideia nascer do zero e construir 

uma história em cima. Talvez Clara apareça e faça Beto esquecer 

qualquer coisa que tenha pensado. 

Com muita enrolação, reflexões baratas e coisas nerds. Com 

uma história ordinária e clichê. Com Beto e sua turma vivendo altas 

aventuras, 

Eu te apresento: Clara... 
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Episódio Um 
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Parte 1: 

À Primeira Vista 
 

O centro de São Paulo é sempre cheio. Carros, pessoas e muita gente. 
Ali acabamos por reparar alguns tipos. Era onde Beto estava e, por um segundo, 
deixou-se estar. Na avenida passavam um ônibus, um táxi e um Corsa prata e, 
nesse conciso intervalo, Clara. E Beto simplesmente deixou-se estar. 

<<<BETO>>> 
Deixemos por uns instantes essa cena e vamos nos concentrar em 

Beto: Nos seus vinte e um anos e onze meses. Mudou-se para a grande São 
Paulo aos vinte. A capital não seria a primeira opção para um jovem que cresceu 
no interior do Rio de Janeiro, se deu bem nos estudos e viajou para outro estado 
com suas peças de roupa.  

- Você tem que estudar, pra ter um futuro melhor que o do seu pai! 
[...] Paulo, você vai conseguir! – dizia sua mãe. 

E dona Clementina era daquelas brasileiríssimas, que votam no Lula e 
tudo. Casou-se com um bêbado quando era nova. Esse veio a ser pai de Paulo. 
De Minas foram para o Rio, até que o traste morreu de cirrose.  

“Um futuro melhor que o de seu pai...”  

Essas palavras voltavam à cabeça de Beto algumas vezes durante as 
aulas. 

 

Sua vida até ali poderia ser resumida entre a universidade, a 
lanchonete no centro, onde trabalhava, e a casa da tia, onde morava. Foi no 
caminho da lanchonete para casa que ocorreu a cena... 

 

<<<VOLTEMOS À CENA>>> 
Os momentos a seguir foram importantes na vida de Beto, então 

preste muita atenção na ordem: 

“Na avenida passavam um ônibus, um táxi e um corsa prata e, nesse 
conciso intervalo, Clara. E Beto simplesmente deixou-se estar.” 
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Beto olhava para o outro lado da rua. Era distraído perto de muita 
gente. O barulho de carros era intenso. No chamado “intervalo conciso” ele viu 
Clara na outra calçada. Estava prestes a subir no ônibus, e o fez. Beto ficaria 
triste ao pensar que nunca mais a veria. Mas nem sequer pensou nisso. Era 
mesmo distraído perto de muita gente... 

 

<<<UM POUCO SOBRE CLARA>>> 
É impressionante quando as pessoas começam a fazer parte da nossa 

vida primeiramente como figurantes. Sabe aquela pessoa que parece tão 
interessante que devia ser personagem principal? Apenas uma conversa, a 
princípio, bastava. 
 Não posso falar muito sobre Clara agora porque, afinal, Beto não sabia 
nada sobre ela. Tudo que ele sabia era que ela estava pegando aquele ônibus, 
naquela exata hora, e não sabia nem se ela costumava pegar esse ônibus. Tudo 
que sabemos sobre Clara até agora é que seu nome está na capa deste livro, ela 
mora em São Paulo e costuma pegar ônibus aleatórios só para as pessoas se 
apaixonarem por ela.  
 Também não posso falar muito sobre Clara porque você acabou de 
começar este livro, e vou lhe poupar de detalhes desinteressantes. 

Uma coisa que Clara era: reservada.  

A universidade estava cheia de rapazes que não levavam o curso de 
jornalismo a sério e, por ventura, rapazes que demonstravam interesses por ela. 
Alguns românticos, outros nem tão românticos assim. Mas talvez “reservada” não 
seja a palavra correta. 

Outra coisa que Clara era: tímida 

- Eu só acho que não preciso de mais amigos, tata - dizia ela à sua 
irmã, como se tivesse muitos amigos mesmo. No segundo ano de universidade 
qualquer timidez normalmente já teria ido embora, mas como Clara era 
reservada e tímida, entenda: ela não gostava muito de festas. Isso não faz dela 
muito deslocada nessa história. E, ainda assim, Clara estava certa. Não precisava 
de mais amigos. 

Clara tinha suas amizades na universidade. Beto sentiu uma imensa 
vontade de conhecê-la melhor, só por olhar seu rosto perfeito e sincero. Clara 
era desprovida de altura e tinha a pele excessivamente branca. Beto a 
contemplava. Por milésimos de segundos, mas contemplava. 

Tinha cabelos tão escuros quanto seus olhos. Um pequeno olhar o 
paralisaria por completo. Seu jeito peculiar de se vestir tornava-a... Diferente. 
Isso! “Diferente” é a palavra! Clara parecia tão diferente de tudo. 
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Apaixonadamente diferente. Beto que me perdoe se estou usando essa palavra 
cedo demais. 

Quem dera, Beto, você ter a chance de ter uma conversa com essa 
mulher tão... Diferente. 

<<< AGORA SIM, À CENA >>> 
 Beto esperava seu ônibus para casa próximo ao ponto. Horário de pico 
ali sempre tem muito movimento. O centro de São Paulo é sempre cheio. Carros, 
pessoas e muita gente. Ali acabamos por reparar alguns tipos. Era onde Beto 
estava e, por um segundo, se deixou estar. Na avenida passavam um ônibus, um 
táxi e um corsa prata e, nesse conciso intervalo, Clara. E Beto simplesmente 
deixou-se estar.  

Usava óculos fundo de garrafa, daqueles que somente seu avô usaria, 
e o cabelo encaracolado descia pela testa. O queixo caído e aquela imagem que, 
para Beto, deveria durar para sempre. O ato de pegar o ônibus é simples e banal 
mas, para Beto, aquela figura do outro lado da rua, a poucos metros dele, era de 
uma complexidade inexplicável. Isso para Paulo Roberto, que tinha explicação 
para tudo. Isso para ele, que não tinha o costume de observar as mulheres 
passando. 

Clara entrou no ônibus, e ele a observando. Clara pagou o cobrador e 
escolheu um assento. Beto a observava. O ônibus partiu, e Beto ali ficou. Do 
outro lado da rua, de pé, esperando o seu ônibus chegar, enquanto observava 
aquele outro partindo pela longa avenida. Os minutos que seguiram se passaram 
como séculos. Beto pensou e refletiu sobre aquela imagem.  

Clara tinha um rosto especialmente familiar, e isso o incomodou, 
talvez. Ou talvez fosse o cansaço, a correria daquela longa segunda-feira, a 
miopia que o impedia de enxergar as pessoas do outro lado da rua com nitidez, 
ou qualquer coisa assim. Depois de momentos de reflexão Beto voltou ao mundo 
real: seu ônibus chegou. Beto ia pra casa... 
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Parte 2: 

Paixão às Segundas Vistas 
 O centro de São Paulo é sempre cheio. Carros, pessoas e muita gente. 
Sim, essa parte você já conhece e já está cansado de saber. Mas acontece que 
Beto passou as duas semanas seguintes querendo que essa cena se repetisse. 
Ele não disse isso para ninguém, mas sabemos disso. 
 Seu trabalho na lanchonete incluía limpar as mesas, anotar os pedidos 
e servir os clientes. Não há espaço aqui para dizer que Beto era o melhor garçom 
do mundo, já que não era. Seu tio conseguiu essa vaga para ele porque conhecia 
o gerente, e ele trabalhava ali há dois anos. Às vezes era cansativo, às vezes 
Beto dormia na universidade, à noite. Mas o serviço ali o ajudava, e Beto não 
sabia o quanto.  

<<< ROTINA DE TRABALHO >>> 
 Beto limpava uma das mesas do fundo da lanchonete, passando pano 
e limpando a sujeira do chão cuidadosamente. Vestia calça jeans escuro, a 
camiseta uniforme da lanchonete cor de vinho, com escritas atrás: "Lanchonete 
Bulldog". A fachada do estabelecimento era um tanto escondida, isso fazia com 
que a maioria dos novos clientes só soubessem o nome do lugar ao olhar os 
uniformes. As reações eram as mais diversas, conta Beto que, aliás, naquela hora 
também estava de avental. Jogou a sujeira ao chão e varreu. Foi para os fundos 
da lanchonete. Quando voltou estava pronto para atender, como 'o melhor 
garçom do mundo'. Já havia tirado o avental. 
 Nos minutos seguintes atendeu um casal com um sorriso cordial, um 
"bom dia" e um bloco de anotações. Anotou o pedido deles e foi entregar à 
cozinha, como sempre. Enquanto voltava, com uma garrafa de Coca-cola na 
mão, e copos na outra, entrava pela lanchonete uma moça que, para Beto, era 
muito familiar. Seus óculos não ajudaram. Continuou andando para frente da 
lanchonete, onde estava o casal. Ela passou por ele, mas não se viram. Ela mexia 
no celular. Beto serviu o casal da mesa três, e voltou para atender a moça. Aliás, 
justamente naquele dia, Beto era o único garçom. Quando chegou ao balcão, 
passou um pano mecanicamente e perguntou: 
 - Posso ajudar, moça? 
 - ...Pode - ainda com os olhos no celular 
 No instante em que aqueles olhos subiram, alinhando-se aos de Beto, 
ele sentiu as pernas tremerem. Tremerem de verdade. 

O mundo parecia girar nessa hora. Ele teve de se apoiar no balcão. Esboçou um 
sorriso que moveu lentamente aquela barba por fazer. Arrumou os óculos, 
empurrando-os para cima do nariz. Só conseguiu olhar nos olhos da moça. É a 
moça do ônibus. Era Clara. 
 - Eu quero um suco de laranja, e um misto quente. - Disse, guardando 
o celular na bolsa. Beto não se moveu. Só conseguiu ficar olhando aquela linda 
imagem. Clara se virou e disse - Vou esperar aqui na mesa - apontando para a 
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mesa sete. 
 Era Clara. Beto não conseguia acreditar. Uns cinco segundos se 
passaram, e ele foi levar o pedido para a cozinha. Parecia novamente estar nas 
nuvens. Pegou o suco de laranja naquelas máquinas e levou, com as mãos 
tremendo, para a moça. Clara, ainda na mesa, voltou a mexer no celular. Isso foi 
bom, afinal Beto poderia apreciá-la do balcão sem ser notado. Poderia, se não 
chegassem mais clientes depois. O melhor garçom do mundo anotou os pedidos 
dos senhores que chegaram e se dirigiu à cozinha. A hora de servir o misto 
quente para Clara foi a mesma tensão, mas nada foi ouvido, a não ser um 
"obrigada" vindo de Clara. Como era de costume de Beto, e não deixaria de ser 
com ela, perguntou "mais alguma coisa?" com a voz trêmula e medrosa. O olhar 
era seguro, mas todo o resto do corpo estremecia junto com a voz. "Não, 
obrigada." 

<<< SEGUNDOS DEPOIS >>> 
 Clara era tão educada, tão dócil. Tão "diferente", como já sabemos. 
Talvez fosse sua voz meiga. Beto nem sabia seu nome. Sabia somente que era a 
moça do ônibus.  

 Acontece que, nos minutos seguintes, Clara permaneceu na 
lanchonete. Beto atendia clientes que chegavam ao balcão com um nervosismo 
maior que o de costume. O olhar às vezes se voltava para a cliente que usava 
seu smartphone e Beto estremecia. Chovia lá fora, como era uma São Paulo de 
verão, e ele pensou que isso faria com que ela ficasse por mais tempo. Mas não 
poderia iniciar uma conversa ali. Não vestido de garçom, e não daquele jeito. 
Clara ainda estava lá na mesa sete, e a cena a seguir foi o mais próximo que 
Beto chegou de uma conversa: 

 - Deseja mais alguma coisa, moça? 
 A moça demorou um pouco a responder. 
 - Ah...eu quero mais suco, pode ser do mesmo. - disse, segurando do 
celular com uma mão, e o copo vazio com a outra. Olhava para os olhos de Beto, 
o que o deixou extremamente desconfortável. Aqueles olhos por trás dos óculos 
do seu avô não sabiam pra onde olhar. 
 - Sim. Vou buscar - E foi. 
 Segundos depois Beto voltou com o suco de laranja, que, aliás, era o 
mais vendido na Lanchonete Bulldog. 
 - A chuva por aqui nunca para, né?! - Arriscou 
 - Hmm... - Murmurou Clara. - Quero ver como vou voltar para o serviço 
- concluiu. 

 Era a hora. Beto podia ser gentil. Só precisava avisar o gerente que iria 
fazer um favor a uma dama, e levá-la ao seu trabalho sob a forte chuva de São 
Paulo. Sentiu um calafrio, que veio desde seus pés até seus braços. Ficou 
arrepiado e, nesse momento, tranquilo para Clara, mas muito tenso para ele, 
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Beto não soube o que fazer. 
 - Garçom! - disse outro cliente. Beto foi atender 

 Nada aconteceu. Nem nesses, tampouco nos segundos depois desses. 

 

<<<FIM DO SEGUNDO ATO>>> 
 Lá fora chovia, e chovia forte. Era divertido ver o desespero das 
pessoas correndo de loja em loja para chegar onde queriam. Os carros passavam 
mais devagar na rua, que já estava ficando cheia d'água. Beto estava 
trabalhando. Limpando mesas, atendendo pedidos e levando pedidos. Por uns 
minutos até se esqueceu que a moça do ônibus estava ali. Ela ainda mexia no 
celular, fazendo com que seus cabelos ficassem sobre seus olhos. Era o que Beto 
enxergava quando passava do lado, e sentia uma fraqueza vinda de dentro da 
barriga, e parecia que deixaria cair o copo com suco, ou qualquer coisa que 
estava carregando no momento. Passaram-se cerca de vinte minutos, como se 
fossem uma tarde toda. Beto estava no balcão quando Clara levantou, guardou o 
smartphone no bolso e se dirigiu a ele, ainda olhando para baixo. Ao chegar à 
frente de Beto, ela levantou a cabeça. Aqueles bonitos e grandes olhos se 
fixaram em Beto por uns instantes. Clara sorriu. 
 - Quanto ficou? 
 Beto não disfarçou, e aproveitou para se deleitar naqueles olhos, nem 
que seja por poucos segundos. Depois se virou, calculou a conta e respondeu. 
Naquele instante ele parecia outra pessoa. Talvez o sorriso o reconfortou, ou 
algo assim. Mas ele estava seguro. A chuva já havia diminuído, e Clara foi 
embora. Quando saiu de frente do balcão, virou de costas e parou na porta da 
lanchonete. Beto saiu de trás do balcão, como se estivesse a acompanhando até 
a porta. Então Clara saiu, e ainda estava garoando. Com a cabeça baixa e passos 
rápidos, foi se distanciando. E Beto ficou olhando da porta da lanchonete. Até 
que a moça do ônibus sumiu. 
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Parte 3: 

Contatos de Terceira Instância 
 Ele voltou para trás do balcão. Parece que agora era sua proteção 
contra tudo. Começou a pensar no que tinha acontecido nessas duas semanas. 
Ele viu aquela moça rapidamente e aquilo o havia mudado. Alguma coisa mudou 
em Beto. Agora ela aparece na lanchonete que ele trabalha. Seria isso muita 
coincidência? Onze milhões de pessoas. A vida em São Paulo era diferente da 
que ele vivia no Rio de Janeiro. Beto se lembrou de sua mãe. Lembrou de uma 
menina que gostou na quinta série, e nunca mais viu depois disso. Voltou a 
pensar em Clara. Não sabia que o nome dela era Clara. Alguma coisa naquela 
mulher o chamou a atenção, e muito. Talvez ela se parecesse com alguma 
personagem de série que ele assistia, e já tinha se apaixonado. Mas aqueles 
olhos eram únicos. O cabelo na frente dos olhos também. O jeito com que Clara 
andava, talvez. O jeito que Clara subia no ônibus, talvez... 

<<<UMA FOLHA QUALQUER>>> 
 Essa hora Beto estava sentado, com o cotovelo apoiado no balcão, as 
mãos segurando sua cabeça pensativa. Era Clara que fazia isso com ele, pela 
segunda vez. 
 Não demorou muito, e Beto saiu de seu transe. Estava com a cabeça 
ali mesmo na lanchonete, novamente. Lembrou de limpar as mesas que ficaram 
vazias com a parada da chuva.  
 O lugar estava vazio agora. Beto limpou as mesas um, três e quatro. 
Quando chegou à mesa sete, havia um papel nela. Um bilhete. Nele estava o 
nome Camila S. Carvalho e um número de telefone, além de algo mais escrito 
que era indecifrável. Beto parou imediatamente. Ficou paralisado de novo, 
olhando para o papel. Olhou para a rua, à frente da loja, como se isso fizesse a 
moça do ônibus voltar. Permaneceu nessa pose por mais uns quinze segundos. O 
papel na mão, o olhar na porta da lanchonete, esperando a moça voltar. Não 
voltou. Ele pegou o bilhete e colocou no bolso da camisa, terminou de limpar a 
mesa e foi para trás do balcão.  
 Beto coçava a barba e examinava aquele pedaço de papel cortado. 
Seria esse o nome dela? Camila. Ficou pensando nesse nome, e na moça. 
Aqueles grandes olhos. Beto pensou naquilo até ir pra casa. 

 

 Aquelas duas semanas se passaram como se fossem meses. Quando 
não estava na lanchonete, Beto passava seu tempo jogando videogame com seu 
primo, ou navegando na internet. À noite Beto lia alguma coisa, assistia TV, ou 
jogava mais FIFA Soccer com seu primo. De madrugada eram os pensamentos. 
Os mesmos que o atormentavam também de dia. Quem era aquela moça? Onde 
ela mora? Deitado na cama, o teto do quarto parecia que responderia todas as 
perguntas de Beto. Mas isso também não acontecia. 
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 Passaram-se uns dias. Dois, na verdade. Beto se lembrou do bilhete, 
no bolso da camisa do serviço. Levantou-se da cama, de súbito. Procurou, na 
bagunça do guarda-roupa, a camisa, o pedaço de papel. Ao encontrar pegou, e 
saiu do quarto. 

<<<UMA TORTURA>>> 
 Segundos depois, na sala, estavam Beto, sentado no sofá, e o telefone 
do lado, sobre a mesa. Só estava ele em casa. Tirou o bilhete do bolso e leu mais 
uma vez, para se certificar de que ainda era o mesmo bilhete. Camila S. 
Carvalho. A moça do ônibus não parecia se chamar Camila. Não combinava com 
ela. Beto de alguma forma já sabia que seu nome seria Clara. Ele se aproximou 
do telefone, e chegou a tirá-lo do gancho. Olhou mais uma vez para o papel. 
Nesse instante começou a pensar. De novo o transe. Pensou no que aconteceria 
se ela atendesse, de fato. Lembrou-se de que não sabia o que dizer. Chegou à 
conclusão de que iria travar novamente, e colocou o telefone de volta no gancho. 
O silêncio. Uma tortura psicológica. Beto olhou para a TV, para o pedaço de 
papel, para o teto com gesso nas bordas. O gato da tia apareceu e, miando, 
começou a se esfregar nas calças de Beto. Ele se perdeu na cena por uns 
instantes, brincando com o felino. 
 Voltou à postura. Nem chegou a largar o bilhete. Resolveu terminar 
logo com essa tortura e pegou o telefone preto do gancho. Discou o número. Os 
bips do teclado faziam seu coração acelerar. Até começar a tocar, parar, e uma 
voz sair do outro lado da linha. 

 

<<<UM QUASE DIÁLOGO>>> 
 - Alô? 
 Segundos de silêncio. Do outro lado da linha só se ouvia a respiração 
de Beto, inspiração de Beto, a respiração de Beto, e assim por diante. 
 - Tu tu tu tu tu – Beto desligou. 
 Do outro lado da linha, em algum lugar em São Paulo, uma mulher 
fazia uma extrema expressão de estranhamento. 

 Beto passou a mão na testa, somente para limpar o suor psicológico de 
todo o esforço mental que estava desempenhando naquele momento. Respirou 
fundo. Olhou pro bichano deitado, enrolado em seus pés. Pensou que não tinha 
pensado direito no que dizer. E se lembrou que nem tinha um objetivo concreto 
com aquela ligação. 
 Ele queria conhecer a 'menina do ônibus'. 
 Queria uma pista. Algo que o levasse milagrosamente até ela. 
 Beto pensou. “Oi, aqui é o Paulo”. Começaria assim, e era muito 
simples. Só queria saber para quem estava ligando – o que, a princípio, era uma 
ideia estranha por si só. Discou novamente os dígitos. 
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 - Alô, Consultório de Psicologia da doutora Camila. Boa tarde! 
 Qualquer tática programada por Beto foi por água abaixo. Um 
consultório de psicologia? A moça do outro lado da linha quebrou as pernas de 
Beto, mesmo com sua linda voz. 
 - Alô..é..Oi. - Disse Beto, seguido por um silêncio constrangedor.  
 - Em que posso ajudar? 
 - É que eu encontrei este número, e gostaria saber de quem era. 
Obrigado. 
 Beto deveria ter desligado. Não desligou. Aquele silêncio constrangedor 
quase ousou aparecer. 
 A voz do outro lado da linha explicou onde ficava o consultório da 
doutora Camila, que ele fez questão de anotar. Era perto do seu serviço. A moça 
explicou também os descontos em consultas, que Beto não fez questão de 
anotar. De alguma forma aquela voz meiga o hipnotizou por uns instantes. De 
repente ela parou de falar, o que causou outro silêncio constrangedor... 
 - Obrigado mais uma vez. - disse Beto. - É..com quem eu falei? 
 - Clara. 
 - Obrigado, Clara. 
 Desligou. 

 

<<< PENSAMENTOS>>> 
 O silêncio da sala foi quebrado pelo miado murcho do gato da tia. 
Depois novamente o silêncio. Beto, pra variar, preso em mais um dos seus 
transes chatos e desinteressantes. 
 Desta vez pensou na possível relação que teria um bilhete encontrado 
numa lanchonete com a menina em que não conseguia parar de pensar. Não 
encontrou relação nenhuma. Nem uma co-relaçãozinha. Pensou no Consultório 
de Psicologia. Seria a moça do ônibus uma psicóloga? Talvez, Beto pensou. Ela 
não parecia tão velha a ponto de já ser formada. Beto pensou também nas 
universidades de psicologia da região. Parou de pensar um pouco. Voltou a 
pensar na 'moça do ônibus‟. Pensou que Clara era um nome que combinaria 
perfeitamente com ela – vamos dar a ele a angústia da dúvida. Beto se lembrou 
daqueles olhos penetrantes. Lembrou do jeito com que ela subia no ônibus, do 
jeito que ela corria na chuva, e coisas assim. Lembrou de quem ela se parecia. 
Era alguém da TV. Pensou em ir ao consultório, mas chegou à conclusão de que 
seria tão estranho quanto a ligação que acabara de fazer. Chegou à conclusão de 
que não chegara a conclusão nenhuma também.  
 Beto estava olhando para o nada, sentado no sofá. Foi quando chegou 
sua tia do mercado, quebrando completamente o silêncio. O gato correu em 
direção a ela. Beto saiu de seu transe chato e desinteressante. 
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<<<UMA PAUSA PARA REFLETIR>>> 

<<<NOS RECENTES ACONTECIMENTOS>>> 
 Todos teríamos pensado nessa possibilidade, menos Beto, é claro. E 
você provavelmente já pensou nisso: São Paulo – Uma metrópole com uma 
dezena de milhares de habitantes e, começando com esses dados, é improvável 
o reencontro de duas pessoas completamente desconhecidas. Beto nem sequer 
pensou nisso, pra falar a verdade, já que era distraído perto de muita gente. 
Beto era distraído sozinho também. Daí os seus transes chatos e 
desinteressantes, que geralmente não o levavam em nada. Quando ele voltava à 
realidade esquecia tudo o que pensava, coitado.  
 Mas ele tinha um rosto, dois nomes e uma voz. Só não sabia como 
ligar tudo isso. A dificuldade aumentava pelo fato de que Beto raramente 
conversava com garotas. 

Ah, e era Clara mesmo.  
 Pronto. 

<<<QUEBRANDO COMPLETAMENTE O SILÊNCIO>>> 
 A simples ação de quebrar o silêncio era especialidade da Tia Solange. 
Ela, de alguma forma, sabia alegrar Beto com seu jeito doido. Diferente do jeito 
quieto de Clementina, sua mãe... 
 - Ôôô de casa! - A porta se abrindo, barulhos de sacola. Tia Solange 
acabou de chegar do mercado. 
 - Ô menino! Parece que viu um fantasma. Que cara é essa? - Ficou 
parada em frente de Beto, entre ele e a TV. O gato se acariciando em suas 
pernas, dentro da saia. 
 - Nada, tia. Acho que eu vi mesmo um fantasma... 
 - Eu, hein. Vira essa boca pra lá! - Gritou – Vem cá... Guilherme não 
chegou ainda? - Disse. Ia para a cozinha. 
 - Disse que chegava depois das seis, tia. - Disse, ainda com cara de 
quem viu um fantasma.  
 Tia Solange deixou as compras na mesa da cozinha e voltou à sala. 
 - Mas já é quase sete da noite, Betinho! 

 Segundos se passaram. Beto olhou o relógio na parede. 6h47min. 
Passara quase uma hora na sala, e nem viu a hora passar. 

 Beto acabou se levantando. Foi tomar um banho, ou fazer qualquer 
outra coisa que os Betos fazem... 
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Parte 4:  

Um Pouco Depois 
Assim se passaram os fins de férias de Beto. Depois de um longo ano 

de estudos desinteressantes sobre publicidade, e todo aquele negócio de 
universidade. O trabalho às vezes monótono e cansativo da Lanchonete Bulldog, 
e todo aquele negócio de ser o melhor garçom do mundo. E depois daquele 
negócio com a moça do ônibus, também. Beto meio que desistiu desse último 
negócio - o da moça do ônibus – pois pensou alguma coisa como 'minha vida 
estava boa antes disso, e vai continuar boa depois'.  

 Talvez ele tenha lido os primeiros parágrafos das páginas anteriores, e 
viu que sua probabilidade de reencontrá-la era muito pequena, levando em conta 
o fato de que Beto não conversava com meninas desse jeito. Nada além daquela 
menina da quinta série, e de sua melhor amiga, Isabela. Não é que Beto não 
gostava de meninas. Talvez não tivesse muita sorte ou paciência para isso. 
Ocupava-se trancado no seu quarto, jogando videogame, lendo qualquer livro de 
um filósofo do século passado, e outras coisas que um cara que usa tênis verde e 
os óculos do avô faria. Beto era assim. E era assim antes de saber como Clara 
era realmente diferente. 

 Aliás, Beto pensou muito antes de esquecer Clara. Pensou na ínfima 
probabilidade de reencontrá-la. Pensou no consultório de psicologia. E na ligação 
sem muito nexo que tinha feito. Lembrou-se daqueles cabelos na frente dos 
olhos, enquanto mexia no celular. 

 Enfim, foi assim que passou as férias. No seu primeiro ano de 
universidade Beto fez amizades, claro. Não eram uns tipos tão parecidos com o 
seu, mas algumas noites ele saia com seus amigos. Nosso nerd não era tão 
estranho assim... 

<<<UM AMIGO NÃO MUITO NORMAL>>> 
 À noite Beto se encontraria com uns amigos para sair, e foi assim que 
aconteceu: 
 - Alô, Beto? 
 - Fala, Rafa. 
 - Olha, eu chamei uma galera, pra gente sair mais tarde. Você vem? 
 - Beleza. Vou sim, cara. 
 - Beleza. 

 Rafael era o melhor amigo de Beto desde o começo da universidade. 
Esse era o jeito dele. Sem oi nem tchau, nem essas coisas de amigo normal. 
Beto era amigo do Rafa justamente por ele não ser um amigo muito normal... 

 Beto chegou em casa do serviço. Tomou banho. 
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<<<UMA TIA MUITO NORMAL>>> 
 - Vai sair, Betinho? 
 - Vou, tia. 
 - Juízo, hein menino?! 
 - … 
 E saiu.  

 

<<<ERA DE NOITE>>> 
 Era de noite quando se encontraram, em frente a alguma pizzaria no 
centro de São Paulo. Rafa chamou mesmo uma galera e Beto foi o último a 
chegar. 
 - E aí, Beto. 
 - E aí. 
 - Esse aqui é o Jefferson, Cris, e o Paulinho, seu xará... 
 Beto cumprimentou cada um. Aperto de mão, beijo no rosto, aperto de 
mão. Alguns músculos dele se contraíram ao chegar tão perto de Cris. Beto não 
soube o porquê. O cheiro dela, talvez. O fato de ela ser uma mulher, talvez.  
 Além disso, Jefferson tinha um rosto familiar, e ele o conhecia de 
algum lugar... 
 - A Isa, e o Diego você já conhece, né. 
 - E aí... - É o cumprimento padrão de Beto. Reparem. 

 Beto, Rafa, Isa e Diego já se conheciam da Publicidade, e se 
orgulhavam disso. O moletom vermelho do Rafa, e os cabelos castanho claros de 
Isa fizeram Beto sorrir. 
 Depois dos cumprimentos só restou aquele silêncio constrangedor. 
Beto enfiou as mãos nos bolsos de trás da calça. Postura de apreensão. 
 - É isso aí... - Disse. Fale mais alguma coisa, Beto. Não pareça um sem 
conteúdo. 
 - Vamos entrar? - Apontou pra dentro. Isso! 

 … 

 Escolheram uma mesa perto da saída da pizzaria. Rafa foi ao balcão, 
pedir permissão para juntarem mais de uma mesa. Juntaram. Sentaram-se. 
Todos os sete. Rafa começou, falando: 

 - Jefferson faz Contabilidade, Beto. Eu falei pra eles que era o seu 
sonho desde criança trabalhar em ciências contábeis, e essas coisas de 
números... - Ele era daquele jeito sempre. Não falou pra ninguém rir, mas riram. 
 - Meu Deus, cara. Não fala uma coisa dessas... 
 - Que eu saiba o Beto sempre quis ser baixista de alguma banda de 
rock, não era? - disse Diego. Mais risadas. 
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 - E você, Paulinho. O que faz? - Perguntou Beto, desviando a atenção 
de si. 
 - Ele termina o ensino médio esse ano – respondeu Jefferson. Sentado 
do lado dele. 
 - Ah, e vocês são... 
 - Irmãos. - disseram. 
 - Ah sim, claro - Paulinho e Jefferson são bem parecidos, a propósito.  

 Assim pediram pizzas suficientes para todos saírem bem satisfeitos. 
Diego era de família rica, e disse que pagaria a maior parte. 
 Logo conversaram e se conheceram melhor. Falaram sobre as aulas 
que logo voltariam, sobre filmes e bandas da década passada. Descobriram que 
Cris tem o mesmo gosto musical que ele e Isabela, inclusive. Também 
descobriram que Diego e Jefferson têm o mesmo gosto musical.  
 Beto era muito próximo de Rafa e Isa, mas não conhecia muito bem os 
outros. Só os via pelos corredores da universidade, mas não era tão popular ou 
extrovertido para puxar assunto com todo mundo. Rafa era assim, e chamou 
todo mundo. Nosso nerd quase antissocial estava gostando da noite, e de 
conhecer pessoas novas. Paulinho era realmente atrapalhado com pôr 
refrigerante no copo, e essas coisas. Todos riram dele.  

 Cris estava sentada logo em sua frente, e parecia calada, mas tinha um 
jeito que Beto gostou. Jefferson era quem falava. Tipo, muito. Quase tanto 
quanto Rafa ou Diego. Isa, sentada do lado de Beto, ria de tudo, e não era tão 
calada. Era a melhor amiga de Beto. Já falei isso? Pois é. Essa era a turma dele.  
 Em algum lugar do centro de São Paulo, Beto sentia que ali, com 
aquelas pessoas, era seu lugar, e Beto se sentia feliz.  
 Beto era feliz. 

 

<<<ERA MAIS DE MEIA NOITE>>> 
 Depois de muitas pizzas e algumas cervejas, estavam na porta da 
pizzaria se despedindo. Para Rafa, foram mais cervejas do que pizzas, e ele já 
não fazia a menor ideia de onde estava.  

 - É mais de meia noite. Tenho que levar esse peste pra casa - disse 
Jefferson, se referindo a Paulinho.  
 - Eu levo vocês, gente. – disse o Diego. 
 Então eles e Cris entraram no carro preto do Diego. Rafa, Isa e Beto 
moravam mais perto e voltariam juntos. 
 - Tchau, Diego. Vejo você na Terra dos porcos coloridos! - murmurou 
Rafael alguma coisa assim, se apoiando no ombro de Beto. 
 - Eu também te amo, Rafa. Vai pra casa, você precisa dormir. - disse 
Diego. Eles se despediram, e foram embora, sobrando apenas Isabela e Paulo 
Roberto para levar um Rafael bêbado pra casa. 
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 - Essa é a terceira vez que isso acontece, não é? 
 - De Julho pra cá, sim. - respondeu Isa. O sorriso dela é lindo. 
 Foram caminhando pra casa. 

 Assim percorreram todo o caminho, que fariam de ônibus, à pé. Às 
vezes Rafa ia à frente, ou atrás deles, enquanto tentava se equilibrar, ou pensar 
alguma coisa. Passando por uma praça ele sentou num banco, depois se deitou, 
e começou a cantar alguma música sobre ficar bêbado, e 'dormir na praça 
pensando nela'. Beto e Isa riram. Ele se levantou, e prosseguiram. 
 - Vocês estão bem, Isa? 
 - Como assim? 
 - Você sabe...vocês dois. 
 - Ah, nós dois? - disse ela. As bochechas vermelhas. - Nós não temos 
nada, Beto. Nada mesmo... 

 Continuaram andando. Rafa na frente deles, tentando cantar alguma 
música enquanto caminhava. 

 - E você? 
 - Eu...o quê? 
 Ela esperou passar alguns segundos... 
 - Será que existe alguém que faça o coração de Paulo Roberto bater 
mais forte? - disse Isabela, em tom teatral. 
 Mal sabe ela dos efeitos internos de sua pergunta: Beto pensou 
novamente em Clara. Pensou no tamanho dela. No seu jeito de andar, e de pedir 
um misto quente. Pensou nos olhos dela, nos cabelos na frente dos olhos. 
Lembrou também que tinha desistido disso tudo mas, com certeza, se existisse 
alguém que fizesse o coração de Paulo Roberto bater mais forte, essa seria Clara. 
 Enfim, deve ter pensado em mais coisas que eu poderia lhe descrever. 
Tudo isso no espaço de tempo dos quatro passos seguintes. Depois usou a ponta 
do dedo para empurrar os óculos... 
 - Não, Isa. 
 - E que tal a Cris, hein?! - disse, socando- o no ombro. 
 Isabela sabia deixar Beto com vergonha. Mas sempre conseguia, 
também, tirar a tensão das conversas. Beto gostava disso. 
 - Não. De jeito nenhum! 

 Logo chegaram à frente a casa dela. Rafa se despediu com um abraço 
apertado. 
 - Eu te amo, cara! - Disse pra ela. 
 - Boa noite. Boa noite, Beto. - e entrou. 

 Beto apoiou Rafael pelos ombros até sua casa, depois andou mais 
umas quadras até chegar em casa. 
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<<<BEM DE NOITE MESMO>>> 
 Era Beto. Ele estava ali, no ponto de ônibus. O que você faria se 
pudesse viver novamente um momento marcante do passado? Pois é. Ele estava 
ali no ponto. Usava fones de ouvido. Olhou o celular. Nenhuma música tocando. 
Olhou em volta. O centro de São Paulo.  
 Era isso. Do outro lado da rua, o ônibus. O mesmo ônibus do começo 
desse livro, mas nada de Clara. Sem a moça do ônibus. Beto olhou em volta 
novamente. Na rua, carros. Na calçada, muita gente e, pasmem, a moça do 
ônibus ali do seu lado. Beto gelou. Ela mexia no celular. De repente olhou pra 
ele. 
 - Oi 
 - Err...oi 
 Silêncio. 
 - O meu nome é Beto. 
 A moça do ônibus deu risada. Seu rosto era lindo. 
 - Eu sei que é Beto – disse, se aproximando dele. 
 Deu mais um passo. Depois se aproximou mais. Tirou um fone de um 
ouvido de Beto, e disse: 
 - Acho que você quer saber meu nome... 
 Um ônibus passou. Beto olhou para a rua, e começava a chover. Uma 
chuva muito forte. Quando olhou de volta para a moça, ela não estava mais lá. 
 … 
 Acordou. Olhou pro lado. Guilherme, seu primo, roncava na outra 
cama. Olhou o relógio. 3H23min. Era um sonho, Beto. Só um sonho... 

 Depois disso Beto demorou pra voltar a dormir, mas o fez. Era sexta-
feira. E iria trabalhar muito na lanchonete Bulldog. 

<<<SOBRE AQUELE MÊS>>> 
 Aqueles foram os últimos momentos em que a vida obrigou Beto a se 
lembrar de Clara. Na verdade ele se lembrou de Clara depois disso, mas não foi 
por obrigação. Ele já tinha desistido de tentar encontrá-la, e tudo, mas a vida é 
assim. Os dias se passaram normalmente depois disso. Beto jogava Guitar Hero 
com seu primo, e trabalhava na lanchonete. 

 O mês de Janeiro é sempre superestimado, pensava Beto. As pessoas 
compram o que podem e o que não podem em Dezembro, pra pagar em Março, 
e depois Janeiro é como o fim da noitada. A ressaca do ano passado. Beto 
parecia ter teorias para quase tudo. 

 A teoria que ele precisava, mesmo, não descobriu. Como reencontrar 
uma pessoa desconhecida numa cidade de mais de dez milhões de habitantes? 
Essa conta ainda não fecha. 



21 
 

 Não sei te explicar se Beto deixou passar o tempo, ou o tempo passou 
sozinho. Mas todo seu convívio social fora do trabalho durante o mês de Janeiro 
foi com seu primo, Guilherme, enquanto quebravam altos recordes no Playstation 
2. Zerou GTA duas vezes somente nestas férias. Não houve nada interessante 
aqui que devo contar. Nem mesmo um transe chato e desinteressante. Ah...em 
algum momento do fim de Janeiro Isabela foi visitá-lo. Eles tomaram sorvete e 
comentaram sobre a volta às aulas. Beto teria seu ano mais conturbado a partir 
do mês seguinte. Fevereiro... 
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Parte Quatro: 

É Fevereiro... 
 

 É Fevereiro! Não parecia, mas Beto ficava realmente animado à 
chegada de Fevereiro. Talvez porque é o menor mês do ano, e passa mais 
rápido. Ou tem carnaval, as aulas demoram mais pra voltar, e ele fica em casa 
jogando videogame. Mas o que realmente importa é isso. As aulas voltam.  A 
universidade de Publicidade terminaria em dois anos, e Beto nem pensava nisso. 
Ele gostava de estar na ali, ir à biblioteca, viajar no meio da aula, enquanto o 
professor explicava a ciência da propaganda. Era nisso que Beto pensava.  

<<<VOLTA ÀS AULAS>>> 
 Para ser mais preciso, foi dia dois de fevereiro. Era por volta das 18h30 
quando Beto chegou à universidade, depois de um longo dia de serviço. Logo ao 
entrar e passar pelos corredores sentiu aquele cheiro de vida. Ele não admitia, 
mas amava aquele lugar. Não demorou muito, e encontrou a turma toda. 
Isabela, Rafael e Diego. Sempre estiveram juntos. 

 - Beto! O menino prodígio! - disse Rafael. 
 - Olha, parece que ele saiu da toca... 
 - E aí - Cumprimentou os três com aqueles abraços coletivos que o 
time de vôlei faz. 

 Não demorou muito, e Beto já estava em casa. Os dias seguintes agora 
seriam assim. Lanchonete, casa, universidade e casa de novo. Isabela passava 
mais tempo com Rafa, mas sempre conversou mais com Beto. No intervalo e 
durante as aulas também. Este era seu círculo de amizades. As outras pessoas 
da sala ele considerava no mínimo estranhas. Desde o começo curso Beto 
poderia contar quantas vezes conversou com qualquer outro colega a não ser 
eles três. Era assim. Eles iam para as aulas juntos, e voltavam juntos. Diego só 
ficava com eles durante as aulas porque depois ele sempre sumia. Todos 
conheciam o trio: Beto, Isa e Rafa. 

 Essa parte do "melhores amigos" você já entendeu. Beto entendia isso 
também. Mas o tempo passa, é verdade. E naquela quarta-feira a vida daria 
outro tapa na cara de Beto. Ele mesmo, o nosso galã nerd que usa óculos do seu 
avô. Deixemos de enrolação, e vamos ao que interessa... 
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<<<QUATRO DE FEVEREIRO>>> 
 Não preciso dizer que naquela quarta-feira Beto acordou atrasado. 
Nem que ele era o melhor garçom do mundo na lanchonete Bulldog. Não preciso 
dizer, também, que ele pegou ônibus, foi pra casa, se arrumou, comeu e pegou 
outro ônibus para a universidade. 
 O centro de São Paulo é sempre cheio. Mas não estamos mais no 
centro de São Paulo. Beto chegou à universidade como num dia normal. No dia 
anterior ele até conseguiu ir mais cedo com Isa, e pegaram o ônibus junto, e 
foram conversando sobre o novo álbum de alguma banda, e outras coisas. Nesta 
quarta-feira, dia quatro de fevereiro, Beto foi sozinho. Desceu do ônibus bem em 
frente à universidade. Estava cheio de gente, como sempre. Entrou, caminhou 
pelos pátios até encontrar sua turma. Era o lugar de sempre. Aquela mesa do 
refeitório parecia ser reservada para eles. 

 - Oi Beto - sorriu Isa. 
 - Senta aí, cara - disse Rafa. 
 - Já já eu venho, galera. Vou ali primeiro. Já volto. 

 Eles nem repararam na repetição da palavra 'já'. Esse era o jeito dele. 
Na verdade Beto ia à biblioteca, ou em algum outro lugar, fazer alguma outra 
coisa. Ele tinha que passar por aquele corredor, pois levava às salas do primeiro 
andar. No fim do corredor eram os banheiros, e Beto estava indo na direção 
deles quando, segundos depois de ter arrumado seu óculos, Ele viu alguém mais 
do que familiar...  

 Os cabelos escuros na frente dos olhos, e o tamanho eram realmente 
muito familiares. Aqueles segundos se passaram como se fossem horas. Beto 
gelou quando, de encontro com ele, vinha a "moça do ônibus". O nome dela? 
Beto ainda não sabia... 

 

 

 

 

 

 

 

Fim do Episódio Um  
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Episódio Dois 
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Eu não sei se ficou bem claro pra você, caro leitor, a dimensão dos 
transes de Beto. Ele realmente vai parar em outro mundo. Ele é sempre distraído 
com o que acontece ao redor, porque se concentra muito no que acontece 
dentro dele. Talvez seja isto mesmo.  
 Nesses transes chatos e desinteressantes a mente dele vai parar em 
outro Universo. Mas o corpo fica por aqui. 

 Ele não poderia ficar parado no meio daquele corredor, daquela 
universidade, naquela noite de quatro de Fevereiro. Clara passou do lado dele, e 
levou uns segundos para seu cérebro nerd assimilar toda informação: 
 Era a moça do ônibus. Certo. 
 Ele havia a visto duas vezes antes. Certo.  
 Ele estava apaixonado por ela. Certo também (mas ele não admitiria 
isto).  

Por alguns segundos, de fato, parou no meio do corredor. As pessoas 
que passavam em volta nem notavam seu transe. Beto parado ali, olhando para 
o nada. Depois continuou andando, mas ainda no transe. Deu mais uns passos e 
chegou ao banheiro da universidade. Entrou num box qualquer, abaixou as 
calças e sentou, numa pose filosófica de pensador romano.  
 Coitado. Beto saiu do transe alguns minutos depois. Percebeu que não 
tinha feito o que foi ali fazer. Nem sequer tinha abaixado a tampa da privada.
 Esse é o Beto que conhecemos... 
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Parte 1: 

Garotas do Campus 
 

 Com a mesma cara em que estava no banheiro, Beto saiu e voltou pra 
sua turma. Na verdade ele tentou disfarçar. Tirou os óculos, lavou o rosto na pia, 
mas não podia mudar de cara. Era aquela mesma. 

 Saiu procurando por seus amigos, que já estavam saindo da mesa da 
turma.  

 - Beto, que cara é essa? - disse o Diego. 
 - Parece que viu um fantasma. - Acrescentou Isa. 
 - O que foi, gente? Essa é a minha cara, mesmo. Vamos subir? 

 Isso, Beto. Conseguiu disfarçar bem. Se eles não te conhecessem 
tanto. 

<<<LÓGICO>>> 
 Beto ligou os pontos.  
 Fez isso usando as informações que tinha, com toda habilidade 
psíquica que tinha. Ok, uma "moça do ônibus", o nome Camila, a clínica de 
consulta psicológica, a "moça do ônibus", o misto quente com suco de laranja, a 
"moça do ônibus". Imagine Beto fazendo um diagrama no caderno. Imagine seu 
quarto com fotos e barbantes coloridos grudados na parede. 

 Não questionemos as habilidades psíquicas e investigativas de Beto. 
Ele era assim mesmo. 

<<<MEIO DE UMA AULA QUALQUER>>> 
- Rafa...Rafa, acorda. - cutucou Beto. 
- Hm...oi cara. Fala - limpou a saliva que escorria. 
 - Você conhece bastante gente aqui na faculdade... 
 - Sim 
 -... E você conseguiria fazer um favor pra mim?  
 - Favor? 
- É. 
- Você tá me pedindo um favor? 
 - É. 
 - O quê? 
 - Sabe a turma de psicologia? 
 - Hãn? 
 - Psicologia 
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 - Sei 
 - Então... 

 Beto só pensou a conversa até aí. 
 Silêncio. 

 - Então... Eu quero que você me mostre todas as... - Beto olhou em 
volta 
 - "As" o quê? 
 - As... As garotas. Todas que estudam. Psicologia. 

 A princípio Rafa não entendeu muito bem. Talvez você não tenha 
entendido muito bem também. 

<<<GAROTAS DO CAMPUS>>> 
 Começaram poucos minutos depois, no intervalo. Estavam no 
refeitório, no seu local de sempre. Junto à mesa estava Isa também. Lia algum 
livro de algum poeta barbudo americano. 

 - Ali, Beto. Olha ali - Disse Rafa, sendo discreto, sem nem apontar. 
 - Quem é ela? 
 - Ela é a Raquel. Vinte e poucos anos, e uma flor de pessoa - Raquel 
era pequena, loira e gorda. Muito gorda mesmo. Estava sentada sozinha, 
comendo alguma coisa bem calórica enquanto não se importava com o que os 
outros pensavam sobre ela. 
 - Não. Não é ela... 

 Beto tinha medo de pensar onde isso iria parar. 

 - Atrás da gente. Não olha agora. Estão na roda a Vanessa, a Débora e 
a Renata. 
 Beto olhou.  
 Vanessa era ruiva, de olhos azuis. Linda. Mas ainda não era Clara. Não 
causou nenhum efeito em Beto comparável aos que Clara fazia. Débora e Renata 
eram morenas e altas. Mais altas que Beto, que já não era tão baixo assim. Virou 
para frente e voltou a comer, ainda tinha esperanças de encontrar Clara sorrindo 
em alguma roda de amigas, ela nem iria reparar nele, ele poderia ficar olhando 
para ela por um bom tempo. Lá estava Beto em um de seus transes chatos e 
desinteressantes. 
 - Não, Rafa. Não é nenhuma delas. 

 Rafa tirou do bolso um papel amassado. Desamassou. 
 - O que é isso? - perguntou Beto 
 - Agora só nos resta quatorze garotas - disse quase em tom normal 
 - Garotas? O quê tem garotas? - Ressuscitou Isa. 
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 - Nada. Não tem nada de garotas, Isa - disse Beto, e continuou 
comendo. 

 No dia seguinte chegaram, e lá estavam eles no estacionamento da 
universidade. Encostados em um carro qualquer, Beto e Rafa ainda não tinham 
visto Isa, nem Diego. Rafa tirou o papelzinho do bolso... 

 - Ali, saindo do carro. Ela também estuda psicologia. Tá no segundo 
ano. 
 - Cadê? 
 - De costas pra cá – apontou. Beto viu.  
 De repente sentiu um frio na barriga. Algo parecido com o que teve 
algumas semanas antes, ao anotar um pedido de misto quente, e dias antes, ao 
cruzar com uma menina nos corredores da universidade. Ela era pequena. Tinha 
os cabelos realmente escuros. Enquanto Rafa apontava, ela falava com alguém 
dentro do carro. Alguns instantes depois ela virou. 
 Não, Beto. Não era a "moça do ônibus". 
 - Acho que o nome dela é Fernanda - acrescentou Rafa. 
 - Vamos entrar, Rafa. 
 - O que foi? Ela até que é bonita... 
 E entraram. Foram para a aula. 

<<<NOS DIAS SEGUINTES>>> 
 Nos dias que se seguiram Beto conheceu, pelo menos olhando de 
longe, todas as meninas que começaram a cursar psicologia naquele ano. Ele 
não contou para o Rafael qual era o real motivo daquela 'pesquisa'. Talvez fosse 
uma história muito complicada para se contar, e um pedido muito estranho a se 
fazer. Ele sempre foi amigo de Beto, desde o primeiro dia da Faculdade. Era 
mesmo o tipo de amigo que estava sempre ali pra ajudar no que for preciso, 
mesmo sem saber o motivo. 

 Nos dias seguintes ele chegou em casa muito cansado para conversar 
com tia Solange, ou o tio Cesar, ou jogar videogame com o primo Guilherme. 
Aquela história de ser o melhor garçom do mundo, e ainda de procurar a mulher 
perfeita tomavam realmente muito de sua energia. 

 Eram alguns minutos em que Beto conversava com a tia. Ela percebeu 
alguma coisa nele. Alguma luz. Algo que não estava ali. 

 Mas era sempre assim. Beto chegava, tomava banho e logo ia dormir... 
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Parte Dois: 

Clientes da Vida 

 
 Isso pode ter acontecido meses depois. Beto queria que tivesse 
acontecido dias ou meses antes. 
 Enfim, a moça do ônibus viu Beto no corredor, e se aproximou. Era 
muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas passavam ao redor 
falando alto. Beto não conseguia se concentrar naqueles olhos sob uma mecha 
de cabelos negros. 
 - Oi, Beto - disse ela 
 A camiseta dela era a mesma laranja que ele havia visto semanas 
atrás. Todo o abstrato da cena desconcentrava Beto. Aqueles olhos. Olhou 
profundamente naqueles olhos. 
 - Oi. Você sabe meu nome... - parabéns, Beto. Disse algo 
extremamente óbvio. 
 Clara respondeu algo que Beto daria de tudo para entender o que era. 
Mas o despertador começou a tocar. 7h00. Beto daria de tudo para que aquilo 
acontecesse realmente. Talvez ele usasse uma frase melhor para começar um 
diálogo com ela. Talvez... 

 

<<<CLIENTES FIÉIS>>> 
 Sim. A lanchonete Bulldog tinha vários clientes fiéis. Todos eles viviam 
em São Paulo, que é um lugar cheio de gente, e tudo. 
 Tinha o senhor de bigode, que era um dos primeiros a serem atendidos 
por Beto. Ele pedia um café e um pão francês. Comia com margarina, enquanto 
lia o jornal do dia anterior. Parecia ter vindo direto de 1960, pensava Beto toda 
vez que ele o chamava por "meu jovem". 
 Tinha também a senhora que trabalhava na limpeza de um prédio ali 
perto. Já devia ter contado toda sua vida para Beto umas três vezes, e sempre 
pedia suco de laranja e um salgado. "Esse salgado vai me segurar até duas horas 
da tarde, meu filho" e frases assim começavam um diálogo - quase monólogo - 
que duraria realmente até duas horas da tarde, não fossem outros clientes que 
ele tinha de atender, e sua vida que tinha que seguir. Era quase monólogo 
porque Beto eventualmente respondia com "hum" ou "uhum" em alguns pontos 
certos da "conversa". 
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<<<CLIENTES CASUAIS>>> 
 Além destes clientes fiéis, que sabiam o nome da lanchonete mesmo 
sem ter reparado na fachada do prédio, havia clientes casuais. 
 Como o senhor advogado que trabalhava há algumas quadras à frente 
na avenida. Aparecia ao menos uma vez por semana. Sempre polido, vinha com 
um jornal na mão, pedia seu café da manhã enquanto lia e digitava um monte de 
coisas em seu celular (e você aí pensando se as pessoas ainda liam jornal em 
2009). 
 Tinha também seu Tião, que era vigia de algum hotel dali perto, e 
sempre que vinha, estava com sono, e pedia 'um café pra aguentar mais alguns 
minutos no metrô'. 

<<<PENSANDO NA VIDA>>> 
 A vida em São Paulo é assim. As pessoas vêm, e vão, afinal, elas têm 
esse direito. Mas, sobretudo, Beto captava um pouco de cada uma delas. Às 
vezes ele pensava que somos quem realmente somos pelas pessoas que nos 
circundam. Não somente os familiares e amigos, mas os seres humanos que 
passam ao nosso redor todo dia, na ida e volta para o trabalho. Então, logo 
depois de pensar nisso, ele ia limpar alguma mesa. 

<<<CLIENTE ESPECIAL>>> 
 Não deixemos de reforçar o fato de que Clara era realmente difícil de 
ser rastreada. Há duas semanas as aulas haviam começado. Duas semanas que 
Beto não via Clara. Ela não era nenhuma das garotas da psicologia. Beto e Rafa 
pesquisaram outras salas, mas não encontraram nada. 
 Ainda assim, pelo menos uma vez na semana ali estava ela. Na 
lanchonete Bulldog. Pedia seu misto quente e seu suco de laranja. Sentava-se, 
quase sempre, na mesa sete. Levava um livro, ou revista, e lia enquanto comia. 
 Beto destemidamente, ia, com suas pernas tremendo, perguntar se ela 
queria mais alguma coisa, na esperança de que ela pedisse mais alguma coisa só 
para ele acrescentar algo que talvez inicie um diálogo. Ou mesmo pra ela ficar 
mais tempo na lanchonete, já que ele achou um bom ângulo para vê-la sem ser 
notado. 

 Clara tinha um jeito peculiar de se concentrar nas coisas. Dificilmente 
fazia seu pedido olhando para algum lugar, além de sua leitura. As vezes que 
seus olhos encontraram os de Beto foram as mesmas que Beto não soube o que 
dizer, abaixou a cabeça e perguntou se ela queria mais alguma coisa. 

 Infelizmente não houve diálogo algum além do padrão que as pessoas 
geralmente têm com os melhores garçons do mundo... 
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<<<DEPOIS DE TUDO>>> 
 Os transes chatos e desinteressantes. Os sonhos bestas. Tudo isso 
acontecia com tanta frequência nos últimos meses que a brevidade da vida não 
me permite lhe contar. Mas pode ter tanta certeza quanto tia Solange teve, caro 
leitor, de que algo de realmente estranho acontecia lá dentro de Beto. Isso nem 
ele sabia o quê... 
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Parte Três: 

Desencontros do Campus 
 Não deixemos de reforçar o fato de que Clara era realmente difícil de 
ser rastreada. Não se tratava mais da paixão repentina de Beto, e sim do desafio 
que era reencontrá-la, iniciar uma conversa, e ao menos saber seu nome. 
 Era uma sexta-feira qualquer quando, ao chegar à universidade, Beto 
viu Clara. A entrada estava sempre cheia de gente, e encontrar alguém ali era 
realmente um desafio. Era a moça do ônibus. Beto a seguiu no meio da multidão. 

<<<NUNCA MAIS TE VI>>> 
 Depois da entrada veio o espaço do pátio, com a mesa da turma no 
meio de muitas outras mesas. Beto a seguiu por mais um tempo, meio de longe. 
Não era diferente de qualquer jovem adulto cursando publicidade. Nem precisou 
usar de suas habilidades furtivas e, apesar de esbarrar em algumas pessoas no 
caminho, Beto não foi notado. Bem, até que... 

 - Beto! Eu nunca mais te vi cara! E aí? - parou Jefferson na sua frente. 
  

<<<UM POUCO SOBRE JEFFERSON>>> 
 Jefferson era o tipo de pessoa estranha, daquelas que parecem que 
começam a se vestir pelas meias. Não se sabe se era realmente seu modo de se 
vestir, ou seu modo de falar, ou seu corte de cabelo forçado para imitar alguém 
de uma época passada. Jeff não era a pessoa mais legal do mundo. Sabemos 
disso.  
 Sabemos também que ele tem um irmão mais novo chamado Paulo 
que, aliás, é o mesmo nome de nosso anti-protagonista. 
 O maior problema era que Jeff estava atrapalhando a investigação em 
questão com uma conversa totalmente desinteressante, justo quando Clara 
chegava aos corredores das salas de aula. Beto teve sua última chance de 
descobrir o que a moça do ônibus estudava. 

<<<VOLTANDO À CENA>>> 
 Era isso. A pequena moça de olhos e cabelos escuros ia se 
distanciando pelo corredor, e sumindo na multidão. E Beto? Ele viu, sobre os 
ombros de Jefferson, a mesma cena que você acabou de imaginar. 
 
 - E aí.. Jefferson. É Jefferson, né? 
 - É. Isso. Como você tá, cara? 
 - Estou bem... E você? - Disse Beto, impaciente. 
 - Beleza, cara. Eu vi o Rafa hoje mesmo por aqui. O que você acha da 
gente combinar... - E a moça sumiu. Na verdade Beto não prestou muita atenção 
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no que ele disse daí em diante. 
 - Pode deixar, mano. - Concluiu Beto, e saiu. 

<<<DEPOIS DA CENA>>> 
 Isa achou Beto perdido em algum corredor. 
 - Betinho? 
 - Oi Isa. 
 - Que cara é essa? O que aconteceu? 
 - Nada. Vamos pra sala 
 Ela abraçou seu braço esquerdo, e foram para a sala.  

Isa parecia sua irmã mais nova. Beto não tinha irmã mais nova. Mas se 
tivesse, seria Isabela. 
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Parte 4: 

Perdidos no Bolso 
 Não deixemos de reforçar também o fato de que Beto era um ser 
incomum. Talvez não se encontrasse numa situação tão incomum, mas suas 
ações e reações seriam assim. Era distraído perto de muita gente, e sempre 
encontrava Clara nesses momentos, cheios de pessoas ao redor. Era distraído 
perto de Clara também. Talvez fosse ela o motivo de tanta distração. 

 Acontece que suas investigações não levavam a nada. Sequer 
poderiam ser chamadas de investigações. Sabemos que ele tinha um nome, uma 
voz, e uma 'moça do ônibus'. Ele a encontrava com mais frequência agora, na 
lanchonete Bulldog, e isso aumentava sua tensão.  

Enfim, vamos ao que interessa. 

<<<PERDIDO NO MUNDO>>> 
 Beto era assim. Ali estava ele, na sala. Haviam se passado duas 
semanas, e já era fim de Fevereiro quando, ao jogar uma fase qualquer de 
Kingdom Hearts, se deu conta de algo que deixou passar. Uma oportunidade, 
uma chance de ter qualquer contato com a moça do ônibus, e que fosse além de 
"deseja mais alguma coisa?". Na verdade a vida dera mais uma chance a Beto... 

 - Paulinho, meu filho, você tem que tirar as coisas do bolso antes de 
jogar as roupas pra lavar. Olha isso! - Gritou tia Solange da lavanderia 
 Beto responderia se tivesse entendido alguma coisa. Não entendeu. 
 Na verdade ele deixou passar, e continuou jogando. Nem sequer tirou 
os olhos da tevê. Era apaixonado por aquele jogo mais do que... Não sei. 
 No final das contas ele desligou o videogame e foi ver o que a tia 
disse, sem perceber que haviam passado alguns minutos. 
 - Que foi, tia? 
 - O quê? 
 - O que a senhora disse? 
 - Nada, Beto. Eu hein. 

 Essa era sua tia. 

 Ao voltar para a sala estavam, sobre a mesa da cozinha, algumas 
moedas, uns papéis de bala amassados e um bilhete dobrado. Nele estava o 
nome Camila S. Carvalho e um número de telefone, além de algo mais escrito 
que era indecifrável. 

 

Fim do Episódio Dois 
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Episódio Três 
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 Sabemos que poucas pessoas nesse planeta chamado Terra conheciam 
Beto realmente. Isabela o conhecia. Sua mãe, apesar de não conviver com ele, 
com certeza o conhecia. Sua tia também, mas neste momento da história ela 
ainda estava lavando roupa. Talvez você que está lendo até aqui já conheça um 
pouco de Beto.  
 Indo direto ao ponto, Beto pensou um palavrão. E não era preciso 
conhecer Beto para perceber isso. Era só olhar a cara que ele fez. Parece ter 
descoberto algo que a vida lhe escondeu por vinte e dois anos e um mês. E 
estava ali, no bolso de sua calça, prestes a ser lavado junto com moedas e 
papéis de bala amassados. 

 Um bilhete com um nome e um número de telefone. E Beto já tentou 
ligar para o número de telefone, e era um consultório de psicologia, lembra? 
Beto anotou o endereço cuidadosamente no verso do papel, apesar de não ter 
anotado os preços das consultas e convênios. Beto teve uma brilhante, mas 
besta, ideia. 
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Parte Um: 

Clinicamente Falando 
 O centro de São Paulo é daquele jeito. Cheio de pessoas.  
 Você, talvez, já tenha notado o enunciado no começo deste livro. Ele, 
que diz, “carros, pessoas, e muita gente”, pode parecer uma redundância. Uma 
repetição inútil de uma expressão que se explica por si só. Mas estamos falando 
de pessoas, seres individuais com uma casa, um endereço, família, história, 
identidade. Ao dizer “muita gente” estamos falando só do coletivo de pessoas, 
mesmo. 
 E Beto não gostava muito de pessoas. Mas ali estava ele. O nosso anti-
protagonista nerd, usando óculos que somente seu avô usaria, uma camiseta 
pólo, e um tênis All Star velho de alguma cor já desbotada. Ele conferia o 
endereço no papel, abaixando a cabeça e aproximando-o dos olhos, depois 
voltava ao mundo real, observando em volta alguma placa ou indicação desse tal 
consultório. Neste dia em questão ele saiu mais cedo da Lanchonete Bulldog, 
como se soubesse que não encontraria o consultório tão fácil, mesmo sendo tão 
perto.  
 Encontrou. Olhava para o papel, e olhava para a fachada. Fez isso 
umas três vezes, e paralisou. Só tinha pensado até aí.  
 Por 'paralisado', entenda: Beto entrou em outro transe chato e 
desinteressante. Mas não durou mais que alguns minutos. As pessoas que 
passavam o ignoravam, assim como fazem a maioria das pessoas que passam 
por alguém segurando um pedaço de papel, e olhando fixamente para uma 
fachada.  
 Parado ali, Beto pensou no que faria, e no que aconteceria se ele 
entrasse e encontrasse a 'moça do ônibus' ali. Perguntou-se o que falaria pra ela, 
e o que ela iria pensar dele. Depois disso pensou no „porquê estava ali, parado 
no meio da calçada feito um tonto‟. 

 Beto entrou. 

<<<ATERRORIZANTE>>> 
 Era um pequeno corredor que levava à sala de espera. O corredor, de 
apenas alguns metros, parecia ter kilômetros. O seu All Star, que não fazia 
barulho, parecia correr num tablado de madeira. Tá bom. Nem era tudo isso. Foi 
quatro passos para Beto sair do corredor e entrar na sala de espera. Ali tinha um 
sofá claro, as paredes brancas, e um balcão. Não havia ninguém atrás do balcão. 
Beto passou os olhos duas vezes pela sala. Parecia não ter ninguém mesmo. 
Andou até o balcão. O computador estava ligado, e a mesa atrás do balcão 
estava cheia de papéis. O silêncio nessa hora era estranhamente assustador para 
ele que, se aparecesse alguém, não saberia o que fazer.  
 Durante seu transe, ele tinha pensado no que fazer quando entrasse e 
se deparasse com a moça do ônibus, mas, é claro, ele não se lembrava do que 
tinha planejado. Não lembrava nem se tinha planejado algo. 
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 A sala tinha a porta para os banheiros, a porta para alguma sala e 
outro corredor, que talvez levasse a mais outras salas. Ali estava Beto. Pensou 
em fazer alguma coisa, mas, como quase sempre não fez nada. 
 O telefone tocou. Isso o fez dar um pulinho, daqueles que as pessoas 
dão quando se assustam. Mas Beto não se assustou. Aquilo não era assustador 
para Beto. Era aterrorizante. 
 Isso. Beto estava aterrorizado. O telefone continuou tocando... 
 Saiu. 

 E realmente, saiu correndo da sala pelo corredor. Quando chegou à 
calçada olhou para os dois lados, e foi em direção ao ponto de ônibus mais 
próximo. Olhou a hora, e estava perto do seu ônibus chegar. Beto foi pra casa. 
Ainda teria algumas horas de aula pela frente. 

 

<<<O QUE ACONTECE QUANDO>>>  

<<<SE SAI DE CENA>>> 
 Com o telefone ainda tocando, Clara saiu do banheiro correndo e, sem 
nem passar por trás do balcão, atendeu. Era alguma consulta que precisava ser 
adiada, por problemas psicológicos da paciente. Ouviu pacientemente o caso e 
desligou. Pegou um papel que viu caído no chão, na frente do balcão. Nele 
estava o nome Camila S. Carvalho e um número de telefone, além de algo mais 
escrito que era indecifrável para uma pessoa normal. Para ela que, enquanto 
secretária tinha a obrigação de entender letras indecifráveis, e irmã de Camila S. 
Carvalho, não era tão indecifrável assim. Ainda mais porque ela quem tinha 
escrito. E estava escrito "Consultório de Psicologia Especializada". 
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Parte 2: 

Uma noite qualquer 
 

 - Beto, você vai fazer alguma coisa hoje à noite? 
 - Nada não. Por que, Rafa? 
 - Eu passo aí pra te pegar. Vai rolar alguma coisa na casa do Jefferson, 
hoje. 

 E desligou. 
 Rafael não precisava de saudações ou apresentações, e Beto se sentia 
bem com isso. 

<<<EU PASSO AÍ PRA TE PEGAR>>> 
 Beto se arrumou e ficou esperando. Por 'se arrumou' entenda "vestiu 
outra camisa pólo". Já sabemos que era peculiar em suas peculiaridades. Mas, 
mesmo assim, ele ainda não era o único. 
 Mesmo em 2009, quando uma pessoa diz "eu passo aí pra te pegar" 
você já entendia que ela viria de carro. Mas não Rafael. Ele não dirigia por ainda 
ter aqueles problemas com bebida. Quando Rafa discutia esses assuntos com seu 
pai, mesmo ambos estando sóbrios, sempre acabavam brigando, e ele pegaria o 
carro e sairia de casa, se estivesse habilitado a dirigir. Mas não era.  
 - Beto! - gritou ele do portão. Estava à pé. 

Pegaram um ônibus e foram pra casa do Jefferson, que não era muito 
longe dali. 

<<<ELEVADOR>>> 
 - A Isa não vem porque vai jantar fora com os pais. - disse Rafa. 
 - Ah.. 
 - Pelo menos foi o que eu entendi 
 - ... 

 É interessante como as conversas perdem a vida dentro dos 
elevadores. Eles foram feitos com ambientes cientificamente preparados para ter 
as conversas terminadas em "hum" ou "ah". E geralmente são descontinuadas 
por outro assunto não mais interessante, como 'esse elevador não tá parado, 
não?' ou qualquer questionamento óbvio sobre a temperatura lá fora. 
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<<<ROLANDO ALGUMA COISA>>> 
 Enfim, chegaram ao andar do apartamento. Quem os atendeu foi a 
mãe de Jefferson, que parecia muito simpática. Diego e Cris já estavam lá, 
sentados na sala, escolhendo algum filme com Paulinho. Depois desistiram de 
assistir filme, e foram comer qualquer coisa que a mãe deles tinha feito.  

 Depois de um tempo o Paulinho ligou o videogame, e começaram a 
jogar. Ele, Diego, Jeff e Rafa. Mas Beto ficou um bom tempo conversando com 
Cris na cozinha... 

 -... Achei que a sua amiga vinha também. Como é o nome dela? 
 - Isabela. 
 - Isso... 
 - É, ela não pode vir... 
 - Ela é sua amiga, né? 
 - Sim - Beto riu - Só somos amigos... 
 - Sei. Sabe, eu chamei minha amiga pra vir também, mas ela não pôde 
- disse, tirando o celular do bolso e digitando alguma mensagem. 

 Depois disso Beto sugeriu irem para a sala com o resto do pessoal. E 
ele não fez isso por ser estranho. Ele realmente tinha gostado de Cris. E queria 
ficar ali conversando mais com ela, e ninguém se importaria com a falta dos dois 
lá na sala. 

 É... Ele fez isso por ser estranho, mesmo. 

 Por fim ficaram lá até por volta da meia noite e Beto decidiu ir pra 
casa. 

 

<<<PRA CASA>>> 
 Rafa não bebeu tanto, então não precisou ser carregado até em casa. 
Foram de ônibus. Já era o horário em que não havia quase ninguém nas ruas. No 
último banco, sentados Beto e Rafa. Além deles mais um jovem, e um casal mais 
à frente. 

 - Você já namorou alguém, Rafa? 
 - Não. 
 - Nunca? 
 - Nunca. 
 - Silêncio. O ônibus parou. Desceu o menino. 
 - Por quê? 
 - Sei lá, Beto. - disse, olhando pela janela. 



41 
 

 - Não é minha praia, sabe? 
 - Você não pensa em... Sei lá, encontrar alguém... 
 - Acredito que o amor é superestimado - disse Rafa. 
 Beto se espantou, talvez pela ideologia do amigo parecer tão fria, ou 
por ele ter usado uma palavra tão difícil quanto "superestimado". Depois ele 
arrumou os óculos. 
 - Você acha que eles são felizes? - disse, apontando pro casal à frente. 
 - Devem ser, sim. Cada um é feliz como acha que tem que ser, sabe... 
 E foi isso. O ônibus parou. Desceram. Comentaram algo sobre a aula 
de depois de amanhã, e se despediram. Beto não saberia se Rafa diria coisas 
assim quando sóbrio... 
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Parte 3: 

Todo Começo 
 Beto não tinha dificuldades para dormir até o dia em que estava num 
ponto de ônibus, e viu uma moça do outro lado da rua. Na verdade, para ele, as 
coisas começaram a ficar confusas a partir daí. 

 Depois de outro sonho besta com Clara, Beto foi para a cozinha. Eram 
3 horas da madrugada. O Tio Cesar tinha acabado de chegar do serviço. Ele era 
motorista de ônibus. 

 - Ué, Beto. Acordado essa hora? 
 - É, tio. Acabei perdendo o sono... 
 - Tá tudo bem? 
 - Tá, sim. 

<<<COPO DE LEITE>>> 
 
 Por um tempo, tio Cesar andou para lá e para cá, passando pela 
cozinha, a sala, e o quarto. Como sempre, sem fazer barulho. 
 Depois de algum tempo, já trocado de roupa, fez um leite e sentou à 
mesa junto de Beto. 
 - Como foi seu dia, hoje? 
 - Ah, foi bom. Fui na casa de uns amigos... - disse Beto, preparando 
um copo de leite na pia. Quando terminou, voltou à mesa e perguntou: 
 - Tio, há quanto tempo você e a tia se conhecem? 
 - Vai fazer quase vinte anos... - disse, seguido de um calmo silêncio. 
 - E como vocês se conheceram? 

 Essa pergunta pareceu despertar algo dentro do seu César. 
 

<<<UM POUCO SOBRE CESAR>>> 
 Ele era o tio que qualquer um gostaria ter. Não fazia piadas nem ficava 
bêbado durante as festas de família. Nasceu e cresceu em São Paulo e, como 
motorista de ônibus, já viu muita coisa acontecer. Era quieto por natureza. 
Falava ainda menos que Beto. Às vezes parecia ser o oposto de tia Solange em 
muita coisa.  

Suas conversas com Beto, com algumas exceções, eram sempre 
breves. De certa forma era ele quem sustentava Beto nos últimos dois anos, mas 
nunca pareceu ver problema nisso. Ele realmente gostava de Beto como se 
também fosse seu filho. 
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<<<TODO COMEÇO>>> 
 - Eu conheci a sua tia aqui mesmo, no centro de São Paulo. Eu 
trabalhava numa firma, e pegava todo dia o ônibus, cedinho. A sua tia pegava o 
mesmo ônibus também. A gente se via todo dia, mas ela sentava sempre longe. 
Mesmo assim eu dava um jeito de olhar pra ela. 
 Com o passar do tempo, mais ou menos uns três meses, ela começou 
a vir sentar mais perto de mim. Pra falar a verdade eu não gostava dela ainda. 
Só olhava por olhar mesmo. - Beto com seus olhos vermelhos sem óculos 
acompanhava a história como se fosse criança. 
 - Um dia ela sentou do meu lado. Eu olhei pra ela. Ela também me viu, 
mas disfarçou.  
 Ela começou a sentar todo dia do meu lado, mesmo quando tinha 
outros lugares sobrando, mas nunca conversamos. - disse ele. Tomou uns goles 
de leite. 
 - E depois? 
 - Depois eu termino de te contar, Beto. Agora vou dormir. Você deveria 
ir também... 

 E foram dormir. 
 Bom, pelo menos Beto tentou dormir. Nem mesmo ele saberia dizer o 
quanto chorou aquela noite, mas logo dormiu. 
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Parte 4: 

Daí pra Frente 
 Os dias se seguiram como eles costumam se seguir. Vieram os 
domingos, as segundas-feiras... 
 Apesar de tudo, Beto ainda ocupava a primeira posição no ranking de 
melhores garçons do mundo, e ainda sobrava tempo para as aulas da 
Universidade e, eventualmente, se apaixonar. 

<<<OS CORREDORES>>> 
 Beto e Clara sempre se cruzavam nos corredores da universidade. Era 
a hora dele olhar para outro lado e disfarçar. Geralmente andava com Isa do 
lado, e as pessoas não costumam olhar muito para os casais, mesmo que ele e 
Isa não fossem um casal de verdade.  

 Ela percebia algo de diferente em Beto. Não era o jeito que ele a 
tratava. A amizade dos dois continuava a mesma, e sempre estavam juntos. Mas 
Beto estava diferente. Não sabia o que era, mas via isso nele. 

<<<DURANTE ALGUMA AULA>>> 
 Alguns dias depois, durante alguma aula desinteressante, Beto saiu da 
sala para ir ao banheiro, e dar umas voltas. Naquela hora tinha mais gente nos 
corredores. Beto viu Cris, e tiveram uma conversa daquelas que se repetem 
algumas frases do tipo "E aí, tudo bem?" e prosseguiu andando até o banheiro.  
 A moça do ônibus saiu do corredor dos banheiros, passando do lado de 
Beto. Só houve tempo de ele fingir um tossido para desviar a atenção dela nele, 
e olhar para o outro lado. Ela continuou andando, e ele também, em caminhos 
opostos. Antes de entrar no corredor dos banheiros Beto olhou para trás, e viu: A 
moça do ônibus começava a conversar com Cris. Desta vez Beto tossiu de 
verdade, porque se assustou. Era algo que não imaginava. 

 Cris e Clara eram amigas. 

<<<ANTES DE DORMIR>>> 
 Beto talvez se lembre: foi numa sexta-feira que, antes de dormir, o 
telefone tocou. 

 - Alô? 
 - Oi Beto. É a Cris 
 - Ah, oi 
 - Eu tava pensando. A gente podia sair amanhã, à noite? 
 Silêncio. 
 Mais um pouco de silêncio. Ela precisava ser tão direta? 
 - É... Sim. A gente pode. 
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 - Então tá bom. Eu te espero. 
 - Ta, mas... 
 - Boa noite. 
 E desligou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim do Episódio Três 
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Episódio Quatro 
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 Prepare-se para o episódio mais melancólico desta série, sério. Não é 
culpa minha, eu juro. Mas também não culpemos Beto. Não há a quem culpar 
quando alguém se apaixona. Talvez nem exista culpa, somente cúmplices. 

 Por outro lado, a paixão também é incerteza. No caso de Beto, a 
incerteza se transformava em angústia. À noite, antes de dormir, Beto não 
pensava mais somente em Clara. Havia outro alguém a pensar, e esse era um 
alguém muito mais certo. Ele já sabia seu nome, e onde morava, pelo menos 
 Era Cris.  
 Beto pensava nela aquela noite. Pensava nas conversas na lanchonete, 
e em como as pessoas trataram os dois como um casal, mesmo que não fossem. 
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Parte Um: 

Naquela Universidade 
 Caro leitor, compreenda: Não é minha obrigação contar todos os 
detalhes desta história. Mas quando Beto estava deitado na cama, olhando para 
o teto, tirava os óculos, colocando-o no criado mudo, e ali ficava, era como se o 
mundo fosse preto e branco. Esses transes eram mesmo desinteressantes porque 
as pessoas não veem muita graça no preto e branco. Beto não tinha esse 
pensamento. Todo seu pensamento era preto e branco, como as letras desse 
livro.  
 A noite passada também foi preto e branco... 

<<<COMO FOI>>> 
 'Cris era legal', pensava Beto.  
 Frases como "Você também gosta disso?" ou "Também acho" foram 
repetidas durante o encontro, provando que os dois tinham mais em comum do 
que o gosto musical. Falaram sobre filmes, livros, e o estilo dos meninos da 
Universidade, e outras coisas.  
 Ele se lembrou disso. Lembrou-se da roupa que ela usava, e do jeito 
em que olhava para ele. Lembrou-se também do olhar da moça do ônibus.  
 Lembrou que, provavelmente, elas eram amigas. 

 No fim das contas o encontro - se é que podemos chamar assim - não 
foi ruim. As conversas não giraram totalmente em Beto, o que seria 
desconfortável. Não giraram ao redor de Cris também, porque ela poderia pensar 
que ele teria algum interesse especial nela. 
 Os dois riram bastante, e ele a levou até em casa, mesmo sendo um 
pouco longe e fora de mão. Ponto pra Cris? Talvez. 

<<<NA BIBLIOTECA>>> 
 Beto sempre lia. Amava ler também. Era na biblioteca da universidade, 
onde ele estava. Entre uma aula e outra ia conversar com a dona Regina. Ela o 
amava. 
 O destaque aqui não vai para o livro que Beto pegou, nem para o 
gênero de livros que se encontravam na prateleira que este livro estava, e muito 
menos o assunto que dona Regina puxou e Beto nem deu bola. O destaque vai 
para a sua desastrosa saída da biblioteca. 

<<<SAÍDA >>> 
 Ele saiu e esbarrou com uma menina. Sério. Todos os livros e folhas 
dela foram parar no chão. Ela se assustou tanto que deu aqueles gritinhos que 
alguém dá quando se assusta, e se abaixou para pegar as coisas. Beto ficou 
imóvel por alguns segundos. Na verdade paralisado. 
 Tente adivinhar: 
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 A estatura da moça era baixa, os cabelos eram escuros, os olhos mais 
lindos que existem nesse planeta. E o nome dela, que Beto ainda não sabia, era 
o mesmo deste livro que, quase cinquenta páginas depois, você ainda persiste 
em ler. 

 O Beto? Continuou paralisado. Ali, estatelado. Ninguém sabia, até 
então, mas ele estava naqueles dias em que estamos cheios de nada, e a 
vontade era de não existir. Talvez fosse culpa de seus transes melancólicos. 
Enfim, naquele exato momento sua vontade era de sumir, assim como acontece 
em ocasiões assim. 

 Ele ajudou a moça a pegar os livros, e os olhos deles se encontraram, 
igual alguns filmes de romance. Mas Beto não estava com clima de romance. E 
antes nosso nerd querido fosse o Peter Parker, e conseguisse pegar todos os 
livros antes que caíssem no chão para, depois de tremenda façanha, dizer 
alguma bobagem que estragasse qualquer clima.  

 Por fim ambos levantaram, teve um "desculpa" vindo dele, e um "tudo 
bem" dela.  

 Beto foi procurar Isa no pátio... 

<<<ISA>>> 
 Isa estava sentada num banco, lendo alguma coisa. Ele chegou, 
sentou-se do lado dela, e fixou os olhos em algum ponto à frente. Ela abaixou o 
livro, olhou pra ele, seguiu o olhar dele até o ponto fixo, e constatou que não era 
nada específico. 
 - Beto? - disse, virando-se para ele. 
 - Oi 
 - O que aconteceu? 
 - Nada, Isa. 
 - Beto, eu conheço essa cara. O que foi? - disse ela, aumentando o 
tom da voz. Ela parecia mesmo irmã dele. 
 A resposta dele foi continuar olhando para o ponto fixo. 
 Os segundos - e talvez minutos - seguintes se passaram com os dois 
olhando o mesmo ponto fixo à frente. 
 O sinal tocou, indicando que as aulas estavam prestes a começar. O 
pátio e os corredores foram ficando vazios. O volume das conversas ao redor 
também diminuiu, dando espaço ao silêncio dos dois. O Silêncio de Beto - 
Poderíamos até ter um livro com este nome. 
 Isa abraçou ele. De verdade, bem forte. Isso não o fez tirar o olhar do 
'ponto fixo'.  
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<<<DIÁLOGO>>> 
 - A vida, às vezes é bem difícil, né, Isa? 
 Ela voltou a se virar para frente, e pôs os pés em cima do banco, 
abraçando os joelhos. Deixou o livro do outro lado. 
 - É sim, Beto. Quer me contar o que aconteceu? 
 - Eu sinto saudade da minha mãe 
 - Você não fala mais com ela? 
 - Faz tempo. 
 - É só isso? 
 ... 
 - Eu também perdi meu action figure do Wolverine 
 Ela olhou pra ele. Ele continuava sério. Voltou a olhar pra frente. 
 - Poxa, Beto... 
 Silêncio por uns trinta segundos. 
 - Você acha que as pessoas saem da nossa vida um dia, Isa? 
 - Como assim? 
 - Sei lá. Muita gente entra na nossa vida. Você acha que, pra alguém 
entrar, outro alguém precisa sair? Como se nossa vida fosse uma sala de jantar, 
e nem sempre cabe todo mundo na mesa. 
 Isa não se aguentou e riu.  
 Sua risada inesperadamente tirou Beto de seu meta-transe. Ele se 
virou, olhando pra Isa rindo. Começou a rir também. 
 - Você não vai me contar o que está acontecendo? - disse Isa, se 
virando para ele. 
 - Nada demais, Isa. - depois de uma breve pausa 
 - Mesmo? 
 - Sim. 
 - Eu duvido. 
 - Então continue duvidando. 
 - Eu acho que... Tem alguma coisa a ver com a Cris? - disse, rindo, e 
apontando o dedo na cara de Beto. 
 - É. Talvez tenha alguma coisa a ver com a Cris 
 Isa brincou com uma cara de assustada 
 - Ela é doida, Beto! 
 - Pode ser por isso. Minha associação com qualquer pessoa doida além 
de você e o Rafa. 
 Os dois riram. 
 - Tá rolando alguma coisa entre vocês dois, Paulo Roberto? - Disse ela, 
forçando um ar sério enquanto olhava diretamente em seus olhos. 
 - Não, Isa. Espero que não. 
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<<<DEPOIS DO DIÁLOGO>>> 
 Levantaram-se. 
 Ela abraçou o braço esquerdo dele, como sempre fazia, e disse algo 
como "vamos pra aula, Betinho".  
 E foram. 

<<<ISABELA>>> 
 "Ela tinha as maiores profundezas no olhar", pensara Beto nos 
primeiros minutos que a vira. Foi excelente. Era a primeira semana de aula, e 
uns professores pegam leve, outros não. Mas a Universidade é um universo 
estranho para qualquer ser como Beto. Logo os grupos começam a se formar, e 
Rafa foi seu primeiro amigo. Poucos dias depois, no fim da aula, Isa se levantou, 
deixando cair algum livro que Beto amava, e pronto. Ele correu atrás dela com o 
livro na mão gritando "moça". Ela se virou, e ele acabou pensando nas primeiras 
palavras desde parágrafo. 

 Desde então eles conversam sobre livros, filmes, e tudo o que Isa quer 
saber, e que Beto queira contar. Ela já o conhecia bem, pois passavam muito 
tempo juntos não só na universidade. Ela era mesmo sua melhor amiga. 
Sabemos disso. 

 Se Beto contasse para alguém sobre Clara, esta seria Isa. Mas não 
contou. 
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Parte 2: 

Naquele Mar 
 Reparou como os capítulos estão ficando mais curtos? Que droga, né? 
Talvez não seja apenas uma questão quântica. As letras continuam no mesmo 
tamanho. Os parágrafos também. Não diminuíram. A história continua sendo 
como era e... Não. Espera... 
 Beto estava em seu quarto que, quanticamente, tinha duas camas, um 
guarda-roupa, uma TV, um Playstation 2, algumas pilhas de livros e roupas 
espalhados e, sobretudo, um Beto e um Guilherme. Com o primo ali, ou não, 
Beto deitava e encarava aquele teto preto e branco. 
 Então, como eu ia dizendo, a história continua sendo a mesma. Nosso 
anti-protagonista nerd, e o centro de São Paulo, que é sempre cheio, e tudo 
mais. Além disso os seus transes, que já sabemos como são chatos e 
desinteressantes. E a melancolia deste capítulo que, aliás, está bem melancólica 
até aqui. 

<<<ENTÃO>>> 
 Peço que me permita divagar nos acontecimentos recentes. Caso não 
permita, pode passar para o próximo ato, na próxima página. Grato. 
 Era março de 2009. O que você fazia nessa época? Eu não sei. Mas 
sabemos o que Beto fazia. Não era tão diferente do que outros jovens faziam em 
2009: Gostar de uma garota, sair com outra. Assistir episódios do universo 
expandido de Star Wars e pesquisar sobre bandas do underground inglês. Na 
verdade Beto era diferente de muitos jovens em 2009, mesmo.  
 Respeitemos Beto. Ele já é um jovem adulto de 22 anos, que pode 
muito bem se casar até o fim deste livro (ou não).  
 Você já o conhece muito bem. Ele deu o azar de se apaixonar por uma 
"moça do ônibus" impossível de ser encontrada. Não digamos impossível. Talvez 
improvável. E essa improbabilidade vinha sufocando Beto desde aquele fim de 
Dezembro. A vida queria mesmo matá-lo. Se fosse para nunca mais vê-la, que 
estudasse em outra universidade, e tomasse seus eventuais misto quentes e 
sucos de laranja em outra lanchonete de São Paulo. 
 Ainda tinha aquela dúvida:  a "moça do ônibus" conhecia mesmo Cris? 
Bom. Foi o que Beto viu. Clara passou do seu lado, e foi em direção a Cris. Tudo 
bem que ele tossiu e virou o rosto, como sempre fazia, numa forma de se 
proteger da possibilidade dela parar e perguntar "Você que é o tal garçom da 
lanchonete?". Mas ele não reparou em como os olhos dela estavam reluzentes, 
nem nos seus cabelos lisos. Talvez não houvesse tempo nem espaço para isso. 

Então tudo virava um mar de letras na cabeça de Beto. Imagine-o 
encarando o teto, ou deixando a água do chuveiro cair nos seus cabelos 
encaracolados, refletindo em como a vida é mesmo por um triz, ou um 
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atravessar de rua, ou uma ida à lanchonete. Assim que eram os transes de Beto. 
 Talvez ali que, quanticamente, nossos capítulos tenham se tornado tão 
curtos. Nos seus transes não importava a quantidade, nem o tempo, nem o 
espaço, já que ele era transportado pro seu universo. Já pensou? Pois é... 

<<<OS OLHOS>>> 
 Era alguma estação colorida de 1998, e ali Betinho estava. Com seus 
recém completos 11 anos, era somente Betinho. Magrelinho e feio. Ao pegar 
qualquer foto com dona Clementina você com certeza repararia isso. 
 As lembranças de Beto não eram preto e branco. Eram coloridas, muito 
vivas, como um clipe do Oasis. Mas muito fragmentadas e cortadas, como a sua 
fita de formatura da pré-escola ficou depois de embolorar. 
 Podemos chamá-la de menina dos olhos apenas por identificação, já 
que os olhos mais lindos deste livro são os de Clara. Era numa quarta ou quinta 
série de alguma escola do Rio. E, já pra adiantar antes da enrolação, era 
daqueles romances que eles voltam da escola juntos, e ele pede um beijo, mas 
ela não dá. 
 Beto conhecia a menina dos olhos desde a segunda série. Já se viam 
todo dia por mais de três anos. Foi o suficiente para se conhecerem, 
conversarem muito, e ele sentir aquela coisa estranha que as pessoas sentem 
depois de certa idade. Nem sempre é tão fácil quanto foi para ele: seu maior 
esforço era levá-la até em casa. Esse foi todo contato com o sexo oposto que 
Beto teve, até então. Não precisamos detalhar muito para entender a estranheza 
de Beto que, com 11 anos, ainda não usava os óculos de seu avô. 

 A menina dos olhos se mudou. É sempre assim. O filme fragmentado 
de Beto não queria deixá-lo lembrar desse romance de dez anos atrás. Em 1998 
Beto também não tinha uma Polaroid para guardar aqueles olhos. 
 Os fragmentos lindos e coloridos continham cenas deles na escola, ou 
voltando da escola, ou fazendo trabalho de escola. Droga, Beto. Você nunca teve 
um romance normal? O que é um romance normal? 

<<<AQUELA NOITE>>> 
 Falando em fragmentos, Beto tentava reviver as cenas de alguns 
sábados atrás: 
 Cris esperava em frente de casa e, quando ele ia se aproximando, ela 
apagou o cigarro, jogou no chão e tentou pisar, com a ponta do tênis e, 
disfarçando... 
 - Ah... Oi Beto. 
 - E aí?! 
 - Tudo... Tudo bem? Vamos... 
 Pegou no braço dele, e o puxou. 
 Andaram por São Paulo. 



54 
 

 Cris era doida. Já falamos sobre isso? Acho que sim. Apesar de tudo, 
Beto sentia algo muito bom ao estar com ela. Agora sentia vontade de estar 
perto dela. De sentir aquele 'algo muito bom'. Por isso as memórias da noite 
passada estavam tão densas. 

<<<NAQUELE MAR>>> 
 Beto estava angustiado. Não sabemos quantos Betos existiam daquele 
Beto só, mas, provavelmente, eram mais Betos do que este parágrafo pôde 
aguentar. 

 Um deles era apaixonado por uma certa moça, de uma cena que 
aconteceu há mais ou menos três meses. Esse mesmo o levou a pesquisar as 
garotas da universidade, entrar em um consultório psicológico sem que 
realmente precisasse. Ele está angustiando Beto. O enforcando de dentro para 
fora. Sabe aquele mar preto e branco, que costumamos de chamar de "transe 
chato e desinteressante"? Beto passou dias se afogando neste mar. 

 Outro começava a gostar de Cris. E só. 

 

  



55 
 

Parte 3: 

Família 
 Sabe aquele tempo que os jovens de 2009 gastavam jogando 
videogame, e escrevendo coisas em comunidades do Orkut? Beto passava no 
quarto, olhando o teto. Lia qualquer história em quadrinhos, ou apostava 
partidas de futebol com seu primo. Além de estudos e lanchonete, Beto passou 
algumas semanas assim. 

<<<TIA>>> 
 Já fomos apresentados à tia Solange, que dispensa apresentações. 
Nessa hora ela lavava louça, e Beto chegou, com seu cabelo encaracolado caindo 
sobre seus óculos. Sentou-se à mesa. 

 - Oi tia 
 - Oi, Betinho - disse, sem olhar pro menino. 
 ... 

 Ele tinha uma dificuldade de continuar conversas. Era crônico. Não sei 
se era mesmo um problema. Enfim... 
 - Tia. Há quanto tempo você e o tio Cesar se conhecem? 
 Ela olhou pra cima, como as pessoas fazem pra se lembrar de alguma 
coisa. Isso nem é eficaz, já que se lembraria mesmo sem olhar para o além 
superior. 
 - Iiih meu filho. Já faz mais de vinte anos. Você não era nem nascido. - 
Beto arregalou os olhos sob os óculos. 
 - E como foi que se conheceram? 
 - Ah... Ele era o cobrador do ônibus que eu pegava pra ir pro serviço. 
 Tia Solange não era muito de contar histórias, o que é um grave 
defeito na sua personagem... 

<<<MÃE>>> 
 De primeiro tocou até o final. Ninguém atendeu. Ligou de novo. 
 - Alô? 
 - Mãe? 
 - Betinho! 

 E conversaram. Daquelas conversas longas, de regar o rosto. 
 - Mãe... Eu acho que estou gostando de alguém. 
 -... 
 - É uma moça daqui... 

 Do outro lado da linha, em algum lugar do Rio, a mãezinha de Beto 
chorava. 
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Parte 4: 

Finalmentes 
 Somente para aviso prévio: Nosso episódio melancólico está quase 
chegando ao fim. Beto ainda não se recuperou dos transes chatos e etc. nem 
chegou a qualquer conclusão sobre tudo isso. Ele ainda ia à universidade, e o 
curso estava ficando mais chato do que nunca. 
 Talvez a vida ficasse mais chata depois dos 22. Se Beto, aos 14, tivesse 
tirado tempo para se apaixonar, e deixasse os estudos para os 22, talvez sua 
vida fosse diferente do que é. Seria mais normal. Além dessa coisa toda, existia a 
Lanchonete Bulldog, que Clara tomou café da manhã mais duas vezes na última 
semana. Não foi Beto quem a atendeu. 
 Mas voltando a falar da Universidade. Beto ainda ia... 

<<<PAPO DE BANHEIRO>>> 
 Nosso protagonista não se lembra se foi antes ou depois das primeiras 
aulas que Rafa o perguntou: 
 - Cara... E você e a Cris? 
 Sabe aquele gelo inexplicável que vem do nada? Então assim... 
 - O que tem? 
 -... - aquele olhar sínico. 
 - Ah... Nada, Rafa. 
 E aqui caberiam aqueles momentos onde, de alguma forma estranha o 
cérebro começa a trabalhar dez mil vezes mais rápido, e vêm todas as 
explicações possíveis. São nesses momentos que Beto se esquece de manter a 
postura natural. Lembrou-se de Clara, e que a viu uns dez minutos atrás, no 
corredor. Lembrou também daquela noite que saiu com Cris. Pensou que sua 
resposta foi incompleta, e isso causaria certa desconfiança. Enfim, decidiu 
complementar com um “A gente só tá se falando...” 
 - Hum. 
 E saíram 

<<<FINALMENTES>>> 
 Sério.  
 Tente entender: Três episódios atrás ele tinha um rosto, dois nomes e 
uma voz. Lembra? Ah, não nos esqueçamos do consultório. E as meninas do 
curso de Psicologia. Beto não acertou uma.  

 Eu avisei. A vida voltaria, e daria um tapa em cheio na cara dele. 
Parece que os últimos meses levaram à última cena deste episódio... 
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<<<PAPO DE CORREDOR>>> 
 ...E saíram. Beto e Rafa. Ao sair aconteceu mais uma daquelas cenas 
em que Beto vê tudo em câmera lenta. O corredor das salas cheio. Alguns 
metros à frente os óculos ajudaram, e Beto reconheceu algumas pessoas num 
grupo: Isabela, baixinha, e de moletom vermelho. Cris, de blusa azul e calça 
jeans. Junto delas uma moça familiar. Ela vestia uma camiseta preta com alguma 
estampa, e os olhos mais lindos do universo. 

 Beto deu aquelas paradas bruscas que as pessoas dão quando estão 
andando e se assustam. Aí que começou a câmera lenta. Rafael continuou 
andando e cumprimentou as meninas. Beto ficou ali parado, sem saber o que 
fazer. Não poderia fingir uma diarréia, e voltar para o banheiro. Pensou em 
outras coisas que não dariam certo. 
 - Vem aqui, Beto! - disse Isa. 

 Beto respirou fundo. Continuou andando... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim do Episódio Quatro 
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Episódio Cinco 
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 Caro leitor. Precisamos conversar. Está sentado? Caso não esteja, 
sente-se, por favor. Já estamos no episódio cinco e, se você leu até aqui, meus 
parabéns. Gaste mais alguns minutos para entender porque você não deve 
excluir essa história da sua vida... 
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<<<ENTENDA...>>> 
 Tudo começou num Dezembro de 2008, certo? O que você fazia nessa 
época? Eu não lembro o que eu fazia, nem Beto. Mas sabemos muito bem: 
 Aquela coisa do Centro de São Paulo ser sempre cheio de pessoas, 
carros, e tudo mais. Sabemos também que ele viu uma moça do outro lado da 
avenida, um tempo atrás. Convenhamos, seus óculos foram generosos ao 
ajudarem Beto a ver aquela cena que te contei lá no começo. Se você se 
apaixonou por alguém, dificilmente foi desse jeito. Mas ele era diferente. Era 
daqueles que saíam com a galera usando Obi-Wan Kenobi como estampa para 
suas camisetas. Sentia-se bem com tudo aquilo. Sentia-se praticamente um 
paulistano, depois de dois longos anos na capital. 

 Aquela cena ficou na sua cabeça, tanto que ele não se lembra qual 
música ouvia nos fones de ouvido. Depois de uns dias fez novos amigos, e não 
tinha pretensão de se apaixonar de novo. Ele foi persistente. Teve todo aquele 
negócio das moças que estudam psicologia. A clínica que, estranhamente, 
visitou. Toda essa história levou um romance como esse a usar a palavra 
"psicologia" mais de três vezes, o que talvez seja um recorde nacional. 

 A vida começou a pregar peças em Beto, como faz com todo mundo. 
Veio Cris, os jantares e lanches, e as conversas por SMS (as pessoas usavam 
SMS em 2009). Não tenha plena certeza, mas talvez Beto tenha se apaixonado 
por Cris. Talvez tudo isso tenha sido o prelúdio para algo maior. A introdução da 
quinta sinfonia de Beto. A coisa toda não girou sobre Rafael Braga, ou Isabela 
Coutinho e, talvez, nem tenha sido sobre Paulo Roberto de Souza. Já se 
perguntou "Por que o nome Clara?" Não sabemos exatamente a precisão concisa 
da estética por trás do nome Clara. Nem sabemos o que levou Beto a querer 
uma moça que avistou do outro lado da rua, tampouco porque a vida deu tantos 
tapas na cara de Beto.  
 Pensando bem... Até agora não aconteceu praticamente nada! Você 
gastou seu tempo aí, lendo essas bobagens à toa, e talvez Beto nem se case com 
a mocinha no final.  
 Aliás, nem sabemos "um pouco sobre Cris". Seu endereço ou 
sobrenome. Não precisamos saber. Só estou aqui para lhe contar a seguinte 
história... 

<<<A HISTÓRIA>>> 
 Beto caminhou até aquele grupo, naquele corredor de uma 
universidade de São Paulo. Entenda: Quando seus óculos lhe ajudaram, e ele 
pôde ver todas as pessoas naquela rodinha de conversas, e viu os olhos daquela 
moça nova, ele travou. Todas as vozes ficaram mais grossas e lentas e as risadas 
ficaram estranhas e, se alguém deixasse cair os livros, demorariam anos para 
atingirem o chão. Esse era o nível das câmeras lentas de Beto. 
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 - Vem aqui, Beto! - disse Isa 
 Esse era o sinal. Beto devia voltar para o mundo normal. Não houve 
tempo para transe chato, nem desinteressante. Ele respirou fundo, e continuou 
andando. 
 Chegou ao grupo, e não tirou os olhos de Isa. Sim, ela que tinha as 
profundezas no olhar, o porto seguro de Beto, assim como o balcão de uma 
lanchonete tinha sido, muitas vezes, no verão daquele ano. Ele a cumprimentou 
com beijo, depois cumprimentou Cris. Então ela os apresentou: 
 - Beto, essa é a Clara... 
 - E aí 
 - Oi 

 Ele estendeu a mão, se cumprimentaram. As pessoas têm vergonha de 
quem não conhecem. É um instinto natural de preservação social. Aquele aperto 
de mão pode ter salvado qualquer chance posterior dele conhecer melhor aquela 
moça, ou simplesmente ter naufragado tudo. 

<<<NAUFRÁGIO>>> 
 Falando em naufrágio, houve aquele silêncio no grupo. Cris olhou para 
Beto, e ele olhou de volta como se não soubesse o que fazer. Isabela era 
especialista em tirá-lo dessas enrascadas, e logo puxou assunto dizendo: 
 - Beto. Estamos combinando de sair amanhã à noite, assistir filme, e 
você vai com a gente! 
 Ele focou nos olhos dela. Eram o refúgio dele para qualquer impulso de 
sair correndo dali, e esquecer qualquer Clara ou Cris. 
 - Sim...legal. Vamos. 
 - Tá bom. Combinado, né? - disse ela pras meninas 
 - Sim. - disseram 

 Depois disso só vieram aquelas frases como "a gente tem que ir" e 
"tchau". Isa puxou Beto pelo braço, e Rafa seguiu do lado deles, e foram fazer 
qualquer coisa que costumavam fazer. 

 

<<<TUDO TÃO RÁPIDO>>> 
 Entenda, a câmera lenta aconteceu somente no cérebro de Beto. O 
que é estranho porque, logo depois, tudo passou tão rápido. Ele cumprimentou o 
pessoal, e Cris apresentou a moça do ônibus. Espera! A moça do ônibus? 
Caramba! Sério que você esperou todo esse tempo para ver esse diálogo, e Beto 
só disse "E aí?". Qual era mesmo o nome da moça? Nós bem sabemos, mas, 
lembrem-se, tudo passou tão rápido que não deu tempo dele processar toda a 
informação. Ela tinha uma mão tão macia e, ao mesmo tempo, um cumprimento 
tão firme. Os olhos dela tão... Densos. Quem dera Beto poder conhecer melhor 
aqueles olhos tão... Diferentes. 
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 Mais ou menos assim que as coisas aconteceram naquela sexta-feira, 
13 de março de 2009. Depois dela vieram os sábados e domingos, como eles 
costumam vir. Mas no dia seguinte eles combinaram de sair, à noite, e Beto iria 
com eles... 
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Parte Dois: 

Sábado 
 No dia seguinte... Pois é. Você não tem ideia de como o dia seguinte 
demorou a chegar. 

 Dali do corredor foram fazer qualquer coisa que costumavam fazer na 
Universidade, como sentar em algum banco, e pensarem na vida, vendo os 
estudantes passando. Isa pensava na vida. O Rafa... Nunca sabemos no que 
Rafa pensava. Mas Beto pensava em Clara. Não exatamente assim, pois ele 
pensava mais tipo "Como era mesmo o nome dela?”. Outras coisas parecidas 
passaram pela cabeça dele. Na verdade sua mente passou o restante do dia 
tentando reconstituir aquela cena, como se estivesse meio borrada na memória. 
Esses efeitos de aceleração e câmera lenta que sua mente fazia atrapalhavam a 
ordem dos fatos.  

 Pegaram o ônibus e foram para casa, como acontecia toda noite. Beto 
era o último a descer. Não é preciso dizer que chegou em casa e, ao deitar na 
cama, o sono não veio. Mas é verdade, o sono não veio. Não por culpa do 
barulho da rua, ou da conversa da Tia Solange na sala, nem nada do tipo. Ele fez 
o que sempre fazia. Organizou seus livros, trocou de roupa e, como 
eventualmente fazia, tirava uma partida de futebol com Guilherme antes de 
dormir. Enquanto tudo isso acontecia o quarto ainda era colorido. Ao apagar a 
luz as coisas mudavam naquelas noites cinza.  
 Não sei se você me entendeu bem, mas, esses transes chatos de Beto 
eram um meio de proteção psicológica. Quando ele se via sozinho em alguma 
situação, lá ia ele para aquele universo preto-e-branco. Talvez tenha sido isso 
que o afligisse nas últimas noites. Mas não naquela noite... 

 Sua mente ficou tentando reconstituir aquela cena. Aquele corredor, as 
pessoas passando, e seus amigos na roda de conversa. Não é preciso dizer que 
Beto acabou dormindo mais tarde do que deveria, mas na verdade foi 
exatamente assim... 

<<<NO DIA SEGUINTE>>> 
 Beto acabou acordando mais tarde do que deveria, também. Era 
sábado. Ele normalmente trabalharia até meio dia, se não tivesse acordado três 
horas atrasado.  
 Pois é.  
 Ele acordou dez horas e correu para se arrumar, escovar os dentes, 
descer até o ponto, pegar o ônibus e, alguns longos minutos depois, chegar à 
grandiosa Lanchonete Bulldog. Convenhamos... Não era um bom dia para ser o 
melhor garçom do mundo. 
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 O movimento na lanchonete era como costumava ser aos sábados: 
Sempre cheia. 
 Não bastasse todas aquelas pessoas falando, todos os pensamentos de 
Beto falavam também. Custava a ele entender que aquele era um sábado, e que 
era dia quatorze de março de dois mil e nove, e ele iria sair com a garota que 
tentou reencontrar durante os últimos quatro meses e cinco episódios desta 
história. 
 Sim, ele quebrou alguns copos durante o expediente. Parou durante 
um instante para olhar o relógio, e eram 14h. Desequilibrou-se, escorregando no 
piso gorduroso detrás do balcão, deixando a bandeja cair, com dois copos vazios 
que seriam preenchidos com suco de laranja - que, aliás, era o mais vendido na 
Lanchonete Bulldog. Para nosso consolo, Beto poderia ter caído, quebrado os 
óculos do seu avô, machucado o nariz e quebrado algum osso do braço. Poderia, 
mas não aconteceu. 

 Por volta das 15h30 o movimento diminuía, e ele começava a ter mais 
chances de respirar entre um atendimento e outro. Beto não se sentia bem. Era 
uma estranha falta de ar, mesmo com ele tendo mais chances de respirar. A 
noite estava chegando perto. Ele tinha combinado de sair, lembra? Pois é. 
 Às dezesseis horas Beto saiu da lanchonete Bulldog, e foi ao ponto de 
ônibus. Aquele mesmo ponto.  
 Ah, São Paulo. Você que é sempre cheia de carros, pessoas. Muita 
gente mesmo. Ali Beto até repararia uns tipos, se não estivesse tão ansioso ou, 
talvez, preocupado. Logo a noite chegaria... 

 E chegou. Mas, antes, teve o discurso básico de tia Solange: 

 - Vai sair, Betinho? 
 - Vou, tia. 
 - Juízo, hein menino?! 
 -… 
 

 Pois é.  
 Quase que pontualmente, por volta das 18h, um carro preto buzinou 
na frente da casa de Beto. Ele saiu, fechou o portão. "Vem aqui na frente!" gritou 
o Diego, que estava dirigindo. Beto deu a volta, e entrou no carro, sentando-se 
no banco do passageiro.  
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Parte 3: 

Aquela noite 
 Beto entrou no carro, e saíram por São Paulo. Esse simples ato de 
entrar no carro, para ele, parece ter sido mais do que simples. Talvez fosse a 
combinação da temperatura do ar condicionado ligado, o ambiente mais escuro, 
somado à companhia das pessoas mais malucas que Beto conhecia até então. 
Era ali que ele estava, como se estivesse num outro universo, e sentia as 
pontadas do fuso horário. 
  “Eles vão encontrar a gente lá no shopping" disse o Rafa, do banco de 
trás. Lá estava também Isa - não no shopping, no banco de trás - e Beto virou 
pra dizer:  
 - E aí? 

 E eles responderam com um 'e aí?' coletivo, imitando Beto de 
propósito. Nem reparou no que Rafa tinha falado. Aquele ambiente era amigável 
para Beto. Ele se sentiu novamente em casa. Conversaram sobre a aula do dia 
anterior, sobre São Paulo, e quais filmes teriam a opção de assistir no cinema. 
Por uns segundos Beto até se esqueceu da angústia que o aprisionou durante o 
restante do dia, e toda a ansiedade de encontrar aquela moça no shopping. 
Talvez ninguém saiba o bem que Isa, Rafa e Diego faziam a Beto. 

<<<BETO E O SHOPPING>>> 
 O shopping era um lugar onde Beto se sentia deslocado. Caro leitor, 
entenda: Ele, que era distraído sozinho, também era muito distraído perto de 
muita gente. Um lugar que as pessoas vão para comprar coisas, andar, encontrar 
outras pessoas, conversar e, algumas poucas, trabalhar. Onde todos sabem que 
as coisas são mais caras por parecerem mais sofisticadas. As pessoas tentam 
parecer mais sofisticadas, no jeito de comprar, andar, conversar e tudo mais. A 
soma das pequenas conversas, que formam aquelas vozes ambientes de lugares 
assim, distraíam Beto. Enfim, o shopping era uma fórmula estranha para a 
cabeça estranha dele. 
 Adicione Clara a essa fórmula. Ela, que Beto ainda não se lembrava o 
nome, e teria que perguntar de novo. As pessoas em volta passando, e 
conversando. Todas aquelas vozes. E aquela moça do ônibus, que ainda fazia as 
pernas de Beto tremer.  
 Isso tudo Beto pensou assim que desceram do carro, no 
estacionamento. Viam o shopping e suas luzes enquanto caminhavam até a 
entrada. 

<<<DO LADO DE DENTRO>>> 
 Não adianta eu aqui especificar qual shopping de São Paulo Beto 
estava. Todos os shoppings são iguais. As lojas são as mesmas. As escadas 
rolantes são as mesmas e, se você duvidar, as pessoas também são as mesmas. 
 Quando chegaram à entrada, os outros não estavam esperando. "Ah... 



66 
 

Vamos dar uma volta", disseram. Beto ironicamente adorava essa ideia, e voltava 
a ficar tenso. Sabia não ser uma boa ideia, pois a melhor forma de encontrar 
alguém em qualquer lugar é ficar parado. Andar não ajuda nada e, novamente, 
Beto começava a adorar essa ideia. 

 Depois de algumas voltas se encontraram.  
 - Beto! - gritou Cris, com aquele jeito doido que assustava as pessoas 
ao redor. 
 Depois disso vieram frases, como 'Procuramos por vocês em toda 
parte' ou 'Por onde vocês vieram?'. Beto cumprimentou Cris com um beijo, 
depois Clara, depois apertou a mão do Jeff. Conversaram por algum tempo, e 
começaram a andar pelos corredores. Talvez Beto já pudesse respirar... 

<<<PAPO DE CINEMA>>> 
 Depois de trinta e três minutos e alguns segundos - os mais sufocantes 
da vida de Beto - chegaram ao cinema. Entenda: por preservação social, 
sentimos vergonha nas primeiras horas de contato com qualquer pessoa, certo? 
Isso não era diferente com Beto e outras pessoas. Só era pior quando se tratava 
de Clara. Ele ainda travava ao dizer algumas coisas, e perdeu as melhores piadas 
que tinha pra contar por causa disso. 
 É impressionante como as pessoas vão ao cinema sem decidir 
previamente o que assistir, e escolhem o filme na hora, pelos cartazes. Em 2009 
também não viam todos os trailers antes de ir ao cinema. Mesmo assim, elas 
acabavam por iniciar uma discussão de qual filme assistir, como se estivessem 
escolhendo um sabor de pizza. 
 Em cartaz estavam um filme sobre super-heróis que somente Beto 
conhecia, um filme sobre sexta-feira 13 e outro que parecia ser sobre um indiano 
num reality show. Discutiram sobre o filme de heróis ser da DC ou da Marvel ou 
de nenhum dos dois. Beto ignorou a discussão. Também cogitaram a ideia de 
assistir o filme macabro e tomarem alguns sustos, mas chegaram à ideia de que 
se arrependeriam depois. Acabaram escolhendo este último de um indiano num 
reality show. Beto ainda não sabia, mas esse era o tipo de filme que, 
provavelmente, Clara adoraria. 
 Sim, a essa altura ele já sabia com certeza que o nome dela é Clara. Já 
tinha reparado no jeito de ela andar, algumas vezes, e tentava disfarçar para não 
parecer um apaixonado. Isa estava sempre por perto, e a deixou abraçar seu 
braço esquerdo, como sempre fazia. 
 Isa sentou do seu lado no cinema. A amizade deles era realmente 
muito forte. Do outro lado de Beto, eu só posso dizer que estava sentada uma 
pessoa em que o nome... Começava com a letra... C. 
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<<<FAST-FOOD>>> 
 Impressionante também como duas horas passa rápido no cinema. 
Talvez seja o tamanho da tela, ou o ambiente todo escuro. Beto realmente 
acreditava que o espaço influenciava nossa percepção do tempo, e essas coisas. 
Enfim, duas horas se passaram, todos saíram do cinema e voltaram à realidade. 
 A realidade era um pouco mais flexível com Beto, que já conseguia 
respirar normalmente durante os passos pelo shopping. De lá foram para aquele 
espaço do shopping onde as pessoas gastam mais do que normal para comer 
muito menos que o normal. 

<<<DE SAÍDA>>> 
 O tempo passou muito rápido, o shopping foi ficando vazio. Logo foram 
para o estacionamento, que também estava ficando vazio. Rafa disse algo tipo 
"mês que vem eu volto pra ver Velozes quatro, quem quer vir comigo?" e todos 
riram. Jeff foi buscar o carro, enquanto todos se despediam. Cris abraçou Beto, 
dando um beijo no rosto. Ela era mesmo doida de um jeito fofo.  
 - Foi um prazer... Clara - Estendeu a mão 
 - Foi um prazer também, Beto. 
 - Até mais 
 - Até... 

 Todos se despediram. Naquele momento Clara sorria, Isa estava feliz, 
todos se sentiam bem, e tudo parecia fazer sentido. Beto abraçou Isa de lado. 
Foram para o carro do Diego. 

<<<COMO É>>> 
 Beto era um cara simples em todas suas complicações, sabemos disso. 
Ele esperou por essa noite desde o começo desta história. Não foi perfeito, mas 
também não precisava ser. Eu poderia ser generoso, lhe contando mais detalhes 
sobre os olhares dela, ou o nervosismo disfarçado dele. Vou deixar tudo isso para 
sua imaginação.  
 Você já foi a um shopping. Já reparou nos casais? Beto não reparava, e 
talvez fosse bom assim. Já reparou nas turmas? Elas vão quase sempre divididas 
em famílias, ou casais, e irmãos das namoradas, é verdade. Nossa turma é bem 
diferente de tudo isso. Talvez ela fosse formada por possíveis casais. Não preciso 
lembrar que ali estavam também Cris, e a Isa, e o Rafa. Nós pensamos nisso, 
mas Beto nem pensou. 
 Ele pensou que estava feliz em conhecer Clara, e que ela parece ter 
gostado de conhecê-lo, e que toda sua ansiedade valeu a pena. Rapidamente a 
noite terminou e Beto estava feliz. 
 Beto era feliz.  
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Parte 4: 

Depois da noite 
 Chegaram à frente da casa de Beto, e Diego parou o carro. Desceu, 
todos se despediram dele. Ele via o carro partir. 

<<<ALGUMA LUZ>>> 
 Beto entrou em casa. Tia Solange e Guilherme pareciam já estar 
dormindo. Não fez barulho até chegar ao quarto, e ver que seu primo na verdade 
estava jogando GTA com a TV no mudo. Trocaram algumas palavras. Tirou os 
tênis e deitou. Colocou os fones no ouvido e procurou a pasta dos Strokes no 
MP3. Foi ao som de Is This It que começaram os transes de Beto. E naquela 
noite eles não seriam nada chatos ou desinteressantes... 

<<<ENTENDA...>>> 
 Tudo isso aconteceu há muito tempo. Lá em 2009. Mas a vida prega 
peça nas pessoas há muito mais tempo, ainda. Talvez desde que existe vida, ela 
sempre fez isso. Ela é esse emaranhado de fatos. Às vezes ela nos faz sorrir, ou 
chorar, ou dá uma vontade de não existir. Era sobre a vida que Beto pensava. 
Sobre os tapas na cara que a vida dá. 
 E Cris? 'Ela era linda', Beto pensou. 'Será que ela gosta mesmo de 
mim?' continuou pensando, tentando se lembrar de algum momento em que 
isso, talvez, tenha ficado evidente. Não se lembrou. Enfim, a vida começou a 
pregar peças em Beto, como faz com todo mundo.  
 Talvez toda história exista para contar um começo. Mesmo que tenha o 
meio e o fim, é o começo que importa.  Tudo começou num Dezembro de 2008. 
Com certeza Beto não sabia como o seu ano seria louco.  
 Ele não tinha grandes planos para o futuro. Aliás, sequer pensava 
muito no futuro. Acreditava que o presente já tinha muita coisa a se pensar. 
Acreditava também que a vida, esse louco emaranhado de fatos, valia à pena. 
Depois de dias assim, valia a pena viver... 

 Beto estava deitado na sua cama, olhando para o teto. Não dormiu 
aquela noite. Acho que sabemos o porquê... 

 

 

 

 

Fim do Episódio Cinco 
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Episódio Seis 
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 Espera aí... Você já terminou o último episódio e, logo depois, começou 
este? Vamos com calma, caro leitor. A vida não tem pressa. Feche o livro, vá 
respirar um ar puro (se houver). Beba uma água fresca (se houver). Atualize seu 
status em alguma rede social (se houver). 
  "A vida não tem pressa" dizia o avô de Beto. Não tem mesmo. Ela 
deve ser apreciada, como uma obra de arte. Sobretudo, deve ser vivida. Era 
assim que Beto fazia. 

  



71 
 

Parte 1:  

Um Pouco Sobre Tudo 
 Então vamos com calma. Precisamos entender tudo o que estava 
acontecendo, já que não era muita coisa, mesmo. Era isso o que Beto tentava 
fazer também.  

<<<VAMOS COM CALMA>>> 
 Não nos esqueçamos que Beto ocupava o trono de melhor garçom do 
mundo. Além disso, ele estudava Publicidade, e ainda tinha tempo pra se 
apaixonar. Todas essas características fizeram esse parágrafo parecer anúncio 
daqueles programas vespertinos de TV aberta. 
 Beto andava pensativo por esses dias, e metade do problema já havia 
sido resolvido: Ele estava apaixonado. Chegou a essa conclusão sozinho, sem 
ajuda de ninguém. Ele não precisou ler nenhuma peça de Sheakspare, nem ler 
qualquer livro do Nicholas Sparks. Bom, a outra metade incluía descobrir por 
quem estava apaixonado, e o quê fazer depois. Era a metade mais difícil. Beto 
não descobriria em uma noite, ou duas. Mas, por sorte, a vida não tem pressa. 

<<<UM POUCO SOBRE>>>  

<<<A NOITE PASSADA>>> 
 Beto custava a entender que tudo o que lhe acontecera nos últimos 
três meses levaram à noite passada. Eu até poderia terminar o livro aqui, e dizer 
que essa foi a história de Beto e Clara. Mas não terminou assim. 
 A noite passada foi surreal. Processe tudo isso em sua grande mente 
de ser humano. Imagine Beto, que é simples em suas complicações, andando 
pelos corredores de lojas do shopping com sua turma de sete pessoas. A maior 
parte do tempo passou com Isa ou Rafa, porque tinham mais intimidade, e eles 
não faziam as pernas de Beto tremer. Até tentou ignorar o fato de que a moça 
que ele se apaixonou e procurou durante meses estava ali com ele, e outros 
cinco. Não conseguiu. Houve realmente pouco contato entre Beto e Clara até 
chegarem ao cinema. 
 Ao mesmo tempo em que queria muito olhar naqueles olhos - que 
eram os mais bonitos deste livro todo, lembre-se - ele não queria que aqueles 
olhos olhassem pra ele. Não era como na lanchonete, onde ele havia um lugar 
próprio pra observar sem ser observado. 
 A noite passada merecia um livro. Desculpa decepcioná-lo, caro leitor, 
mas não posso lhe contar todos os detalhes - não consigo nem pensar em uma 
forma de lhe contar. Por mais que a vida não tenha mesmo pressa nenhuma, ela 
também segue, e coisas acontecem, ou não. Beto não pensou nisso aquela noite. 
Digo, depois que chegou em casa, e ouvia a discografia do The Strokes... 
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<<<MÃE>>> 
 - Bom dia, filho 
 - Oi... Oi mãe. Bom dia 
 - Como você tá? 
 - To bem. E a senhora? 
 - Mais ou menos, meu filho. Lembra da tia Hilda? Mulher do seu Tião lá 
da Vila? Então... 

 E ela contou uma longa história que Beto não prestou muita atenção. 
Não sei se envolvia câncer, ou atropelamento. Mas quando parentes de longe 
ligam assim, dificilmente é notícia boa. 
 Quando terminou a história conversaram um pouco mais e desligaram. 
Beto olhou o celular: 10 minutos de ligação. 7h32min da manhã. Então reparou 
que tinha acabado de dormir. Passou a madrugada acordado, pensando na noite 
passada. 

<<<SMS>>> 
 Beto voltou a dormir. Acordou duas horas depois, ao recebeu um SMS 
no celular. Como já conversamos anteriormente, as pessoas trocavam SMS 
antigamente. Lá em 2009 o mundo era realmente diferente do que você conhece 
hoje. O Universo de Beto era mais estranho ainda. Mas não se preocupe, ele não 
mandava cartas. Isso ninguém nunca mandou, mesmo. Beto não era tão 
estranho. 
 Experimente: Recarregue seu celular, e envie um para qualquer pessoa 
que você conheça. Os SMS não são diferentes de qualquer Messenger que você 
talvez use, eles só são um pouco mais... Rudimentares. Eles tinham limites de 
caracteres, então era quase um Twitter pra uma pessoa só. 

 "Beto, vamos na praça? Passa aqui em casa mais tarde. Estou te 
esperando. Isa."  

 Setenta e sete caracteres. É, os SMS tinham limite, e suas palavras e 
abreviações deviam ser escolhidas com precisão e perfeição.  

 Beto levantou, se arrumou e foi para a casa de Isa. 
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Parte 2:  

Domingo 
 Okay, pelo menos em uma coisa Beto era normal: Se tratava do fato 
de se sentir em casa quando ia visitar algum amigo próximo. Como não tinha 
muitos amigos próximos, acabamos por reduzir a lista para os dois seres que 
você pensou. 

<<<ESTOU TE ESPERANDO>>> 
 Ela, a baixinha que não tem os olhos mais lindos desse livro, nem é 
mencionada como "a menina dos olhos", mas tem as maiores profundezas no 
olhar. Isabela o esperava da porta, depois que ouviu Beto chamando do portão. 
Ficou na ponta dos pés e o abraçou. Usava moletom vermelho. 
 Entraram para tomar café. Era domingo, e toda a família de Isa estava 
em casa: O avô lendo jornal na cozinha, o pai consertando o carro, a mãe 
lavando a louça, o irmão mais novo jogando videogame e o cachorro fazendo 
festa quando Beto chegou. 
 "Vem, Beto. Vamos tomar café" puxou ele até a cozinha. 
 - Oi dona Sandra 
 - Bom dia, Beto! Você sabe que não pr.. 
 - Beto? - Gritou o irmão da Isa, lá da sala. 
 - Bom dia, Beto - disse o avô. 
 - É..bom d.. 
 - Au! 
 - Senta aqui, Betinho - disse Isa. O avô e a mãe de Isa se 
entreolharam. 
 Beto sentou. Enquanto tomava leite e comia alguma coisa, Sandra 
perguntou 'como vai a universidade' e essas coisas, o vovô de Isa comentou 
alguma barbaridade do jornal, acrescentando que, no seu tempo, as coisas não 
eram assim. O cachorro ficou lambendo o pé de Beto, pedindo atenção. Na 
verdade depois ele conseguiu terminar alguma frase além de "Oi, dona Sandra", 
mas eu acho que posso lhe contar somente essa parte. 

 "Eu estava pensando em ir no centro. Liguei pro Rafael, mas ele não 
atende. Você acha que vai chover? Não estou levando guarda-chuva..." disse Isa, 
entre goles de café, olhando o céu pela janela. O dia estava nublado, mas não 
estava frio. Mesmo assim ela não tirou o moletom. Calçou um All Star e pegou 
sua câmera. Saíram por São Paulo. 

<<<VAMOS NA PRAÇA>>> 
 Sua jornada começou no ponto de ônibus. Isa pegou os fones: 

 - Eu preciso te mostrar isso! - e colocou nos ouvidos de Beto. Deu o 
play no seu mp4. 
 O que começou com um solo de violões, e uma batida quase hippie 
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depois se transformou em uma música incrível. A bateria, a letra em inglês, que 
Beto não entendia nada, e a voz. Beto conhecia aquela voz. E o final da música 
era em português. Era algo que fazia qualquer pessoa como Beto sentir uma 
súbita vontade de dançar - por mais estranho que lhe pareça a imagem de Beto 
dançando. Sabe, não existiam muitas pessoas como Beto e Isa no mundo, nem 
em 2009, nem em nenhuma época depois disso. 

 Na praça, Isabela fez algumas fotografias. Beto estava em algumas 
delas, mesmo contra sua vontade. 

 - Olha aquele prédio! - e fotografou o prédio. 
 - Olha como o céu está lindo! - e fotografou o céu. 
 Beto riu 
 - Olha aquela nuvem - disse. Ela se esqueceu da câmera, e olhou. 
 - Ela parece...parece um pokémon. 
 - É...ela parece o bulbassauro 
 Depois disso, por uns minutos, sentaram num banco, e continuaram 
olhando as nuvens, comentando sobre com o que elas se pareciam. De repente 
Isa se levantou e saiu. Voltou com um saco de pipoca doce. 
 Logo as nuvens tomaram conta de todo o céu. Isa fez algumas 
fotografias de Beto em preto e branco, e comentou alguma coisa sobre o 
nublado ser um fundo perfeito. Começou a garoar. 
 - Isa, vai chover daqui a pouco. 
 - Ai! - gritou ela, antes de guardar a câmera na mochila, e correrem 
para um restaurante ali perto. 

<<<MAIS TARDE>>> 
 Sentaram-se numa mesa próxima às enormes janelas do restaurante, 
onde dava pra observar a rua e o movimento. Pediram um refrigerante. Beto 
pegou a câmera, olhou as fotos que Isa tirou, comentando alguma coisa sobre 
terem ficado 'muito boas'. Dali mesmo, sentado, ele colocou o olho no visor da 
câmera, e começou a tirar fotos da rua. Isa olhava o cardápio... 

 - Olha, ali não é o professor Maurício? 
 - Onde? 
 - Ali - apontou Beto para o outro lado da rua. Ainda garoava, e um 
senhor atravessava a rua com passos rápidos. Isa virou pra olhar... 
 - Será que era ele mesmo? 
 - A careca é igual. - disse Beto. Depois voltou a tomar refrigerante no 
canudinho. 

 Aquele almoço foi repleto de conversas do tipo que Beto teria com sua 
melhor amiga. 

 Beto pagou mais dois sorvetes, e saíram do restaurante.  
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 Quando chegaram de volta na praça, Isa atendeu uma ligação... 
  "Mais tarde eu to chegando aí, então..." disse o Rafa quando Isa 
conseguiu ligar pra ele. 

 Entenda, é realmente difícil narrar acontecimentos com Beto e Isa. 
Algo entre os dois é inenarrável. Leia duas vezes, se for preciso. Lembre-se que 
eu não sou obrigado a contar tudo, mas vamos lá. Mais tarde Rafa chegou... 
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Parte 3: 

Tarde 
 O grupo se transformava depois que Rafa chegava. Ele ficava... 
Completo. Sóbrio ou não, Rafael tinha o dom natural de animar o ambiente, e as 
pessoas ao redor. Nem precisamos falar Um Pouco Sobre Rafa porque, além de 
nossa história ter começado quando ele já estava lá, ele não precisa de 
apresentações. Acontece que Rafael Braga era filho de um empresário não tão 
bem sucedido quanto o pai do Diego. Ele não tinha um carro, ou um 
apartamento na zona sul. Tinha só um curso de publicidade quase pago, um 
emprego na pequena empresa do pai e aquele problema recorrente com bebidas 
com certo teor de álcool. 

 Rafael também tinha sua filosofia de vida, que deveria ser contada em 
outro livro, e em outra ocasião... 

<<<FICA BEM AÍ>>> 
 - E aí, pessoal! Olha só quem saiu de casa! 
 - Oi Rafa! - correu Isa, e o abraçou. 
 - E aí.. - cumprimentou Beto, com um soquinho. 

 Rafa comprou uma Coca, e sentaram num dos bancos da praça. 
Brincaram de adivinhar a vida das pessoas que corriam da garoa, de lembrar 
letras de músicas da década passada. Conversaram também sobre outras coisas 
nerds. Entenda, é realmente difícil explicar o que acontece quando os três estão 
juntos. Não é como um transe chato e desinteressante de Beto, ou um diálogo 
confessionário com Isa. Mas era estranho igual... 

 - Beto. Você terminou a primeira temporada daquela série? 
 - Que série? 
 - Eram sete episódios, Beto. 
 - Ah.. 
 - Terminou? 
 - Terminei. 
 - A segunda temporada começou. Semana passada. 
 - Ah... - era a resposta padrão de Beto para uma sentença mal 
terminada. 
 Enquanto comentavam sobre sete episódios de uma série qualquer, Isa 
tirava fotos. Pessoas passando. O cachorro com cara de coitado. A flor que 
guardou algumas gotas da chuva. Quando se dava conta, já estava longe deles. 
Olhou para trás e ali estavam eles, perdidos na conversa. Isa deu uns passos pra 
perto. 
 - Beto! Rafa! Fica bem aí. - Eles pararam de falar, olharam pra câmera 
e ela tirou uma foto. 
 Eu deveria dizer que era a melhor foto da vida deles, e que você 
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encontraria uma cópia no final deste livro, mas, infelizmente, não conseguimos 
encontrá-la. Nem tudo é perfeito. Mas aquela foto era. 

<<<LEVE>>> 
 'A vida era mais leve perto deles', Beto pensaria mais tarde.  
 Você deve ter alguém que deixe sua vida mais leve, não tem? Certas 
pessoas têm o dom de espalhar essa sensação, e Rafa era uma delas. Qualquer 
momento daquela tarde inarrável foi mágico. Ele e Isa eram os melhores amigos 
que Beto poderia ter. De novo Beto sentiu aquela coisa. Lá no fundo, aquela 
sensação de que a vida era boa, e fazia sentido, e ele era feliz.  
 Não posso afirmar que ele se esqueceu de todos os problemas do 
mundo. Mas eles não pesavam. Talvez pra Beto fosse só Cris, suas crises 
existenciais e a distância da mãe. Vamos deixar isso claro: A vida não era assim 
tão má com Beto, com exceções de alguns tapas na cara que ela lhe deu, ele era 
feliz. Seu maior problema era aquela angústia. Já se passaram alguns fins de 
semana em que ele não dormia. Só ia para o seu mundo. O preto e branco 
chato. Inóspito. Melancólico. Ali Beto parecia ter todos os problemas do mundo. 
Passar um tempo com Isa e Rafa era muito bom pra ele. Naqueles momentos 
juntos, os maiores problemas do mundo não pesavam, afinal, a vida era... Leve. 
A vida não tinha pressa. 

<<<EMBORA>>> 
 Comece a ouvir uma música de fim de filme, caro leitor. Eu realmente 
gostaria de lhe contar todos os detalhes de momentos assim, mas não sei se 
conseguiria resumir em poucas palavras. A história em questão não é essa. Eu 
poderia contar depois, em uma outra ocasião conveniente. 

 "Vamos embora. Vai escurecer logo" disse um dos três. O dia passou 
muito rápido, e foram embora. 
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Parte 4: 

Longo 
 Beto chegou em casa, comeu, assistiu tevê com o tio e a tia. Aqueles 
programas de domingo à tarde não eram o que faltava para o dia de Beto estar 
completo, mas, mesmo assim, deram um toque a mais de leveza. As pessoas 
simplesmente vivem. Trabalham a semana toda para encherem a cara no sábado 
e no domingo, e assistir TV com a família. A vida parece mesmo leve pensando 
assim. Beto já estava pensando demais, de novo... 

 Tomou banho, e fez qualquer outra coisa que os Betos fazem antes de 
ir para o seu próprio mundo. Já era noite quando foi pro quarto, e percebeu isso 
ao ouvir da sala um "É Fantástico" vindo da televisão. Conversou alguma coisa 
com seu primo antes de apagarem a luz. 

<<<P&B>>> 
 Não sei se você já pensou que, se os transes chatos e desinteressantes 
de Beto são em preto e branco, não faria diferença ele tê-los depois de apagar a 
luz. Hum-hum... Faziam sim. 

 O espectro das suas imaginações eram precisos e férteis. Eram 
imagens em alto contraste, e com todo o fundo desfocado. Era nela que Beto 
pensava... 
 Em quem você pensou? Cris? Acertou. 
 Não era só Cris. Era muita coisa. As memórias do dia anterior ainda 
estavam muito vivas, e seu sentimento por Clara também. Parecia que a cada 
minuto em que ficavam no shopping ele se apaixonava mais por aquela moça 
tão... Diferente. Ele achava que era impossível saber tudo sobre uma pessoa, 
mas, naquele dia, ele queria saber tudo sobre ela. Os olhos dela pareciam ter 
muita coisa pra contar. O que mais queria era aprender a ler aquele olhar. De 
certa forma Beto pensava em Clara. Mas pensava também em Cris, e um pouco 
de tudo o que vimos até aqui – com exceção da menina da quinta série.  

<<<VIDA>>> 
 Beto pensava na vida, que é mesmo por um triz. Mais do que isso, 
pensava no porquê de não ter se apaixonado até então. Vinte e dois anos, Beto. 
Os meninos da escola tinham namorada com 14. Uma fila delas. Ele não era mais 
adolescente. Os sentimentos não deveriam agonizar tanto sua vida assim, e eu 
não estou fazendo drama. Só lhe conto o que realmente aconteceu. 

 Ele pensava no fato de ter se apaixonado por uma pessoa aleatória, 
nas ruas de São Paulo, que é sempre cheia, e ter reencontrado essa pessoa na 
mesma universidade em que estuda. Pensou também em como o tempo passou 
rápido, porque ele já não se lembrava de quando aconteceu toda aquela coisa do 
ônibus. Será que Beto estaria apaixonado por Cris? Ela, que era a perfeita 
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descrição de uma pessoa doida, e o fazia sentir alguma coisa estranha. Seria 
essa 'coisa estranha' paixão? Droga. Não podemos responder isso por Beto. O 
que você acha? Bom... Ele ainda foi adiante: Se não tivesse se apaixonado por 
Clara, teria se apaixonado por Cris? Alguma comporta do coração de Beto se 
abriu, e ele se apaixonaria por toda moça nova que conhecesse pela frente? Não. 
Ele não era assim. Ou talvez fosse... 

<<<EU TAMBÉM>>> 
Beto e Cris se encontraram na entrada da universidade: 
 - Oi 
 - Oi - cumprimentou com beijo no rosto. 
 Silêncio. Ela olhou nos olhos dele. 
 - Eu gostei muito de te ver, aquele dia. O cinema, e tudo... 
 - É, eu também. 
Meio sem jeito, ela se aproximou e abraçou Beto. Depois se afastou. 
 Silêncio 
 - É...eu vou lá.. 
 - Tchau 
 - Tchau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim do Episódio Seis 
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 Toda essa história está ficando complicada. Geralmente as coisas são 
simples, e se complicam. Mas com Beto, que era simples em suas complicações, 
seria diferente. Ele apenas está apaixonado, e a vida é dessas coisas. A 
complicação está aqui: Ele não sabia como isso funcionava. 

 Até o fim deste livro Beto não vai salvar o mundo. Não vai viajar no 
tempo, ou atravessar galáxias com uma toalha e um pacote de amendoim. Nem 
nos sonhos, Beto não salvaria Clara de um urso gigante que solta raios laser 
pelos olhos. Com exceção da toalha e do amendoim, essas coisas não existiam 
no Universo de Beto... 
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Parte 1: 

Besta 
 A música era Dani California, daquela banda das pimentas vermelhas 
picantes. Os fones de ouvido pretos se misturavam ao cabelo de Beto, que já 
estavam grandes e bagunçados. Ele estava sentado no banco da universidade, 
sozinho. Olhava em volta. As pessoas passavam, ele não conhecia ninguém. 
Tudo parecia meio abstrato. Não era por causa da música, ou o excesso de 
pessoas passando. Não sabemos quanto tempo se passou até chegar Clara, com 
a alça da mochila sobre um dos ombros. Vinha em passos lentos, se 
aproximando de Beto. 
 - Oi, Beto 
 - Ah... Oi - disse, dando espaço para ela se sentar. - Tudo bem? 
 - Tudo. E você? - olhando bem fundo nos seus olhos. 
 - Tu... Tudo bem... 
 Clara se sentou do seu lado, e começaram a conversar. Uma conversa 
que Beto não se lembra de quase nada. Então Dani California foi ficando mais 
alto. Beto não tirou os fones, reparem. Chegou o solo do final, e clara começou a 
falar, e falar... Beto acordou. 

 Droga. Era somente mais um sonho besta com Clara. 

 É claro, ele não teria facilidade em iniciar uma conversa assim com 
Clara. Ele teria que se embaralhar com os fios do fone, depois gaguejar, e ia 
deixar cair algum livro, ou dizer algo embaraçoso. Depois ia rir, sem graça, pedir 
desculpas, anulando qualquer possível contato posterior. Ela ia desculpar, 
segurando um riso. Ninguém saberia se ela estaria achando ele um bobo ou um 
fofo. Não sabemos se ela iria embora, ou ficaria. Talvez nunca saberíamos... 

<<<MANHÃ>>> 
 Vou deixar a música do despertador de Beto à sua imaginação. Ele 
acordava, cochilava, acordava novamente. Tentou continuar o sonho de onde 
tinha parado. Até se concentrou naqueles olhos dela e, mesmo assim, não 
conseguiu. Droga, de novo. 

 Levantou-se, escovou os dentes, sentou-se no sofá, olhando pro nada. 
Veio a gata da tia miando, se esfregando na sua calça de moletom, que era 
quase um pijama. Já conhecemos essa cena antes. Beto só não estava com o 
cabelo tão desarrumado, e a cara tão amassada. Caberia aqui um transe chato e 
desinteressante, mas, quando acordava, Beto não tinha disposição de pensar em 
nada. Só queria ter continuado aquele sonho... 
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<<<UNIVERSIDADE>>> 
 Pense um pouco sobre a universidade. Você estuda onze anos, termina 
o ensino médio, e tem que escolher pra quê vai prestar vestibular. É terrível! A 
decisão é mais do que "sobre o que eu vou querer escutar todas as noites nos 
próximos cinco anos da minha vida?" As opções são diversas. Odontologia, 
cardiologia, engenharia civil. O curso não define somente o tipo de ponte que 
você vai fazer pro resto da vida. Beto não sabia exatamente quando, na história 
humana, o que você faz pra ganhar dinheiro começou a definir o tipo de pessoa 
que você é. Mas define, e durante meses da sua vida essa foi sua dúvida. Ele 
sabia que queria fazer comunicações, mas não se daria bem com jornalismo. 
Nunca fez teatro, mas sempre quis fazer cinema. Não achava que daria certo o 
curso de cinema. Escolheu publicidade porque... Bom... Não sei. Talvez ele saiba 
o porquê. Ele realmente tinha cara de publicitário, daqueles tipos de brainstorm 
vidrados em energético com café. Mas sabemos que não é só isso. Beto até que 
se dava bem no curso. 

<<<OS DIAS>>> 
 Beto se dava bem na lanchonete também. Deixemos bem claro o fato 
de que ele nunca ganhou um troféu. Ele era o melhor garçom do mundo, mas 
não oficialmente. Só fica entre nós... 

 Foi de ônibus para o trabalho. O dia foi como qualquer segunda-feira. 
O mais estranho é que não era segunda-feira. Era sexta. Já haviam se passado 
mais de uma semana desde toda aquela coisa do shopping, e sair com Clara, e 
não dormir à noite, e sair com Isa e Rafa. Os dias seguem, e a história de Beto 
também... 

  



84 
 

Parte 2: 

Reino dos Corações 
 Às vezes acordamos com a simples missão de fazer nossas obrigações 
durante o dia, e voltar a dormir doze horas depois. Estes são os dias mais longos 
das nossas vidas. Quando mais queremos que eles passem... Pow! Eles parecem 
durar uma semana. Se passaram apenas doze horas das cenas das páginas 
anteriores mas, para Beto, passaram-se dois dias. Não que o trabalho na 
lanchonete tenha sido estressante. Sempre era. Não que o ônibus estivesse cheio 
pra voltar pra casa, porque sempre era também. Não que os corredores da 
universidade estivessem cheios de pessoas estranhas, porque estavam - e, sim, 
para ele as pessoas eram muito estranhas. 

 Beto só queria ter terminado aquele sonho. 

<<<CORREDORES>>> 
 Estou aqui tentando te fazer entender que Beto não era assim tão 
estranho. Desculpe-me se não lhe convenci.  

Depois das primeiras aulas Beto foi para o corredor. Andou no meio de 
toda aquela gente até chegar no banheiro. Lavou o rosto diversas vezes, mas o 
sono não passou. Essa história toda estava cansando Beto, que era o único a 
sofrer enquanto assistimos a isso tudo. 

 Já deveríamos estar tão familiarizados com os corredores da 
universidade quanto nosso amigo nerd. Ele saiu do banheiro, andou alguns 
passos e lá estava o pessoal.  

 - E aí... - cumprimentou todos de uma só vez. 

 Isa e Rafa estavam lá. Cris, Clara e Jefferson também. Era difícil pra 
Beto se acostumar com a ideia de Clara em sua turma agora. O estranho era ele 
ter uma turma. Isso é algo que Beto nunca teve até então. 

<<<TÃO CHATO E, AO MESMO TEMPO>>> 

<<<TÃO DESINTERESSANTE>>> 
 Droga.  
 Outro transe.  
 Esse foi exatamente do jeito que você pensou. Muita coisa acontece 
em três meses. Ele ainda não descobriu se a vida queria dar um presente, ou era 
tudo uma grande ironia do destino. Clara ainda o deixava daquele jeito que os 
adolescentes apaixonados costumam ficar, mesmo ele não sendo mais 
adolescente há um bom tempo.  
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 Beto não sabia se acreditava em destino. Não sabia nem se acreditava 
no amor. 

 Afinal, o que aconteceu no Universo pra vida dele mudar tanto? 
Quantos planetas seriam necessários se alinhar pra Beto se apaixonar?  
 A questão aqui nem é mais a paixão em si. Paulo Roberto ainda não 
entendia como a vida funcionava, mesmo pensando muito a respeito. Sua 
experiência com relações em grupo era limitada a várias temporadas de séries de 
comédia pastelão. Ele nunca tinha vivido aquilo.  

 Sua vida tinha mudado muito nas últimas semanas. Ele não sabia mais 
no que pensar, o que sentir, ou mesmo por quem sentir.  

Beto realmente viajou nesse transe. 

 Aí, quando voltou ao mundo real, todos no grupo olhavam pra ele. 

 - Então, Beto. Você vai? - disseram. 
 - É...Onde, mesmo?... 
 Explicaram o que estavam planejando, mas a cabeça de Beto estava 
em outro lugar. Outro mundo. 
 Era algo sobre festa, casa do Diego e open bar. 
 - Então... Amanhã não vai dar... - disse, entre pausas - fica pra 
próxima. 

 Droga, Beto! 

<<<DISCURSO PATERNO SENSACIONALISTA>>> 
 Você nunca dá valor às coisas que conquista! Estava tudo ali, Beto! A 
garota dos seus sonhos (seja ela qual for) e as pessoas mais importantes da sua 
vida! Ninguém merece seu individualismo narcisista, mesmo. Tudo o que você 
quer é ficar no seu mundo, e esquecer de viver! Você trocou a melhor turma do 
mundo, por aventuras digitais com o Pateta e o Pato Donald. Tenho até 
vergonha de contar essa história. 

 Ah, queira saber, caro leitor, que Beto também era excêntrico em 
todas suas excentricidades... 
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Parte 3: 

Sábado 
 Sábado era o dia em que Beto trabalhava até a hora do almoço, 
voltava pra casa e passava o resto do dia ocupado, sem fazer nada. Ele amava 
os sábados. Até acordou mais disposto. Também tomou café e pegou o ônibus 
com maior disposição. Trabalhou arduamente até o meio dia, com incomum 
disposição... 

<<<CLIENTE ESPECIAL>>> 
 Já era quase uma hora da tarde, e o movimento diminui um pouco 
depois da hora do almoço. Normalmente Beto já estaria indo embora, mas ainda 
restavam alguns clientes. Arrumava o balcão quando, aos treze segundos das 
doze horas e cinquenta e dois minutos...  

Clara entrou na lanchonete. 

 A primeira reação foi sentir um leve tremor nas pernas, que subiu para 
o corpo todo. Beto travou. Não imaginava Clara voltando à lanchonete depois de 
terem se conhecido quase que oficialmente. Tampouco pensou no que dizer, ou 
o que fazer, se isso acontecesse. 

 A segunda reação foi aquela leve acelerada que já comentamos, onde 
o cérebro trabalha mais rápido que o normal, e o Universo gira como um motor 
afogando. Às vezes lento, ou rápido demais. Naquela hora, tudo ficou lento. O 
cabelo de Clara balançando ao vento numa cena quase cômica, se não fosse 
trágica. E uma visão perfeita, se não fosse terrivelmente assustadora, para Beto. 

 Beto não teve mais reações. Clara entrou, e caminhou até a mesa sete. 
Ele a acompanhou com o olhar, já que estava naquele ponto onde podia 
observá-la sem ser observado. Naturalmente o outro garçom já tinha ido 
embora. Ele era o único pronto a atender qualquer cliente. Mas não parecia nem 
um pouco pronto para atender nossa cliente especial. 

<<<ELE>>> 
 Beto estava desesperado. O coração batendo à mil. Ai, pareceu que ia 
desmaiar. Não... Não ia.  
 Respirou fundo. Uma, duas, três vezes. Acalmou-se. Disse a si mesmo 
palavras, como as de um ator antes de entrar no palco, ou um jogador antes de 
entrar em campo. Faltou beijar o palco, ou gramado.  
 Não. Beto não conseguia atuar. Era ele mesmo. Tinha que se acalmar, 
e ser ele mesmo... 
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<<<ELA>>> 
 Clara amava aquela mesa. Era aconchegante pra ela, mais do que as 
outras. Talvez porque não era a última dos fundos da lanchonete, mas também 
não era uma das primeiras. Ela podia ver a rua, e assistir à TV, e ver as outras 
pessoas comendo sem ser muito notada. Clara parecia gostar de não ser notada. 
Desde o seu nome estar na capa deste livro ela passou a ser um pouco mais 
notada, especialmente por Beto.  
 Levava na bolsa uma revista sobre algum cantor pop, e tirou para ler 
enquanto não era atendida. Logo o garçom chegou... 

<<<DOIS>>> 
 - Oi 
 - Ah..oi - e olhou para ele - oi Beto! 
 - E aí. 
 - Espera, você tr... 
 - É. Eu trabalho aqui - disse, apontando pro balcão. 
 - ... Eu sabia que te conhecia de algum lugar! 
 E houve um silêncio de alguns milésimos de segundo. Beto começava a 
sofrer de algum possível mal súbito. 
 - O que você vai querer? 
 - Ah, o de sempre. 
 E falou o pedido de sempre. Ele anotou. 
 - Vou levar ali - disse, apontando pra cozinha. Levou, pegou o suco de 
laranja e voltou. 

 - E aí. Você... Você vem sempre aqui... Trabalha aqui por perto? - 
começou mais ou menos, Beto. 
 - Sim. Eu trabalho a algumas quadras daqui. É perto. - parou para 
tomar um pouco do suco - hm... Faz quanto tempo que você trabalha aqui? 
 - Faz um pouco mais de um ano. 

 E um cliente chamou o garçom. Beto disse algo como 'já volto' e foi 
atender. 
 Voltou. 

 - E você? Sempre morou em São Paulo? 
 - Sim. Meus pais são daqui, também. 
 - Eu gosto de morar aqui... 

 E outro cliente chamou o garçom. Tudo isso deixava Beto ainda mais 
inseguro, mas até que não parecia... 
 Mentira: Parecia sim. 
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 - Então... Eu moro aqui em São Paulo faz dois anos... Eu cresci no Rio - 
ela parecia gostar de ouvir, e ele falou um pouco da sua vida. 
 - Você veio pra fazer universidade? 
 - É, mais ou menos isso..eu..eu tinha passado aqui, e achei que seria 
melhor, sei lá.. - disse, olhando em volta.  

 Os poucos clientes que restavam já iam embora. Olhou no relógio de 
parede, e já era 13h27. 

 - Vai querer mais alguma coisa? 
 - Não... Vocês já estão fechando? 
 - Ah, não... Eles demoram pra fechar a cozinha - disse, olhando para a 
cozinha.  
 - E você estuda... - continuou Beto. 
 - Eu estudo jornalismo com a Cris, né. Na verdade a gente se conheceu 
no curso. 
 - Ah sim. Achei que vocês já eram amigas. 

 Algumas coisas estavam fazendo um redemoinho na cabeça de Beto. 
Outras faziam uma nuvem de borboletas borbulhar no seu estômago. Era difícil 
olhar pra ela. Não sei se Clara reparou, mas Beto não estava tentando ser 
engraçado, como fez no cinema. Também não estava parecendo nem um pouco 
apaixonado, mesmo estando. Ele parecia nervoso, e talvez isso ela tenha 
reparado. 

 - Não... Então quer dizer que esse tempo todo eu já te conhecia? 
 - É... 
 - Poxa. Eu venho aqui toda semana. Como eu não te vi antes? 
 - Acho que o outro garçom te atendeu. Ele é muito mais legal que eu - 
tentou Beto. E Clara riu. 
 - Na próxima vou chamar ele pra ir no cinema, então... 
 - Ah, com certeza. Ele vai preferir assistir sexta-feira treze, e não vai 
dormir depois disso. 
 Os dois riram. A conversa continuou descontraída. 

 - Beto, eu já vou. 
 - Já?  
 - É. Você não vai mais tarde no Diego, né? 
 Mais tarde, no Diego? Ah sim. Beto tinha recusado, no dia anterior. De 
novo, em questão de segundos ele pensou no que aconteceria se ele fosse, e 
visse todos lá, e Clara estaria lá novamente, e disse... 
 - É...não vai dar.. 
 - Tá bom. Até a próxima. 
 "Até a próxima"? Ela disse 'até a próxima', Beto! 
 Bom, depois disso ela saiu, e Beto foi pra trás do balcão assistir a cena 
terminar. 
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<<<SÁBADO>>> 
 Beto passou o restante do sábado limpando a lanchonete, no ônibus, e 
no quarto. No restante daquele dia não houve tempo para transes, crises 
existenciais ou lamentos de uma vida sem sentido. Ele estava feliz demais para 
isso. Beto estava nas nuvens.  
 Ele poderia estar numa festa com Isabela, Rafael e até Clara. Não 
sabemos exatamente porque não estava lá. Talvez não tivesse disposição, mas 
ele estava aqui, jogando videogame com seu primo. Assim eram os sábados de 
Beto. Quando não estava num shopping com amigos, ou salvando os mundos 
das criaturas sem coração, estava no seu próprio mundo. 
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Parte Quatro: 

Parte Final 
 Sinceramente, por mim o episódio teria terminado na última página. 
Mas temos um contrato, e nele diz que todos os episódios têm de ter quatro 
partes. Vamos usar esse espaço para tornar as coisas um pouco mais claras, com 
o perdão do trocadilho... 

<<<BETO E OUTRAS COISAS>>> 
 O que o levou a ler esta história até aqui? A paixão repentina de um 
jovem de vinte e dois anos? A cidade de São Paulo como panorama para uma 
melodramaturgia fraca? O uso exacerbado de palavras difíceis, em trechos onde 
o pseudo-intelectualismo é quase cômico? Nenhuma das alternativas anteriores? 

 Beto não era um super herói. Ele era fã de super heróis. Também não 
tinha nenhuma história de superação. A única coisa a superar em sua história era 
a vergonha e timidez. Beto não era romântico. Ele odiava os filmes repetidos que 
passavam na Sessão da Tarde – Inclusive parecia que seu ódio aumentava a 
cada vez que repetiam... 

 Pergunto de novo. O que trouxe você até aqui? Já se passaram sete 
episódios! Não aconteceu nada de extraordinário! Ainda não. 

 Clara e Beto finalmente se conheceram. Não é mera coincidência o 
nome de este livro ser o mesmo da moça que ele se apaixonou. Ela, que tinha os 
olhos mais lindos desta história. Beto mal conseguia olhar naqueles olhos 
enquanto conversava com ela. Afinal, depois de meses, ele conseguiu ter 'apenas 
uma conversa com aquela moça tão... Diferente'. Como foi seu primeiro diálogo 
com o amor da sua vida? 

<<<REFLEXÕES SOBRE AMOR>>> 
 Beto não costumava pensar sobre amor. Na verdade pensava nisso 
tanto quanto o destino, ou a origem da vida, ou o final de Lost. Para ele, o amor 
talvez exista, e seja uma força que controla o subconsciente das pessoas, 
fazendo-as parecerem loucas de um jeito não diagnosticável.  
 É... Ele realmente não pensava muito sobre o amor. 

 Nossas concepções mudam. Ele, que era sempre cheio de teorias pra 
tudo, não tinha uma teoria definida sobre o amor. Isso se devia à sua pouca 
experiência com essa coisa toda. As pessoas normais não pensam. Amam na 
prática. Beto que era complicado.  
 Beto era assim. 

Fim do Episódio Sete 
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Episódio Oito 

  



92 
 

 

 Coisas acontecem.  
 Só não sabemos como elas acontecem, tampouco porque acontecem. 
Elas simplesmente acontecem. Em alguns episódios pode não acontecer nada 
demais. E não reclame, porque a vida também é assim. Uns dias são mais 
movimentados que outros. Poucos são realmente maravilhosos. 

 Essa é uma história sobre quando as coisas acontecem, e fazem 
parecer a vida mais... Leve. 

  



93 
 

Parte 1: 

Um Pouco Sobre Tudo 
 As coisas não estavam ruins para Beto. Pelo menos já havia sido pior. 
Há quem diga que tudo piora muito antes de melhorar. Esses são chamados de 
otimistas. Há também quem diga que tudo melhora muito antes de desabar. 
Esses poderiam ser chamados de realistas. 

 Esse episódio oito começa onde tudo começou... 
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<<<DEJA VU>>> 
 Beto esperava seu ônibus para casa próximo ao ponto. Horário de pico 
ali sempre tem muito movimento. O centro de São Paulo é sempre cheio. Ali 
acabamos por reparar alguns tipos. Era onde Beto estava e, por um segundo, se 
deixou estar. Na avenida passavam um ônibus, um celta preto e, nesse conciso 
intervalo, Clara. E Beto simplesmente deixou-se estar. 
 Usava os fones de ouvido, ouvia Radiohead. Os sintetizadores 
transformaram aquele momento numa espécie estranha de deja vu, mas tudo 
aquilo era muito real. Já se passaram mais de quatro meses desde a primeira vez 
que essa cena ocorreu. Ele já sabia que o nome dela era Clara, e sabia um pouco 
da sua vida. Não era só mais alguém, no meio daquele mar tempestuoso de 
pessoas. Talvez por um momento Beto sentiu-se feliz. Ela subiu no ônibus, ele a 
acompanhou com o olhar, observando o jeito dela subir no ônibus. Tudo estava 
no seu devido lugar, e o universo parecia sorrir para Beto. 

<<<LA VITA>>> 
 Aqui coube um transe chato e desinteressante. O ônibus já foi embora. 
A música já acabou. Mas o mundo ficou em preto e branco, e em câmera lenta 
para Beto. Nenhuma nave alienígena surgiria no céu para aniquilar a raça 
humana. Isso é coisa de novela da Record. 
 Era somente Beto pensando na vida. 
 Há poucos minutos Clara estava do outro lado da rua. No dia anterior 
ela estava ali. Quatro meses atrás ela também estava ali e, se Beto não tivesse 
reparado, não teríamos história pra contar. A pergunta que ele se fez naquele 
transe foi a seguinte: 'Será que ela sempre esteve ali, do outro lado da rua?' 
Como as coisas acontecem? Se ela não estivesse ali, ainda estaria na 
universidade, e seria amiga da Cris? Se ele não tivesse se apaixonado por Clara, 
teria se apaixonado por Cris? 
 Eu sei, essa última pergunta já fizemos anteriormente. E a única 
pergunta que Beto pensou foi a primeira. De qualquer forma, não existe resposta 
para nenhuma delas, eu acho. Às vezes a vida parece não ter sentido. E esses 
momentos coincidem com os transes chatos de Beto. Talvez fossem os transes 
que não tinham sentido. 

 

<<<UM POUCO SOBRE TUDO>>> 
 É impressionante quando as pessoas começam a fazer parte da nossa 
vida primeiramente como personagens coadjuvantes. Um diálogo não bastou 
para Beto. Clara continuou sendo uma cliente frequente na lanchonete Bulldog. 
Talvez fosse a melhor cliente do mundo, que era atendida pelo melhor garçom 
do mundo. Ela passou a ser frequente na vida de Beto também. Depois regular, 
então constante.  
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<<<CENA POSTERIOR>>> 
 - Você disse que trabalha aqui por perto. Onde você trabalha? 
 - Ah, eu trabalho em um consultório psicológico. 
 - Hum... É um que fica perto de uma... 
 - ... Igreja grande, de esquina. - completaram. Os dois riram, olhando 
um pro outro. 
 - É, eu sei onde fica... 
 - Eu trabalho como recepcionista. Então eu atendo telefones, e anoto 
consultas. 
 - Você também se consulta de vez em quando? 
 - Ah, a doutora é minha irmã, então... Eu posso dizer que sempre me 
consultei. 
 - Hum... 

<<<COMO SE FOSSE>>> 
 Beto quase entendia o universo ao seu redor. Estava perto de alcançar 
o nirvana existencial. Talvez tudo tenha acontecido perfeitamente. Não poderia 
ser melhor! 
  Ta...ele entraria na recepção, veria Clara lá...e depois? Não 
aconteceria nada demais.  
 Como se fosse planejado. Beto estava ali, trabalhando na mesma 
lanchonete há um ano e alguns meses. E Clara trabalhando num consultório há 
poucos meses. A coisa toda com as meninas que cursam psicologia não serviu 
para nada porque, afinal, Clara estudava Jornalismo, e estudava na mesma sala 
que Cris que, aliás, Beto acabou se apaixonando nesse meio tempo. Será que, a 
esta altura da história, começaria a fazer sentido o nome do livro ser Clara? 

Talvez. 
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Parte 2: 

Bem mais Leve 
 Os pontos constantes na vida de Beto eram seus amigos mais 
próximos. Ele e Rafa ainda tinham suas discussões sobre a vida e 
relacionamentos, que mais pareciam filosofia de boteco. Isa ainda perguntava a 
Beto 'como estava a vida' e se ele tinha alguma novidade. Ela tinha mesmo 
reparado alguma mudança nele. Ainda não sabia o que era. 

<<<NÃO TÃO DIFERENTE>>> 
 Pouquíssimas coisas no Universo dão real satisfação. Talvez a própria 
realidade tenha uma força que suga qualquer sensação que nos faça sentir 
satisfeitos. Ou, então, uma dessas coisas não existe: A realidade ou a satisfação. 
Você precisa parar de pensar essas coisas, Beto... 

 Enfim, era a universidade. Beto passava um terço da sua vida naquele 
espaço que era, no mínimo, satisfatório. Não que ele gostasse das pessoas. Mas 
era bom ver aqueles corredores cheios de gente. Todos com seus grupos, suas 
manias e seus gostos. Todos muitos diferentes e que, para Beto, eram todos 
iguais. Ele também tinha seu grupo. Ele não era tão diferente dos outros... 

 - Olha ali, Beto. O Jefferson... 
 - Rafa. De onde você conhece o Jefferson, hein? Ele é tão..sei lá. 
 - O que tem ele? 
 - Sei lá. Você não acha ele estranho, Isa? 
 - Acho. Ele... 
 - Parece que o filme preferido dele é Todo Mundo em Pânico 4 
 - ...ele me lembra seu tio, Rafa. 
 - Qual tio? 
 - O Otávio. 
 Beto riu. Depois abriu o pacote de amendoim, e começaram a comer. 

 - E o Paulinho, hein? Nunca mais vi ele. 
 - A última vez que eu vi ele foi quando a gente foi lá.. 
 - É, mas eu não fui. - terminou Isa. 
 Silêncio. 

 - Eu conheço ele de uma festa do fim do ano passado. Ele e a Cris. Ela 
ficou bêbada, e a gente levou ela pra casa, no banco de trás do carro. 
 - Caramba. 
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<<<COMO VAI A VIDA>>> 
 E Rafa saiu. Foi pegar o número de alguma menina que estava olhando 
pra ele - porque, em 2009, alguns rapazes pegavam o número das moças para 
ligar depois.  

 Depois houve um silêncio. Isa pensava em alguma coisa que tinha pra 
contar, e Beto pensava em como contar algo pra Isa. Já te disse, não preciso lhe 
contar todos os detalhes, mas é que Beto não estava totalmente contente com o 
curso de publicidade. Acho que isso ficou subentendido em algum capítulo 
anterior, certo? Na verdade Beto acreditava que o contentamento provinha de 
estímulos exteriores somado a vontades e desejos concebidos. Mas isso seria 
assunto para outro livro. O que ele tinha mesmo pra contar era que... 

 - Isa, eu tava pensando em fazer cinema. 
 - Cinema? - repetiu, olhando pra ele. 
 - Sim.  
 - É, acho que daria certo pra você. 
 E ele passou o pacote de amendoins pra ela 
 - Faz tempo que você tá pensando nisso? 
 - Faz uns meses. 
 - Você devia tentar... 
 Depois novamente o silêncio. Os dois pareciam apreciar esses 
momentos. 

 Isa conhecia Beto como nem ele mesmo se conhecia. Beto pensava na 
vida, em São Paulo, e nas paixões que lhe aconteciam, mas nunca pensava em 
si. Ele não se conhecia tanto quanto parece, e Isa o conhecia mais do que 
parece... 

 - E a Clara? Você viu ela esses dias? 
 - Ah, sim. A gente se falou... 
 - Ela é uma fofa, né? 
 Beto sorriu. Assentiu com a cabeça. 

 E a Cris, hein, Beto? - perguntou Isa, olhando bem fundo nos olhos de 
dele. 
 - O que tem ela? 
 - Vocês ainda se falam? 
 - Ah sim. Ela...é... 
 - O quê? 
 - A gente se fala. 
 Se levantaram. Colocaram a mochila nas costas, e começaram a 
caminhar pelo pátio da Universidade. 
 - Hm...vocês já tem alguma coisa? 
 - Como assim... 
 - Você gosta dela, Beto. Ela gosta de você. Todo mundo já percebeu 
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isso. 
 - Sério? 
 - Claro. 
 - O que você acha que eu tenho que fazer..? 
 - Sei lá. Chama ela pra sair... 
 E caminharam pelos corredores, até sumirem na multidão. 

<<<BATALHAS>>> 
 Beto travava uma batalha alucinante. Ele e seu oponente, Guilherme, 
eram experientes no jogo, e as estratégias eram sempre matadoras... 

 - B-5! 
 - Água!  
 - Droga! Vai... 
 - G-6 
 - Acertou 
 Beto marcou no seu tabuleiro. Na mesma hora ele travaria ainda outra 
batalha. Do seu lado estava seu celular, e uma mensagem chegou... 

Ooi Beto, ta ocupado? Eu queria te ligar... 

 Respondeu: 

Oi Cris. To meio ocupado agora... Era urgente? 

 - C-2 
 - Água 
 - G-7 
 - Acertou de novo... 

Hm..nada. Eu só qria conversar. Vc ta bem? 

To sim, Cris. E vc? Eu não te vi mais.  

Aconteceu alguma coisa? 

 - H-5 
 - Acertou. 
 - Há! 
 - Calma aí. G-8 
 - Acertou. 

 Nada, Beto. Eu também não te vi mais. To com 

saudade. Como vai a faculdade? 
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 Peraí, peraí. Beto leu essa mensagem aqui em cima, e sentiu aquele 
negócio que as pessoas sentem, que é difícil de explicar.  

Tentou disfarçar.  

Entenda, todas suas batalhas tinham suas dificuldades. A que envolvia 
mensagens de texto era complicada porque Beto não se preocupava em 
acompanhar a tecnologia, e seu celular ainda era daqueles que ele tinha de 
apertar a mesma tecla até quatro vezes para escolher a letra. Uma precisão 
infinita, caro leitor. Qualquer erro ali também poderia ser fatal... 

Tbm to com saudade. Vai fazer alguma coisa amanhã a noite? A 

gente podia marcar alguma coisa. 

 - F-13 
 - Água. 
 - Droga 
 - G-9. 
 - Água! 

Amanha? Nada. Por mim td bem. Vc ligou pro pessoal? 

 - G-3 
 - Água. - e parou para responder a mensagem. Guilherme ficou 
olhando 

Eu tava pensando em sair só nós dois. Eu passo aí. Tudo bem? 

 -G-5? - Continuou 

Aah siim! Tudo bem. Eu te espero então. Beijo. 

  

 E daqui pra frente Beto sentia a confiança de um conquistador, que 
seria vencedor invicto de todas suas batalhas. Sentia orgulho de si mesmo por 
ter tido, pela primeira vez na sua vida de nerd, convidado uma moça pra sair. 
 Na batalha naval ele perdeu feio para seu primo, Guilherme, mas 
estava feliz mesmo assim. 
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Parte Três: 

Saída 

 
 Lembre-se, a vida estava leve para Beto. Não houve nervosismos pré-
eventuais. Nenhuma tensão pesada demais. Ele simplesmente estava bem. Já 
sabemos como ele amava os sábados, mesmo quando Clara não aparecia na 
lanchonete Bulldog. O movimento de São Paulo era diferente nos sábados. O 
humor também. 

<<<DA OUTRA VEZ>>> 
 Ali estava ele, em frente à casa de Cris. Ela não o esperava do lado de 
fora, assim como fez da outra vez. Beto estava bem, e não se sentia tão confuso 
também. Não sabemos o porquê, mas, da outra vez, o encontro dos dois fez tão 
mal a Beto, apesar de sentir aquele 'algo muito bom' que somente Cris o fazia 
sentir. Ele era um cara introvertido, que talvez precisasse mesmo de alguém tão 
extrovertido quanto ela. 

 Ah sim, se você voltar as páginas vai se lembrar de que o humor de 
Beto não era o dos melhores. Da outra vez, nem fez questão de se vestir 
adequadamente. Não que ele tenha se vestido mal, mas talvez não deu tanta 
atenção quando deveria. Desta vez ele tentou vestir uma calça jeans azul claro, 
All Star preto e uma camiseta polo azul. Pensou que a calça não combinou com o 
tênis, e trocou pra uma calça preta. Agora não combinava com a camiseta polo, 
e decidiu optar pelo jeans azul básico. Agora tudo estava bem, mas a camisa 
polo não ficou legal, e ele trocou por uma outra camisa polo, com um outro tom 
de azul. No caminho da casa de Cris ele ainda abriu um chiclete, e colocou na 
boca, depois cuspiu pensando ser muito casual mascar chiclete num encontro.
 Pois é... 

 Dessa vez ele estava mesmo feliz. Chamou Cris, e ela atendeu, o 
chamou para entrar. A casa tinha um pequeno jardim na frente, e um corredor 
lateral levava à sala. Ele sentou num dos sofás de couro bege, daqueles que 
fazem um barulho estranho quando se senta, e ficou observando os detalhes da 
sala enquanto Cris gritava alguma coisa do quarto. Depois de uns dois minutos 
ela estava pronta "e linda", pensava Beto. 

<<<COMO ACONTECE>>> 
 Coisas acontecem. Não sabemos direito como acontecem, nem se 
acontecem por uma razão. Mas essas discussões existenciais Beto já tinha há 
muito tempo. Eu só queria deixar isso claro, mesmo. 
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<<<MINUTOS DEPOIS>>> 
 Chegaram ao restaurante. No começo Beto transparecia nervosismo. 
Não que estivesse realmente nervoso, mas ele nunca foi num encontro onde ele 
convidou a moça. A ideia foi toda da Isa, você se lembra disso. Ele não sabia se 
puxava a cadeira para ela, mesmo logo depois de ter aberto a porta para ela. 
Quando por fim se sentaram, ele olhou em volta, inseguro. Não tinha preparado 
nenhum cartão de possíveis frases pra puxar assunto. Porém, em algum 
momento da noite, ele decidiu não se preocupar. Assim como da outra vez, a 
conversa aconteceu. Cris ria das suas piadas e histórias, e contou muito sobre si, 
também. 

<<<UM OUTRO DIÁLOGO>>> 

<<<NUM OUTRO LUGAR>>> 
 - Você e a Isa têm alguma coisa, Beto? 
 - Oi? Ah, não. Não... - disse, colocando o suco e o prato de lanche em 
cima da mesa - A gente se conheceu no começo da faculdade. A gente é só 
amigo. 
 - Hum.. - disse, começando a comer. 
 - E você, Clara?  
 - O que? 
 - Você...tem...um namorado? 
 - Não - disse, contendo um riso - eu prefiro filmes do que pessoas 
 - Você não disse isso! Sério? 
 - Claro! 
 E conversaram sobre filmes 

 ... 

<<<ENTÃO>>> 
 Voltando ao contexto, Beto estava realmente feliz aquele sábado. Mais 
do que muitos outros sábados de sua vida. Ele gostava de ouvir Cris falar, e dar 
risadas antes de contar histórias engraçadas, ou de como ela prestava atenção 
nas suas piadas. Parecia que a noite não ia terminar. Mas terminou. 

<<<HORAS DEPOIS>>> 
 Desceram do ônibus, e precisavam caminhar por algumas quadras até 
a casa de Cris, que Beto acabou descobrindo ser, na verdade, a casa da vó dela. 
Longa história. O que importa aqui foi que caminharam juntos, depois de 
passarem a noite juntos. O diálogo foi mais ou menos dos que Beto teria com 
qualquer pessoa... 

 - Então você acha o Mick Jagger mais bonito que Axel Rose? 
 - Infinitamente! 
 - Cris, você pergunta pra qualquer menina, ela vai preferir mil vezes o 
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Axel. 
 - Mas eu não. 
 - Ta...Eddie ou Kurt? 
 - Eddie 
 - Sério? 
 - Claro 
 - Por quê? 
 - Não sei 

 E assim que o assunto vai acabando, e não sobram mais tantas 
palavras. Ao caminhar, se aproximaram mais um pouco, e Cris segurou sua mão. 
Não sei se eu saberia descrever o que Beto sentiu nessa hora. Foram milhares de 
coisas à mente, e mais outras coisas que fizeram suas pernas quase 
estremecerem. Ele fingiu ser natural, caminharam mais uma quadra de mãos 
dadas. Ao chegarem frente à casa dela, pararam. 

 - Foi muito bom sair com você hoje, Beto 
 - Obrigado, Cris. Foi bom ficar com você também. Quer dizer...você 
sabe. Ficar no sentido de, bom, passar um tempo juntos... - Ela riu 
 - Eu entendi, Beto. 
 Depois chegou aquele momento quase constrangedor, quando acaba 
novamente o assunto, e os dois parados, um de frente pro outro, às 23h49 de 
alguma rua de São Paulo. Ele deu um passo à frente, e ela se aproximou dele. 
Lentamente chegaram os rostos bem perto. Beto deu um beijo rosto de Cris. Deu 
um passo para trás, de volta. Disse "boa noite". Foi embora. 

<<<ATÉ O DIA ACABAR>>> 
 Beto simplesmente andou. Não pensou na vida, e nos tapas na cara 
que ela dá. Sequer se lembrou do trabalho para apresentar na próxima segunda-
feira. Também não pensou em Clara, e em tudo que fez até aqui. Estava feliz 
demais pra essas coisas. 

 Chegou em casa, abriu a porta com sua chave, ao entrar no quarto viu 
Guilherme jogando, e tiveram uma pequena discussão sobre saves de jogo e 
memory cards. Tirou os tênis e dormiu. Amanhã seria domingo, mas Beto sequer 
pensou nisso também. 
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Parte 4: 

Conclusões semi-finais 
 Além de tudo, os pontos constantes na vida de Beto eram seus amigos 
mais próximos. Ele e Rafa ainda tinham suas breves discussões sobre a vida e 
relacionamentos, e aconteciam quando andavam de ônibus, ou passeavam pelos 
corredores da universidade, ou de algum shopping, ou enquanto jogavam Street 
Fighter. 

<<<MENINAS>>> 
 Entre combos e golpes, a TV no volume máximo e o gato miando no 
meio do quarto, Beto perguntou: 
 - Cara, e aquela menina lá? Você ainda fala com ela? 
 - Que menina? Uuh! 
 - Uoou. A que você pegou o número... 
 - A Raquel? Falo... A gente saiu ontem 
 - Ahaa quem ganhou de novo?! 
 - Droga. 
 - Passa o controle aí - disse o Guilherme 
 - O segredo é não dar muita bola, Beto. Mulher gosta de homem 
difícil... 
 - É... Fala isso pra Chun-li 
 ... E começou outra luta 
 - Você não sabe nada do que tá falando, Rafa.. 
 - Aah, e você sabe muita coisa sobre mulher, né, Beto? - disse antes 
de jogar uma almofada nele. Depois de ouvir essa frase vinda de Rafa, a 
memória dele trabalhou com uns flashes da noite anterior, e de todas as 
conversas que teve com Clara, e eu ainda não pude te contar.  
 Guilherme ganhou a luta. 
 - Não sei, mas também não fico fingindo que sei. 
 - Mas eu sei muito bem do que eu to falando, e acho que você só não 
pega mulher porque não quer. 
 - Como assim? 
 - Se liga no seu estilo, cara! As meninas se amarram. E você fica aí se 
fazendo de difícil. 
 - Droga - disse, quando perdeu pro Guilherme de novo. 
 Agora o Guilherme falaria alguma coisa, mas como ele não é um dos 
personagens principais, sua cota de falas neste episódio já foi cumprida. 
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<<<MENINO>>> 
 A cena ainda era no quarto de Beto, mas agora era com Isa. Tia 
Solange a adorava, e fez salgados para comerem enquanto jogavam. 

 - ...nunca, em nenhum momento? 
 - Não. Claro que não, Beto 
 - Ah, Isabela, pelo amor de Deus. 
 - E você lá acredita em Deus? 
 - E você? Acredita em amor? 
 - Acredito. Claro. Eu amo o guitarrista dos Strokes. Agora você acredita 
no amor também, é isso? 
 - Sua vez. 
 - Não, eu quero comprar Interlagos. Você não vai vender, mesmo? 
 - Você vai contar sobre aquele menino? 
 - Se eu contar, você me vende o Interlagos? 
 - Não. Vai, joga o dado.  

<<<COMO AS COISAS ACONTECEM>>> 
 Coisas acontecem a todo momento. Cabe a nós decidir se são boas ou 
ruins. Acima de tudo, cabe a nós fazer com que elas aconteçam. Se Beto ficasse 
parado quando a escola terminou, ainda estaria no Rio. Se não saísse de casa 
para trabalhar naquela fatídica terça-feira de dezembro, não teria visto Clara. Se 
Rafael não convidasse Cris no dia do aniversário de Beto, ele nunca teria se 
encantado por ela. Se Isa não fosse tão amiga de Beto, nunca repararia que ele 
tinha certo interesse em Cris. Enfim, se Isa não tivesse incentivado Beto a 
convidar Cris pra sair, não teríamos tanta coisa pra contar nesse episódio. As 
coisas acontecem quando fazemos acontecer. 

 Então levante daí e vá fazer alguma coisa da sua vida! Mas, antes, 
termine este episódio... 
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<<<QUASE CONCLUSÃO>>> 
 O centro de São Paulo é sempre cheio de carros. Muita gente, muito 
barulho. Era onde Clara estava e, por um segundo, deixou-se estar. Na avenida 
passavam um ônibus, um táxi e um gol preto e, nesse conciso intervalo, Beto. 
Clara deixou-se estar. Ela o conhecia. Sabia seus gostos e seu tipo. 

 Alguma coisa lá dentro de Clara crescia aos poucos nos últimos meses, 
e não era um tumor. Era relacionado a Beto. Não, não era um feto. Não ainda. 

 Ela o acompanhou com os olhos. Ele mexia no seu mp3, escolheu 
alguma música, olhou para os dois lados. Logo seu ônibus chegou, e Beto 
entrou. Pagou o cobrador e escolheu um assento. Clara o observava. O ônibus 
partiu, e Clara ali ficou. Do outro lado da rua, de pé, esperando o seu ônibus 
chegar, enquanto observava aquele outro partindo pela longa avenida. Os 
minutos que seguiram se passaram como séculos... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim do Episódio Oito 
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Episódio Nove 
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 "A vida é breve"; "A vida é leve". E agora? O que a vida há de ser?  
 Isso é só uma história sobre a vida. Mas é complicado falar sobre a 
vida, porque ela conta a história de si mesma. Então, não. Essa não é uma 
história sobre a vida. É a história de Beto.  
 Não, o nome do livro é Clara, porque é pra ser contada a história dela. 
Ainda não posso dizer se é uma história sobre os dois. Ao dizer isso, dá a 
entender que os dois têm uma história, sendo que, na verdade, eles são só 
amigos. Beto é um nerd solteiro de 22 anos. Nunca namorou. E Clara? 

 É, talvez essa seja a história de Beto. Sabemos muito mais sobre ele. 
Mais do que ele próprio. Então pergunto de novo: E Clara? Afinal, essa história 
não é também sobre ela? Beto ainda pensava nela? Uhum, pensava sim... 

 

  



108 
 

<<<ANTES DE BETO DORMIR>>> 
 A tarefa é sempre simples: Dormir. Mas quando o sono não chega nos 
primeiros cinco minutos, parece que já se foram duas horas, e Beto começa a 
pensar no que aconteceu durante o dia, nos diálogos que teve com todas as 
pessoas desde que acordou. Logo ele começa a reinventar esses diálogos e, por 
exemplo, pensar melhor nas respostas a discussões que teve com Isa dias atrás. 
Você é assim também? Pois é... 

 Antes de dormir, Beto pensava em Clara. Não pense que ele, nosso 
anti-protagonista, se esqueceu dela, nossa personagem quase coadjuvante. Os 
pensamentos eram nas conversas que tiveram nas últimas semanas, já que ela 
se tornou constante na lanchonete. Amava o jeito que ela falava, e pensava 
nisso. Eu poderia aqui, do nada, lhe contar algum diálogo mais recente, mas não 
é esse o ponto. 

 A questão é que Beto não estava num transe chato e desinteressante. 
Eram viagens nas memórias, daquelas que as pessoas têm antes de dormir, e 
não são preto e brancas. São coloridas, as memórias. Antes de Beto dormir a 
vida coloria. 

<<<AMANHECER>>> 
 Em algum lugar de São Paulo, Clara acordava. Não. Ela despertava. 
Isso depois do telefone despertar, e ser configurado para tocar dez minutos 
depois. Então, de súbito, Clara despertava. Parava o alarme, e coçava os olhos. 
Toda manhã ela levantava, e olhava São Paulo pela janela do seu quarto. 
Caminhou pelo apartamento com passos descalços e silenciosos, e constatou que 
era a primeira a levantar. Foi até o banheiro, escovou os dentes e arrumou o 
cabelo. Passou uma maquiagem leve e sorriu pro espelho. Voltou para o quarto, 
respirou fundo, e sentiu alguma coisa parecida com 'acho que a vida vale à 
pena'. Então começou seu dia. 

 Isso não é coisa de livro. Existem pessoas assim, que encaram a vida 
como algo bom. Pode parecer que ninguém respira fundo mais, e só se ouve 
suspiros, mas humanos que são mais humanos estão por aí, prontos para serem 
achados, em qualquer livraria, lanchonete ou café. "Achados" não. Descobertos. 

<<<AMANHECER, PARTE DOIS>>> 
 Calma! Aqui não teremos vampiros ou lobisomens. É só Beto 
acordando. E ele configurava o despertador para uma hora mais cedo. Depois 
com intervalos de trinta, dez e cinco minutos. Até a hora de levantar, Beto já 
tinha cochilado mais do que funcionário em dia de palestra. Não devemos aqui 
criticar as excentricidades de Beto. Ele era um jovem universitário, e só isso 
basta. Depois de acordar pela quarta ou quinta vez, Beto olhou para a cama do 
outro lado do quarto e, como sempre, Guilherme com uma almofada em cima da 



109 
 

cabeça. Às vezes ele jogava a almofada na cara de Beto, com raiva de tantos 
despertadores. Enfim, ele procura seus óculos e levanta... 

 Sempre tia Solange levanta primeiro, e lá estava ela adiantando o 
almoço, lavando roupa, e fazendo mais umas sete coisas ao mesmo tempo. Eles 
trocavam algumas palavras enquanto Beto tomava seu café da manhã: Um misto 
quente no pão de forma e meio copo de Coca-cola. Algumas vezes durante o 
café Beto fixava seu olhar em qualquer coisa, e parecia esquecer-se de tudo. Não 
era nenhum transe. Era só Beto dormindo acordado. Dali iria para o banheiro, 
tomar um banho rápido para realmente despertar e começar o dia. 

<<<COMEÇA O DIA>>> 
 Então Clara trocou de roupa. Era o tempo de sua mãe levantar, e do 
pai acordar. Não demorou mais do que cinco minutos, e ela voltava à cozinha, 
que agora já tinha mais sinais de vida. Deu 'Bom dia' para a mãe, e a 
cumprimentou com um beijo. Sentou-se à mesa e conversaram sobre algumas 
coisas que mulheres conversam sempre. Logo o pai também levantava, e 
elogiava a aparência de Clara e o cheiro do café de Cecília. Seu Claudio era um 
bom pai, marido e diretor de empresa. Quase um personagem da novela das 
oito. Todos tomavam café juntos, e conversavam sobre como seria o dia. Aquela 
manhã não foi diferente. 

 Aproximava-se a hora de saírem, e Clara terminou de arrumar sua 
bolsa. Clara e seu pai desceram até o estacionamento, e entraram no carro. 
Como de costume, ele a levaria até o consultório, desceria para dar um beijo na 
sua filha mais velha e, depois, ir para seu serviço. Assim começava o dia para 
Clara. 

<<<ENQUANTO ISSO>>> 
 Beto deixava a água escorrer pelos cabelos. Era uma manhã de terça-
feira e, para Beto, as manhãs de terças-feiras são tão necessárias quanto 
condicionador. Mas era só o começo do dia, então ele desligou o chuveiro, se 
secou, vestiu sua roupa de Melhor Garçom do Mundo e saiu para enfrentar São 
Paulo. Andava até o ponto com passos calmos, sempre com olhar perdido no 
céu, nos passarinhos que, de vez em quando, cantavam, e nas pessoas que 
enfrentavam São Paulo desde cedo também. 

 Ele por fim acordava quando chegava o ônibus. Tinha que pagar a 
passagem, e contar o troco, e todo aquele barulho e aquelas pessoas acordavam 
Beto. O ônibus era sempre um lugar engraçado para Beto. Ali ele sempre ficava 
por reparar alguns tipos. A moça que vai atrasada pra escola, e não parece se 
importar nem um pouco com isso. A senhora que trabalha na limpeza do 
shopping. O senhor que atende um restaurante de comida francesa. O cobrador, 
que já está trabalhando há mais de uma hora mesmo sendo tão cedo. Muito 
cedo pra Beto, que acabou de acordar ali, ao subir naquele ônibus. 
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<<<MARAVILHOSA>>> 
 Assim é essa cidade. Ela acorda antes mesmo das lâmpadas noturnas 
acusarem a luz do dia. Antes mesmo dos pássaros, já melancólicos de tanto 
barulho e tão cedo, cantarem a vida que sai das poucas árvores. Ela é orgânica, 
mas também é máquina. São Paulo inspira e respira todas aquelas vidas, por 
mais que o ar não seja o mais puro. Ao mesmo tempo engrena os estudantes, 
operários e operados, nessa rotina tão mecânica. É, Beto, você precisa tomar um 
café... 

 Beto só tomaria um café ao chegar no serviço. Quase sempre era o 
primeiro dos funcionários a chegar. Passava pano nas mesas e no chão. 
Arrumava o balcão. Coisas assim faziam nosso personagem ser o melhor garçom 
do mundo. Ainda assim, fazia tudo do seu próprio jeito. Ele tinha um 'jeito Beto' 
de fazer as coisas. E por isso ninguém ousaria tirá-lo do trono de melhor garçom. 
Mas, para Beto, ainda havia pessoas melhores que ele no mundo. 

<<<SÓ PRA CONSTAR>>> 
 Clara não era tão estranha. Quando ela estava olhando para o nada, 
estava só olhando para o nada, mesmo. Quando deixava a água do chuveiro 
escorrer pelos seus cabelos, era só porque a sensação é uma das melhores do 
mundo. Beto que parecia ter teorias para tudo. E suas teorias eram 
completamente originais. Teríamos um livro só de teorias de Beto. Ele não sabia, 
mas as pessoas não pensam tanto na vida. Elas somente vivem. E viver é bom.  

 Aqueles transes, chatos e desinteressantes, eram fugas de uma 
realidade que só ele via. Como aquela cena em Matrix, que o Neo entra no 
espelho, e cai na realidade. Não. Beto entrava no espelho que o levava para o 
seu próprio mundo. Eram só reflexões... 

<<<REFLEXÕES>>> 
 Dessa vez as reflexões são nossas mesmo. Não as de Beto. Portanto 
pare o que mais estiver fazendo e preste atenção. Isso está ficando realmente 
sério. Se você persiste em ler até aqui, e espera que aconteça algo de 
interessante até o fim da história, só posso dizer que...bom, algo vai acontecer. 
Sério. Agora vamos às reflexões... 

 Você reparou qual o problema aqui? Beto não está completamente 
apaixonado por Clara como estava há cem páginas atrás. Mas também não 
morre de amores por Cris. Ou será que morre? De qualquer forma, em episódios 
atrás ele ficou mesmo mal por ter saído com Cris, lembra-se? Volte algumas 
páginas se for preciso, e pense. O que acontece com Beto? Talvez ele não esteja 
mais se preocupando com essas coisas tanto quanto antes. Ele percebeu que 
estava mesmo apaixonado, e sabia que não tinha muita experiência com essa 
coisa de paixão.  
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 Talvez nenhum de nós tenha qualquer experiência com paixão. E não 
estamos aqui falando de 'amor'. São duas coisas igualmente complicadas, no 
qual nem me atrevo a discutir. A questão aqui é o repentino desinteresse de 
Beto. Afinal, pra história continuar, ele teria de estar apaixonado por alguém, não 
é?  
 Parece que sim... 
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Parte Dois: 

Filme Nacional 
 Caro leitor, você já assistiu Distrito 9? É interessante como o filme gira 
sobre os temas da xenofobia e da segregação social. Apesar da situação um 
tanto non-sense, o roteiro transformou o que seria uma comédia num drama 
socio-político. Os efeitos visuais são excelentes. A edição é muito boa. Assista, 
caro leitor! Agora, voltemos à história... 

<<<LANCHONETE>>> 
 Durante o dia, Beto trabalhou, como fazia todos os dias. Uns são mais 
movimentados que outros, já sabemos. Até conhecemos alguns dos clientes 
diários da renomada lanchonete Bulldog*.  

 Você já sabe como é o serviço na lanchonete. Já vimos Beto por aqui 
algumas vezes, e não é muito diferente. Às vezes sobra tempo para ele adiantar 
algum trabalho da universidade, ouvir suas músicas estranhas ou pensar na vida. 
Seus transes não são tão desinteressantes na lanchonete. A pessoas passavam 
na calçada, e ele inventava vidas pra elas. São Paulo era barulhenta fora 
daquelas portas. De alguma forma Beto amava aquilo. 

<<<RECEPÇÃO>>> 
 Mas sabemos pouco sobre o serviço de Clara. Ela era recepcionista, e 
incluía basicamente recepcionar as pessoas. Só isso. Clara também cuidava da 
limpeza das salas e, por vezes, da decoração também. Ela reparou que os 
pacientes mais novos ficavam mais tensos antes da consulta, e costumava 
distraí-los enquanto esperavam para serem atendidos. Talvez fosse a melhor 
recepcionista do mundo. Clara atendia ao telefone com tal maestria indiscutível. 
Fazia anotações com incomum agilidade. Não há mais o que dizer sobre Clara, e 
suas habilidades recepcionalísticas. 

<<<DIA>>> 
 Não se pode dizer quanto vale um dia. Será que o dia da nossa morte 
vale mais do que todos os outros? Ou vale menos? No final, nem nos lembramos 
do dia do nosso nascimento. Talvez ele nem seja tão importante assim, e os 
outros dias não têm tanta importância, mesmo os mais incríveis.  

 

 

 *O estabelecimento tem esse nome porque o dono tinha um cachorro. Esse cachorro era um 
pug, mas ele teimou que era um bulldog. O cachorro morreu de intoxicação alimentar, mas o nome ficou. 
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Para Clara todos os dias eram... Interessantes. A vida acontecia para 
ela como se não fosse difícil. As coisas eram fáceis para Clara. Beto que via a 
vida com um pessimismo quase disfarçado de indiferença. Mas tudo dependia do 
dia. Às vezes viver era leve, ou calmo, ou triste, pesado, ou melancólico. Lembre-
se: essa não é uma história sobre a vida. 

<<<DEPOIS DE CHEGAR>>> 
 Então ela saía do serviço, sempre por volta das 17h. O centro de São 
Paulo você já sabe como é. Clara caminhava algumas quadras até o ponto, 
pegava o ônibus e voltava pra casa. Diferentemente de Beto, ela não observava 
as pessoas. Talvez acreditasse que, quando alguém olhava para ela, já invadia 
sua privacidade. Ninguém sabe quanto vale um olhar. Por isso sempre andava 
com o celular, ou alguma revista à mão. Clara amava ler. Lia algum romance que 
fizeram adaptação para cinema mais tarde. 

 Naquele dia específico chegou, subiu e, ao entrar no apartamento, viu 
a casa vazia. Mãe saiu e deixou um bilhete dizendo que foi no mercado. Riu 
pensando no cuidado que sua mãe sempre tinha com pequenas coisas, como um 
bilhete recortado com tesoura, e colocado sobre o balcão sob meia maçã 
enrolada num papel plástico. 

 "Fui no mercado, filha. Volto logo. Come maçã. Beijo." 

 Quando pequena, Clara tinha um caderno que usava para desenhar o 
céu, os pássaros em forma de V, o mar, e tudo o que ela via quando ia para a 
praia. Às vezes escrevia frases ou palavras avulsas no meio dos desenhos. O 
papel aceita toda qualquer coisa. Não sabemos por quê. Ela se lembrou disso 
agora. 

<<<ANTES DE SAIR>>> 
 Ainda não lhe contei sobre quando Beto sai da lanchonete, pega o 
ônibus e chega em casa, se arruma, e vai pra universidade. Não contei porque é 
só isso, mesmo. Mas antes de sair da lanchonete, mesmo sem reparar, Beto 
sempre olhava para a mesa Sete. Não havia nada de errado com ela. Pelo 
contrário. Ela sempre estava limpa e arrumada, talvez esperando alguma cliente 
que sempre vinha. Olhava por poucos segundos, e seguia se lembrando das 
conversas que aconteceram naquela mesa. Depois disso saía da lanchonete, e 
andava por São Paulo. A partir daí você já sabe o que acontecia. 

 Beto aprendeu a não se apegar muito a coisas passageiras porque, 
afinal, elas passam, como passageiras que são. Também aprendeu a identificar o 
que é feito pra ficar em nossas vidas. De alguma forma ele descobriu que, antes 
de sair, as coisas dão sinais de que estão indo embora. Se Beto olhava para 
aquela mesa, era com a sensação de que algo ali chegava para ficar. 
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<<<DE SAÍDA>>> 
 Ela que tinha essa coisa de se apegar. Clara era muito positiva com 
quase tudo na vida porque, afinal, a vida não era difícil pra ela. Nos últimos 
meses ela fez amigos novos e se apegou a eles. Conheceu o pessoal do curso de 
publicidade, que sua amiga Cris conhecia, e Clara se divertia muito saindo com 
eles. Antes disso não tinha muitos amigos, então se apegava a seu pai, mesmo. 

 Depois de tomar um banho, se arrumar e comer mais alguma coisa, 
Clara descia e esperava seu pai, na frente do prédio. Às vezes seu Cláudio levava 
Clara na universidade, e aproveitavam o caminho para conversar sobre a vida e 
outras coisas. Então ela chegava mais cedo na universidade. Da turma que 
conhecemos, ela era a primeira. Beto que era um distraído, e nunca a viu lá, 
mesmo apesar de tanta gente. 

<<<ALIÁS>>> 
 Beto, depois de tudo aquilo que você já sabe, ia pra universidade de 
ônibus também. Agora parecia alguma cena de filme nacional, mesmo. Com ele 
no ônibus, olhando a vida pela janela. Às vezes Isa e Rafa combinavam de ir 
junto, e Beto não se sentia num clipe de boyband. Então Beto chegava. 
Geralmente depois do Rafa e da Isa, e do Diego, e de todo mundo. Por isso ele 
já estava acostumado a chegar, e a turma estar reunida. Ele dizia "e aí" e todo 
mundo respondia. Beto amava todo mundo, aliás. Ele só não dizia porque, talvez, 
não fosse preciso dizer coisas assim. 

 Aliás, Beto não pensava muito sobre amor, como já sabemos, mas ele 
pensava no jeito que as pessoas amam. Não conhecia muitas pessoas 
apaixonadas. As pessoas que via nos ônibus e trens de São Paulo pareciam dar 
muito valor ao amor. Valor demais, entende? Talvez fosse Beto quem desse valor 
de menos, não é? 

<<<BELA>>> 
 "Beto, como você tá?!" disse Isa, com grande acentuação nas últimas 
vogais, mais ou menos como "Betooo, como você taaaa?!" e correu em sua 
direção com pulinhos, até abraçar Beto com toda força do mundo. Isa era assim, 
especialmente quando não via Beto muitas vezes durante a semana. E ela era 
assim desde um dia em que ela deixou cair um livro na sala de aula. 

<<<DE MAIS NADA>>> 
 Clara e Cris eram muito amigas. Não sei explicar desde quando. Acho 
que nem elas saberiam. Isso se devia ao fato de, antes de Cris, ela não ter 
nenhuma amiga. Clara amava se lembrar dos tempos de escola, onde tinha sua 
turma de garotas de classe média - eu pensei em não usar este estereótipo, mas 
nosso personagem principal é Beto, e não preciso dizer mais nada. De repente 
Clara se viu na universidade, separada de todas as amigas. Caiu de pára-quedas 
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num mundo novo. Ela não era do tipo de pessoa extrovertida, que faz amizades 
na fila do mercado. Mas Cris era. E ambas 'faziam uma boa dupla', pensava 
Clara. Pra ela, não precisaria de mais nada.  
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Parte 3: 

Sobre um Pouco de Tudo 
 Eu quero começar esta parte com um diálogo avulso. Ok? Neste 
episódio não tivemos muitos diálogos, então vamos lá... 

<<<NADA>>> 
 - E aí? Alguma novidade? 
 - Nada. 
 Silêncio de alguns segundos. Foi o tempo dele olhar as outras mesas, a 
TV, a rua, sentar e olhar pra ela. 
 - Eu ia trazer um disco pra te mostrar.. 
 - Ah, olha o que eu achei! - e tirou da bolsa uma revista, com algum 
artista quase pop na capa.  
 - Página 13 - disse, entregando para Beto. 
 Depois ele leu algum parágrafo em voz alta, e comentaram sobre a 
plasticidade das revistas que endeusam artistas que endeusam o dinheiro. Beto 
não era nenhum revolucionário. Só não gostava de algo que fosse feito forçado 
pras pessoas gostarem. Não era com todo mundo que Beto tinha suas conversas  

<<<GALERA>>> 
 Então Beto cumprimentou todo mundo. Ficou ali por um tempo 
conversando até que Rafa saiu, Diego foi mexer no smartphone e Isa o puxou 
para andar pelos pátios. Eles gostavam de observar as turmas enquanto 
andavam, também. 

 - O que você fez hoje, hein Beto? 
 - O de sempre. 
 - Trabalhou muito? 
 - É... Sim. Bastante. E você? 
 - Eu dormi muito. Assisti aquele filme sinistro do Denzel Washington. 
 - Possuídos? 
 - Não, Deja vu 
 - Ah... 

 Havia quem dissesse que Beto e Isa eram um casal. Sempre andavam 
juntos. Ela olhava pra ele de um jeito diferente. Nas aulas que ela não ia, ele 
dormia. Quando se olhava para os dois, sempre estavam conversando e rindo. 
Ela tinha um carinho especial por ele. Não. Eles não eram um casal. Isa era como 
sua irmã mais nova. 
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<<<DE LIVRO>>> 
 Bom, Clara chegava antes de todo mundo e ia para sua sala. Lá ela 
abria e continuava a ler aquele seu livro - que fizeram uma adaptação para 
cinema anos depois. Enquanto Clara lia, o mundo podia explodir que ela 
esperaria terminar a última sentença para marcar com o dedo, e olhar o que 
estava acontecendo. Ela não se importava se os outros a achassem estranha. Só 
se importava se alguém viesse incomodá-la. Depois de terminar um capítulo, ela 
colocou os fones de ouvido, e configurou o modo aleatório, e só olhava o livro 
pra fingir que estava lendo, e ninguém vir atrapalhar sua leitura. A única pessoa 
autorizada a tal era Cris, e ela não chegava.  

 Clara decidiu levantar, e caminhar um pouco até dar a hora da aula. 
Fechou e guardou o livro. Não tirou os fones. Andou até os bebedouros, depois 
saiu pelo pátio e, quando voltava aos corredores das salas, viu Beto e sua outra 
amiga andando juntos. 

 - Oi, Clara! 
 - Oi! 
 - Oi - disse, tirando um fone 
 - Tudo bem? 
 - Tudo sim. E vocês? 
 - Tudo bem - responderam. 
 - Vocês não viram a Cris por aí? 
 Olharam um para o outro. Disseram... 
 - Não. 
 - Ela não chegou lá nos bancos, onde a gente fica? - disse Beto 
 Clara tirou o outro fone 
 - Não sei. Vou dar uma olhada lá. 
 - Tchau 
 - Tchau 

<<<CONVERSA>>> 
 Continuaram caminhando... 

 - O que foi aquilo, Roberto? 
 - O quê? 
 - Você acha que eu não vi? 
 - Hum... 
 - Você trocou mais de 15 palavras com ela - disse, apontando para trás 
 - E o que tem isso? 
 - Eu te conheço, Beto. E eu já vi essa cara antes. 

 Chegaram à lanchonete da universidade. Era um espaço com algumas 
mesas, uma geladeira de refrigerantes e um balcão cheio de doces e salgados, 
com um universitário com cara de sono atendendo. Sentaram-se. 



118 
 

 - Então, Isa. É uma coisa estranha pra se contar... 
 Ela fez completo silêncio. Apenas observava os gestos de Beto, e o 
jeito que ele olhava em volta. 
 - Na verdade eu ainda não sei o que aconteceu. Ainda estou tentando 
entender tudo, e não é fácil pra mim. 
 - Beto? Isabela? 
 - Ah, oi. 
 - Oi Jefferson! Senta aí. 
 - Tudo bom? Olha, foi bom encontrar vocês! A Cris queria chamar o 
pessoal para assistir um filme... 

<<<NOVO>>> 
 ...E o que Jefferson falou depois Beto nem prestou atenção. Na 
verdade, não sabia o que iria contar pra Isa. Esperava que ela esquecesse aquilo. 
Foi bom o Jefferson ter chegado nessa hora, apesar de tudo. Beto confiava muito 
em Isa, e sabia que ela o entenderia, e guardaria segredo. Talvez fosse mais fácil 
pra ele mostrar a ela essa história toda, desde o começo. Aquela tarde, de vinte 
e dois de dezembro atrás, mudou a vida de Beto de alguma forma mística. Sua 
vida começou a parecer uma história de livro.  

 Essa coisa toda de se apaixonar era novidade para Beto, e contar isso 
pra alguém era mais novidade ainda. Sua insegurança vinha de tudo o que era 
novo. Talvez nossa história seja sobre isso. Sobre o que é novo. 

 De qualquer forma, não foi desta vez que Beto desabafou, e contou 
para sua melhor amiga suas desventuras recentes sobre o amor. Depois dali 
foram andar pelos pátios, e ver as pessoas correndo para suas aulas. Subiram 
sem pressa para mais um dia de curso. 

<<<CONSIDERE...>>> 
 Sem sombra de dúvidas, Isabela era a melhor amiga de Beto, até 
então. Sua presença transmitia segurança e ele se sentia muito melhor com ela 
por perto. Por que, então, Beto não contou? Era uma coisa muito pessoal. Ele 
nunca tinha contado que gostava de alguém, porque nunca gostou de alguém. 
Talvez ele nem entendesse tudo o que estivesse acontecendo a ponto de explicar 
para outra pessoa. Seus transes chatos e desinteressantes estão se mostrando 
cada vez mais inúteis, confesso.  

 

 Com Rafael que Beto tinha discussões sobre amor, mulheres, 
relacionamentos e tudo mais. Mas ele também não contaria pro Rafa. Ele tinha 
uma melhor amiga justamente pra não contar essas coisas pro melhor amigo. Ele 
tinha esta certeza: estava apaixonado. Só não queria contar pra ninguém ainda. 
Beto tinha medo da reação das pessoas, já que não era muito a cara de Beto 
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gostar de alguém. Consegue imaginar qual seria a reação de Rafael? E, afinal, 
como Beto contaria? Pois é... 

 "Ta, eu estou gostando de alguém. Só ainda não tenho certeza de 
quem seria essa pessoa. Eu disse que era estranho. Eu...bom, tem duas. A Cris. 
Isso. Mas, antes de eu começar a gostar dela eu já conhecia a amiga dela...é, a 
Clara. Não. Não é que eu conhecia ela, sabe? Eu só...Eu via ela, de vez em 
quando, e já gostava dela. Aí não sei...". Esse era o pensamento de Beto. Sem 
preocupações com clareza, concordância ou bom senso no uso de reticências. 

 A essa altura Beto não contaria a ninguém, mesmo. Ficaria sozinho em 
suas dúvidas, angústias e transes. Ele era assim. Se Isa perguntasse algo depois, 
diria que não era nada. Tudo bem em não contar exatamente tudo para sua 
melhor amiga. Sabemos que ela reparou alguma mudança em Beto. Só não sabia 
o que era. Talvez Isa acabasse descobrindo. Vamos ver... 

<<<POSSIBILIDADE>>> 
 Beto e Isa eram como irmãos, sabemos. Todos na universidade sabiam 
que eram melhores amigos, porque eles andavam juntos, e faziam todos os 
trabalhos juntos também. Isa não escondia sua felicidade quando Beto chegava, 
geralmente depois de todo mundo. Ela amava passar as tardes conversando com 
ele, ou jogando videogame, e fazendo as coisas de Beto junto com ele. Pra ser 
sincero, muitas coisas mudaram desde o dia em que ela deixou cair um livro na 
sala de aula. 

 Já pensou, caro leitor pensante, na possibilidade de Isabela Soares ter 
algum interesse especial em Beto? Não estou dizendo 'aproveitar de sua 
inteligência para se dar bem nos trabalhos e provas do curso'. Você sabe muito 
bem do que estou falando. E se Isa gostasse de Beto, assim como ele gostava de 
Cris ou de Clara? Beto nem havia pensado nisso. Será que mudaria muita coisa? 
Não sabemos. Mas seria algo muito sério. Só abri aqui esses dois parágrafos para 
fazer esse comentário en passeant. Prosseguindo... 

<<<CONCLUINDO...>>> 
 „É mesmo muito difícil confiar em alguém', pensava Beto. 'Não é 
simplesmente contar, sabe?  Eu penso no que a pessoa vai pensar enquanto eu 
conto, e o que vai passar pela cabeça dela depois'. Lembre-se, Beto achava as 
pessoas estranhas, mesmo seus amigos.  
 'O problema de confiar nos outros é que, primeiro, você têm que 
confiar em si mesmo. Eu não sei se confio tanto assim...' 
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Parte Quatro: 

Finalizando 
 Clara era muito mais simples. Ela contava muita coisa para Cris, e tudo 
pra sua irmã ou sua mãe. Ela não era uma pessoa de muitos amigos, como 
descobrimos. Talvez por opção, insegurança, ou medo. Parece que certas coisas 
nunca saberemos... 

<<<BREVE HISTÓRIA SOBRE>>> 

<<<AMIZADE DE CLARA>>> 
 Sim. Cris e Clara eram melhores amigas. Beto estava certo desde o 
episódio três, lá atrás. Mas às vezes é difícil de saber como uma amizade 
começa. Nem todas possuem algum fato histórico marcante, e as duas eram 
assim. 

 Clara sabia das peculiaridades de Cris, e tomava seus devidos 
cuidados. Nunca ia nas baladas que ela a chamava, por exemplo. Mas, além 
disso, Clara evitava confiar seus segredos a Cris. Ela a conhecia, e sabia que não 
era a pessoa mais confiável do planeta. Os pais de Clara ainda não conheciam 
sua mais nova melhor amiga, e talvez isso demonstre algum nível de confiança - 
ou falta dela. Não estou aqui subestimando a amizade das duas. Apenas lhe 
concedendo alguns detalhes (que poderiam ser usados futuramente, ou não). 

 Por fim, os verdadeiros amigos de Clara eram os livros, e as bandas 
inglesas e o cachorrinho da sua mãe. Sim, Clara tinha um cão, daqueles que 
parecem de pelúcia, mas esse respirava e fazia cocô. 

<<<COMO AS COISAS SÃO>>> 
 Você começa falando de amizade e confiança, e termina falando sobre 
excrementos de cachorro de apartamento.  

 Clara começou estudando jornalismo na esperança de fazer qualquer 
coisa da vida que não envolvesse ouvir problema dos outros, ou fazer cálculos 
com planilha do Excel. Depois ela gostou do curso, e realmente gostava das 
aulas. Apesar de ainda não ter certeza de que era aquilo que queria para o resto 
da sua vida, Clara se sentia bem. 

 Aliás, naquele dia Cris foi para a universidade. Chegou atrasada, e se 
sentou do lado de Clara. Ela ficou feliz de uma maneira que não se pode explicar. 
Esta não é uma história sobre a vida, mas é que às vezes ela é imprevisível. 
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<<<DE VOLTA>>> 
 Quando aula terminava a cena era como é em filmes. Porque nos 
filmes acontece como a vida real, mesmo. Todos levantavam, pegavam seus 
livros e cadernos e correm para fora como se não houvesse amanhã. Ou como se 
tivessem um ônibus pra pegar. 

 Beto ali no meio não tinha pressa, como todo personagem principal de 
filme também. Mas ele era o Beto, e tinha obrigação de ser diferente. Recolhia 
suas coisas com tamanha calma, e trocava algumas palavras com Rafael. Era 
alguma coisa sobre a aula, e trabalhos, e não vale à pena ser posto aqui. Isa 
abraçou o braço de Rafa e saíram juntos e, como sempre, foram para o ponto de 
ônibus juntos também.  

<<<PRA CASA>>> 
 Então a aula terminava, e Clara já estava pronta para levantar, pegar 
sua bolsa e sair. Como Beto pensaria tempos depois, 'seus movimentos eram 
suaves'. Havia uma calma em tudo o que Clara fazia. Ela e Cris conversariam o 
que podiam, até terminar com algum 'depois a gente se fala' e Clara entrar no 
carro. Nos minutos seguintes ela resumiria o dia com seu pai, daria algumas 
risadas e, eventualmente, passaria em algum drive-thru para comprar a janta. 

<<<ÔNIBUS>>> 
 Beto acordava e pegava um ônibus pro serviço no começo do dia, e 
terminava pegando um ônibus pra voltar pra casa. Isso é São Paulo. Beto amava 
aquilo. Ele pensava no fato de ter tanto contato com tantas pessoas e, ao 
mesmo tempo, sem contato algum. Beto observava pessoas, e quando as 
pessoas percebiam que estavam sendo observadas por um nerd com barba pra 
fazer, ele disfarçava e olhava para outro canto. Também amava esses pequenos 
constrangimentos que nos fazem humanos.  

 Junte cinquenta pessoas desconhecidas num veículo que suportaria 
apenas quarenta e duas. O ônibus era isso, quase um experimento social. E à 
noite os bancos de trás eram de Beto e seus amigos. Eles conversavam sobre 
séries ou bandas que ninguém mais conhecia. Talvez eles inventassem séries e 
bandas, e outras estórias. Os momentos de silêncio eram um ritual para observar 
São Paulo. As luzes e faróis passavam pelo rosto de Isa, que fazia questão de 
sentar mais perto da janela. Rafa e Beto respeitavam o silêncio de formas 
diferentes: Rafa dormia, e Beto via as pessoas saindo e entrando e saindo. Os 
ônibus eram como um sangue nas veias de São Paulo... 
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<<<MÃE>>> 
 Beto não via sua mãe há um bom tempo. Nas últimas férias não foi 
visitá-la, sabemos. No entanto ele mantinha contato com ela toda semana. Ela 
ligava, e falavam sobre a família, a cidade natal do interior do Rio, e as coisas 
que acontecem na vida. Beto não costumava contar, mas o celular sim, e as 
ligações duravam mais de meia hora. Ele amava sua mãe de um jeito tão 
especial que não ousaria dizer 'eu te amo' a ela também. 

 Clara via sua mãe todo dia. Passava as tardes de sábado com ela, 
assistindo algum filme que o pai trazia da rua, ou DVDs antigos que guardavam 
numa caixa de sapato. Geralmente eram desenhos animados que ela assistia 
desde criança, e ainda chorava. Clara amava o café que sua mãe fazia e levava 
no seu quarto todo domingo de manhã. Algumas sutilezas eram mares para 
Clara. Ela amava o jeito que a sua mãe a recebia com um beijo na bochecha 
esquerda.  

 Era assim toda noite: Clara chegava, subia com seu pai, apostando 
sobre qual seria a janta, entravam no apartamento, ouvia-se Clara chamando sua 
mãe. Ela vinha, abraçava-a como se tivessem passado anos desde as cinco da 
tarde. Para dona Cecília passavam. 

<<<TIA>>> 
 Você já conhece a Tia Solange. Pode balançar a cabeça positivamente. 
Ela dava total liberdade para Betinho e ele se sentia muito bem com isso. Aos 
vinte e dois anos conseguir quase completa independência era uma grande 
conquista para ele. Beto era feliz. 

 Depois de chegar em casa, Beto ia da sala para a cozinha, e depois 
voltava para a sala e passava pelo corredor procurando sinais de vida. Quase 
nunca tinha. Ele não sabia, mas tia Solange só dormia depois que ele chegava. 
Até então ela olhava a hora num daqueles rádio-relógios que tinham led 
vermelho e um despertador de barulho infernal. Beto chegava, e tia dormia. Ela 
acordaria horas depois com a chegada do tio Cesar, do serviço. 

 Beto procurava qualquer coisa na geladeira, ia para o quarto, 
organizava seus livros, trocava algumas palavras com seu primo e fazia o que os 
Betos geralmente fazem. Novamente não cabe aqui qualquer transe chato ou 
desinteressante. Beto rememorava histórias, naquela noite. Beto era mesmo 
muito feliz, apesar de tudo... 
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<<<ELA>>> 
 Clara despedia-se de seus pais. Entrava no seu quarto, e acendia a luz 
ainda parada à porta. Entrava com passos calmos e pegava seu livro. Antes de 
mais nada, lia algum capítulo, depois arrumava suas coisas para o dia seguinte. 
Ela não tinha dificuldades para dormir depois que se deitava, então assim se 
terminava mais uma terça-feira... 

<<<ELE>>> 
 Beto pensava em Cris, aquela noite. Lembrou-se que não a viu na 
universidade, nem depois da aula. Às vezes ela aparecia pra dar um "oi", e seu 
coração dava uma leve acelerada, mas não chegava a subir marcha. Beto 
também pensava nos trabalhos pra entregar sexta-feira, e em como encontraria 
o Rafa. Depois que ele começou a trabalhar, fica mais difícil mantê-lo por perto e 
acordado. Por fim, de alguma forma ele relembrava um pouco de tudo o que 
aconteceu durante o dia, e pensava no que tinha acontecido com as pessoas 
mais importantes para ele. Como foi o dia de sua mãe? E o seu professor de 
inglês da sétima série? O que será que Julian Casablancas tinha feito naquela 
terça-feira? Beto pensava, e continuava, "Como será que foi o dia de Clara?". 

 Assim se terminava mais uma terça-feira... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim do Episódio Nove 
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Episódio Dez 
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 Você já conhece Beto. Não tenho muita coisa a mais pra dizer sobre 
ele. Isso aqui já está ficando maior do que minisséries da Rede Globo. Não é nas 
grandes coisas que conhecemos pessoas. É nas nuâncias. Pequenos detalhes e 
reticências no modo de falar. Consegue imaginar o jeito de Beto conversar? Ou 
talvez seu jeito de andar pelas calçadas de São Paulo, e atravessar a rua? Pois é. 
Ele é seu amigo agora. Você o conhece. Não vai se esquecer dele logo depois 
que fechar este livro. Tampouco esquecer-se dos seus problemas com 
relacionamentos, ou da sua dificuldade em prestar atenção no que acontecia ao 
redor. 
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<<<ONDE VOCÊ MORA>>> 
 Queria eu que todo episódio desta linda história fosse extraordinário 
mas, como já foi dito, a vida também é assim. Uns dias são melhores que outros, 
mesmo tendo o mesmo valor. Uns poucos momentos são realmente 
extraordinários, a ponto de serem vividos uma só vez. Esses não se repetem. Por 
aqui tudo bem, você volta algumas páginas e revive tudo o que aconteceu, mas 
Beto não via a vida dessa forma. Ele enxergava a vida do seu próprio jeito, com 
seus próprios óculos - que, aliás, já foram do seu avô. 

 Onde você mora também acontecem coincidências. Elas dão um sutil 
toque de surrealismo pra vida. No universo de Beto era assim. Ele via uma garota 
no meio de centenas de pessoas, meses depois descobria que estudavam na 
mesma universidade, semanas depois já sabia que tinham amigos em comum. 
Dias depois estavam começando o que talvez seria uma amizade. Isso tudo 
acontecia no tempo do Orkut, o que é sempre bom lembrar. 

 A São Paulo que Beto morava era quase mágica. Ela respirava seres 
humanos e inspirava suas fantasias chatas, e seus transes desinteressantes. Para 
ele, somos quem realmente somos pelas pessoas que nos circundam. Não 
somente os familiares e amigos, mas os seres humanos que passam ao nosso 
redor todo dia, na ida e volta para o trabalho. E a cidade tinha essa importância 
para Beto. Isso porque ele era carioca. 

<<<ATENÇÃO>>> 
 O ponto em questão não é esse, mas é importante prestar muita 
atenção. As palavras carregam muita coisa além de sentido. Junto elas trazem 
sentimentos, motivações e até outras sensações. Quando um verbo indica uma 
ação, ele diz muito mais do que o que a pessoa fez, caro leitor. Sejamos 
categóricos: Atenção às seguintes cenas 

<<<CHEGANDO>>> 
 Beto andava pela calçada perdido meio a tantos prédios. Já havia 
estado ali uns cinco episódios antes, mas Rafa quem o guiou, e agora ele estava 
sozinho. Achou o prédio familiar, e o número batia, então tocou o interfone. 
"Oi?" disse a voz de Jefferson digitalizada saindo daquele pequeno aparelho. "E 
aí? É o Beto" respondeu. "Ah. Sobe" respondeu a voz animada. 

 É bom acrescentar que Jefferson era uma pessoa estranha? Sim. É 
sempre bom. 

 Então nosso protagonista ouviu aquele barulho que os portões 
eletrônicos fazem quando abrem. Abriu e entrou. Caminhou por um pequeno 
corredor onde do lado esquerdo havia um balcão, e um porteiro com uma 
expressão austera - consegue imaginar? Ok... - e prosseguiu pelo curto corredor 
até o elevador. Entrou. Apertou o botão 13, olhando em volta e se certificando 
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de que o elevador não era uma urna eletrônica gigante. Parecia um elevador 
normal. O mesmo que havia usado alguns meses atrás, e Jefferson morava 
mesmo no décimo terceiro andar. Entrou e aproveitou o silêncio dos próximos 
segundos para pensar numa introdução, e em como cumprimentaria todo mundo 
ao entrar. 

 O elevador abriu as portas, e ele saiu. Andou alguns passos pelo 
corredor. Passou alguns segundos até se lembrar do número do apartamento e 
tocar a campainha. Do silêncio do corredor ouvia-se: Barulho de campainha. 
Barulho de pessoas rindo lá dentro, e Beto quase pensou ouvir a voz de Rafael. 

<<<ALGUMA COISA A SER EXPLICADA>>> 
 Entenda, caro leitor, Beto não era uma pessoa que costumava a ir em 
baladas. Quando a sala de jantar tinha mais alguém além de seus tios e seu 
primo, ele se sentia num metrô às seis da tarde. Quando Beto estava num metrô 
às seis da tarde ele se sentia numa câmara de gás. Beto nunca esteve numa 
câmara de gás.  A questão aqui é que pessoas o deixavam confuso. Muitas vozes 
e risadas ao mesmo tempo faziam o seu cérebro começar a trabalhar mais 
rápido, e tudo virava câmera lenta, entende? Então minutos assim, entre a 
campainha e o abrir da porta, ele respirava fundo. Sentia aquele ar solitário do 
corredor preencher seus pulmões, e prosseguia... 

<<<CHEGOU>>> 
 A porta se abriu. Bom, na verdade Jefferson quem abriu a porta. Ela 
não se abriu sozinha. Não sei por que os escritores persistem em falar isso. 
Enfim, depois se seguiu o diálogo quase padrão-universal. 

 - E aí? 
 - E aí, Beto! Entra, cara - e abriu mais a porta, dando espaço para Beto 
passar. 
 - Olha quem chegou! - gritou Rafa. Todos complementaram com um 
"êêê!" 
 Beto entrou. 

<<<FESTA ESTRANHA>>> 
 Tudo bem, Beto. Respira fundo. Entra. Beto entrou. Depois ele 
cumprimentou um por um. Beijos no rosto, apertos de mão e tudo mais. Isa, 
Jeff, Clara, Paulinho, Rafa e Cris. Talvez por ser a última, ou se sentir a mais 
importante, Cris o abraçou fazendo com que ele reagisse como quem é abraçado 
sem esperar, sabe? Nos minutos seguintes ele entrou na discussão de que filme 
assistir e se a pipoca teria, ou não, Sazón. Eu poderia aqui acrescentar diálogos? 
Poderia. Mas fica por conta de sua imaginação. Obrigado. De nada. 
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 Beto tinha uma teoria sobre festas e reuniões sociais pequenas, 
entenda. Cada uma das pessoas tinha uma função ali. Assim como o dono da 
casa tinha a simples função de ser o dono da casa, também tinha a pessoa que 
fazia pipoca - no caso, Cris - a que era atrapalhada e os outros riam disso - no 
caso, Paulinho - e também a que mandava as outras pessoas ficarem quietas 
quando houvesse muito barulho - esta seria a Isa. Também tinha o que animava 
a festa, e esse com certeza era Rafael. Se a festa fosse infantil, ele seria o 
palhaço. Se fosse de gente rica, ele seria o milionário que todos dão risada só 
para puxar o saco. Ou não. É que, na verdade, Rafa era mesmo engraçado. Ele 
conseguia fazer uma festa que seria estranha para Beto não ser tão estranha 
assim. Se ele aparecesse mais nesse livro, talvez ele conseguiria deixar esse livro 
menos estranho também. 

<<<BEM POUCO SOBRE RAFA>>> 
 Eu sei, já é meio tarde pra introduzir personagens. E você já conhece 
Rafa. Mas Beto não conhecia até o primeiro dia da Universidade. Nosso livro 
poderia ter começado neste dia, no começo de dois mil e oito, mas essa não é a 
questão. Acontece que todo começo é uma nova história, e o primeiro dia de 
aula sempre é, no mínimo, tenso, para pessoas como Beto. Todos querem fazer 
parte de uma turma, e conhecer pessoas novas. Ele só tinha medo, das turmas e 
das pessoas. Mas especialmente das turmas. 'O ser humano em grupo pode fazer 
muito mais estrago', ele pensava, 'ainda mais num curso de publicidade'. 

 Rafael era aquele tipo de pessoa que faz piadas sobre tudo. Ele sente a 
necessidade de contar pra alguém todas as piadas que vinham à cabeça, com os 
nomes e jeitos dos professores e dos colegas. No primeiro dia de aula, Beto 
estava sentado logo na sua frente, e era a platéia. Não foi preciso nenhum 
pedido formal, e passaram o intervalo juntos, conversando sobre o que fizeram 
até então na vida para merecer um curso daquele, com uma turma estranha 
daquela. Isa ainda era invisível a eles, assim como o resto da classe. Antes disso 
Rafa tinha amigos que vinham e iam, mas nunca um amigo companheiro como 
Beto. Agora estavam sempre juntos, não só na universidade. Sempre mesmo, e 
Rafa sabia que, para o que precisasse, Beto estaria por perto. 

<<<RAFA, A TURMA E OUTRAS COISAS>>> 
 A grande maioria das festas eram estranhas do início ao fim. Mas 
quando Beto estava com sua turma, só o começo era assim. Logo ele ficava à 
vontade, e se sentia em casa. Poucas coisas eram suficientes para fazer Beto se 
sentir bem. O sorriso de Isa. As piadas do Rafa. O jeito de Cris. A estranheza do 
Jefferson. E até Paulinho derrubando refrigerante no tapete da sala... 
 Sim, caro leitor, isso mesmo. Beto estava se sentindo à vontade, na 
mesma sala que Clara. Apenas a presença dela era suficiente para fazê-lo estar 
nas nuvens. Como se nada daquilo estivesse realmente acontecendo, e ele só 
entraria na realidade quando chegasse de volta no seu quarto, com seu universo 
preto e branco. Mas até então tudo contribuía para a imensurável felicidade de 
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Beto - isso poderia ser um nome de outro livro. Se suas indagações e crises 
existenciais perguntavam qual era o sentido da sua vida, a resposta poderia ser 
alguma pessoa daquela sala, ou todas elas juntas. 
 Porém, sempre acontecem outras coisas... 

<<<PREPARAÇÃO>>> 
 Não há como prepará-lo para o que vou contar a seguir. Está sentado? 
Ótimo. Atenção constante às cenas a seguir. Vale lembrar que estou só contando 
a história, e qualquer fato ou acontecimento contrário à sua vontade não é de 
minha responsabilidade. O problema é seu mas, lembre-se, também é problema 
de Beto... 

<<<QUALQUER>>> 
 Beto foi à cozinha para pegar água, ou qualquer coisa. O barulho de 
conversa e risadas ia ficando pra trás enquanto andava pelo curto corredor do 
apartamento de Jeff. Ao chegar, Cris estava lá, terminando de fazer pipoca para 
comerem enquanto assistiam filme. Trocaram algumas palavras úteis, como 
'onde tem copo, Cris?' e 'ali na primeira porta'. Beto terminou de beber água, Ao 
levar o copo até a pia, Cris se aproximou lentamente dele. Ela, de certa forma, 
ainda o deixava nervoso com qualquer loucura que fizesse. Não. Qualquer 
loucura que fez até aqui não se compara.  
 Cris beijou Beto. 
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Parte Dois: 

É Bom Saber 
 Primeiro ele demorou a entender o que acontecia. Depois algo 
estranho foi subindo por dentro do seu corpo, seu coração acelerou, e o mundo 
parecia estar parado. Só ele e Cris. O beijo foi mais longo do que um simples 
beijo, entende? Leve em consideração que o personagem em questão é Beto, e 
lembre-se de todo seu histórico de relacionamentos com pessoas do sexto 
oposto. Não estou aumentando nada na história. Talvez de alguma forma muito 
secreta e íntima, Beto queria que isso acontecesse. Ele sentia Cris segurar seu 
rosto com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo, fazendo com que ele desejasse 
não parar. Provavelmente durou o tempo que você gastou lendo esse parágrafo. 
 Foi assim. Poucos segundos em que Beto não sabia o que sentia nem o 
que faria. Se se afastava ou correspondia. Ele deixou ser conduzido pelos lábios 
dela, talvez a ponto de se perder. Ainda é cedo pra dizer qualquer coisa, mas 
também é difícil dizer. 

<<<O MUNDO VOLTA>>> 
 Ouviu-se aquele estalo, quando as bocas dos dois se desencontraram. 
Um estalo que trouxe Beto de volta pro mundo. Depois, uns segundos de 
silêncio. Cris olhava nos olhos de Beto, esperando alguma reação. Ele não tinha 
reação. 'Como os olhos dela eram lindos com aquele delineador' pensaria Beto, 
se soubesse o que é um delineador. Muita coisa passava na cabeça dele agora. 
Ela piscou e, depois de poucos segundos, tinha que dizer alguma coisa... 

 - Hm...aqui. Leva esse refrigerante - disse, pegando a garrafa em cima 
da pia. 

 Beto saiu. 

<<<CORREDOR>>> 
 O corredor entre a sala e a cozinha era tão curto que nem merecia 
uma cena. Mas tudo o que você leu passou pela cabeça de Beto em questão de 
segundos. Novamente, um transe chato e desinteressante. E você achou que 
eles tinham se extinguido da nossa história, mas não. Eles nunca vão embora. 
Beto andava com passos contados, e uma Kuat na mão. Ele não teve tempo para 
reparar nas fotos penduradas nas paredes, de Paulinhos e Jeffersons de anos 
atrás. Também sequer pensou na estranheza de se levar Kuat para uma festa, 
mas coisas assim eram totalmente aceitáveis na casa de Jeff. 

 Beto andava de cabeça baixa, com os olhos esbugalhados sob aqueles 
óculos que você já conhece. Ele poderia ter pensado muita coisa naquela hora, 
mas preferiu pensar em Clara. Ela acalmaria o turbilhão da sua mente. Daí, 
então, Beto pensou sobre 'o que é gostar de alguém'. Teria aqui toda uma 
reflexão sobre a vida e suas paixões, mas o corredor já estava terminando, e as 
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vozes e risadas voltavam a ganhar volume nos ouvidos abafados de Beto. Pode 
fechar o livro agora, caro leitor, e pense no que poderia acontecer a seguir... 

<<<SALA>>> 
 ...Bom, agora que você voltou, e Beto também, a história continua. 
Nesse tempo em que saiu foi suficiente para resolverem a discussão sobre Que 
Filme Vamos Assistir, e começar a discussão Dublado ou Legendado. Beto 
chegava com um refrigerante e, mais distraído que o normal, tropeçou no tapete 
da sala, e derrubou a garrafa, fazendo com que ela borbulhasse por dentro, 
assim como as garrafas fazem quando são derrubadas. A reação normal de todos 
ali seria gritarem em desaprovação - e às vezes até parece que a garrafa 
também grita - mas houve um silêncio, daqueles que duram poucos segundos 
mas, na cabeça de Beto, são como minutos. Ele mesmo pegou a garrafa, e já ia 
levá-la de volta à cozinha quando Isa pegou da sua mão. 

 Depois desse pequeno ponto de constrangimento, a sala voltou a ter 
os mesmos ares. Rafael contou alguma piada, e tudo voltou ao normal. Mas, de 
alguma forma, Isa sabia que Beto não estava bem. Ela levou a garrafa de 
refrigerante mexido até a cozinha, e lá ainda estava Cris, terminando a pipoca. 
Logo voltaram à sala, e assistiram filme. Não vale à pena indicar aqui o filme que 
assistiram. Geralmente os filmes assistidos em turma não são tão bons, 
tampouco merecem ser relembrados 

 Sobre Cris? Ela continuou agindo como se nada anormal tivesse 
acontecido. Beto ficou como se não acreditasse que Cris estivesse agindo como 
se nada anormal tivesse acontecido... 

<<<AINDA DEPOIS>>> 
 O filme termina. Alguém ascende as luzes, fazendo com que todos 
reclamem da repentina claridade. Eu poderia aqui acrescentar que isso não 
acontece com livros e, portanto, livros são melhores, mas não farei isso. 

 Logo após alguns minutos de conversa as pessoas começam a querer ir 
embora. E foram. Sejamos sensatos: Beto não estava muito confortável com o 
que aconteceu - e não estou falando sobre a garrafa de refrigerante, nem sobre 
o filme ruim. Isa, como sempre, percebia sua desconfortabilidade. De qualquer 
forma, ele precisava mesmo de um tempo pra processar toda essa informação, e 
decidir se ele gostou ou não daquilo que aconteceu. 

 Beto, Rafa e Isa desceram juntos, e foram pra casa à pé, conversando 
sobre a vida o futuro e as incertezas. 

 - Ah, eu estou vendo uma vaga de universidade fora. 
 - Fora? Como assim, fora? 
 - Em outro estado, Rafa. 



132 
 

 - Caramba, e você vai embora? 
 - Ainda não sei...não é nada confirmado 
 Beto não disse nada. Ainda era muita informação 
 Silêncio por uns segundos. 
 - Mesmo se der certo, não vai acontecer esse ano... 
 Depois o silêncio persistiu, como se todo o assunto acabasse ali. 

<<<NÃO PRECISO DIZER>>> 
 Beto chegou em casa, e fez tudo aquilo que sempre fazia ao chegar em 
casa. Não preciso dizer que teve transes chatos, e desinteressantes. Mal sabia 
Beto que eles voltariam a todo vapor nesses dias... 
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Parte Três: 

Sobre Vocês 
 Ele tinha teorias pra tudo. Talvez tivesse teoria sobre esses momentos 
derradeiros, onde os segundos perdem o seu valor, e não se sabe o que dizer, 
nem como reagir. E não estou falando só do beijo, mas de tudo que viria a 
seguir. 

<<<PARABÉNS>>> 
 Os domingos e segundas se passaram, e estávamos novamente em 
uma quinta-feira. Beto gostava de como a rotina acelerava os dias, dando a 
impressão de que tudo já passou e a vida poderia seguir normalmente. Ele só 
não gostava muito das quintas-feiras. 

 Enfim, já era noite. Beto chegou primeiro que todo mundo, e andava 
pelos corredores da Universidade quando viu Clara. Ele já não tinha mais medo 
ou apreensão de conversar com ela. Aliás, se sentia muito à vontade perto dela. 
Porém, isso tudo é assunto para outro parágrafo. Vamos nos atentar à cena: Ele 
viu Clara, e caminhou em sua direção. Ela estava sozinha, o que era comum, já 
que sua companhia era Cris que sempre chegava atrasada. Aliás... 

 - E aí, Clara? 
 - Oi Beto 
 - Tudo bem? 
 - Tudo bem, sim. E você? 
 - Tudo... 
 - Beto, tô muito feliz por vocês 
 - Oi? 
 - A Cris me falou de vocês dois. Parabéns. - disse, feliz. 
 - hm...obrigado. 
 Então houve certo silêncio, onde Beto não sabia o que dizer, nem como 
reagir. Isso tem sido frequente ultimamente. 
 - Eu vou ali, depois a gente conversa, tá? 
 - Ta bom. 

 E mais uma vez Clara deixou Beto sem palavras. E ela nem precisou 
pegar um ônibus pra isso. 

<<<ANDAR>>> 
 Bom, quando uma pessoa fica sem reação, talvez sua máxima reação 
seja sair de onde estiver assim que der. Foi o que Beto fez no último sábado, na 
casa do Jefferson, na cozinha, em frente à pia. Não foi uma saída muito 
estratégica, mas ele saiu. E foi o que fez logo em seguida. "Foi ali" como tinha 
dito. 
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 Naturalmente Beto andaria procurando por Isa, que ainda não tinha 
chegado. Sua mente ainda turbilhava milhões de pensamentos e, dentre eles, a 
lembrança de que ela, sua melhor amiga, iria embora. Talvez nem fosse esse 
ano, mas iria. Decidiu andar por um lugar mais calmo, e foi para o 
estacionamento. De lá ele via as pessoas chegando de ônibus ou carro, e os 
grupos se formando e conversando. 

<<<UM BOM LUGAR>>> 
 Sim, ele andou até achar um banco, e sentou. Parecia um bom lugar 
para se ter um transe chato e desinteressante. Beto não tinha relógio, e nunca 
sabia quantos minutos faltavam para a aula começar. Nunca sabia que horas 
eram. 

 "O que tá acontecendo?", começou Beto. Ele precisava se situar. Ok, 
ele ainda gostava de duas moças que cursavam jornalismo. 
 Então ele gostava mais da moça A, mas acontece que a moça B havia 
lhe roubado um beijo, há uns dias, e isso o deixou realmente confuso. Essa moça 
B disse alguma coisa sobre eles dois à moça A, e Beto precisava descobrir o que 
era. Poxa, Beto... 
 Cris tinha dito algo para Clara, e ele precisava saber o que era. 

<<<DIA DA SEMANA>>> 
 Vale lembrar que era uma quinta-feira, dia quatro de junho de dois mil 
e nove. O que você fazia nesse dia? Provavelmente nada de interessante. A única 
pessoa que fazia coisas interessantes às quintas-feiras desapareceu dias depois, 
enquanto fazia cooper na praia de Copacabana. A questão aqui é que o dia não 
ajudaria Beto em nada. Só atrapalhava. 

 Então você pensa 'Ué, mas Cris roubou o beijo do Beto no sábado, e já 
era quinta?' Sim. Na verdade nesses cinco dias Beto teve tantos outros transes 
chatos e desinteressantes que caberiam em outro livro. Mas esse livro não seria 
tão interessante, e não venderia tanto quanto qualquer outro livro de auto-ajuda. 

 O fato é o seguinte: Beto não gostava de quintas-feiras. E também não 
gostava de livros de auto-ajuda. 

<<<PENSEMOS...>>> 
 Beto tinha teorias pra tudo. Mas tinha pouco contato com momentos 
assim...derradeiros. Um beijo, um abraço, uma discussão. Quando alguém diz 
algo que você tem que realmente pensar para responder ou reagir, e alguma 
parte do cérebro trabalha de um jeito estranho. Beto só sabia que sentia o 
mundo ficar mais lento por alguns segundos. Mas, como tudo ficava mais lento, 
talvez esses segundos fossem só milésimos de segundos.  
 Vamos falar sobre Beto: Ele era simples, em todas suas complicações, 
já sabemos. Mas quando dizemos isso, estamos querendo dizer que Beto era tão 
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simples quanto a vida permitia. Era tão complicado quanto as condições 
permitiam. E ultimamente as condições não estavam nada favoráveis a ele. A 
essa altura ele nem sabia mais de quem gostava. Quais eram as opções mesmo? 
Ah...  
 (A) Clara - o motivo desse livro existir (ou não).  
 (B) Cris - A segunda opção maluca - e talvez não menos importante. 
 E é vital acrescentarmos o fato de que Beto não encarava Clara como 
uma opção. Nem mesmo uma possibilidade. Ele ainda ficava nas nuvens perto 
dela, mas não conseguia imaginar nada além disso. Estavam se tornando 
amigos, depois de tantas conversas na lanchonete Bulldog. Mas realmente nada 
além disso. 
 Já Cris gostava de Beto e, segundo Isa, todo mundo sabia disso. Ela 
não era mesmo muito boa em esconder as coisas. Talvez ela não fosse tão 
complicada quanto parecia. Talvez fosse ainda mais... 

 Sejamos práticos. O que você faria? O que Beto fez? Bom, a princípio 
não fez nada. Só parou e pensou. Pensemos também. Cris disse algo sobre Beto 
pra Clara. Nunca se sabe o que melhores amigas conversam sobre garotos, e 
isso pode ter gerado sérias guerras na história humana. Mas, até aqui, ninguém 
além de nós dois e Isa sabe que Beto tinha interesse em Clara, caro leitor. Não 
foi por ciúme que Cris disse algo para Clara. Entende o que estou dizendo? Bom, 
não precisa. Apenas pense: quanto vale um segundo?  
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Parte Quatro: 

Você Já Conhece Beto? 
 

 Começamos com um diálogo: 

 - Oi 
 - Oi 
 - O de sempre? 
 - Sim. Com mais mostarda. 
 - Pode deixar. 
 Pronto. Era qualquer dia da semana. Ali estava Clara. Antes ela só 
estaria ali por não ter tempo suficiente para comer comida num restaurante. 
Agora ela também ia para ver Beto, mas ninguém sabia disso. Ela gostava de sua 
companhia. 
 - Aqui está, o melhor misto quente da região central de São Paulo 
 Clara riu 
 - Com certeza. Obrigada... 
 Ele saiu para atender outras mesas. Voltou. 
 - Como você está? 
 - Bem 
 - Alguma novidade? 
 - Não - disse, depois de uns segundos olhando a rua. 
 - Clara, o que a Cris te falou, sobre nós dois? 

 E Clara respondeu. 

<<<VOLTANDO>>> 
 Voltando àquela fatídica quinta-feira, quatro de junho, Beto 'foi ali' e 
chegou aos banheiros. Tomou água até sentir que não precisaria mais tomar 
água por um bom tempo. Ergueu os olhos sobre a multidão de jovens 
sonhadores. Ele só procurava por alguém familiar. Achou Isa. 

 
 - Oi Betinho - com notável prolongação no "O" 
 - Isa! - a imitou, com notável prolongação no "a" 
 - Como ta, nego? 
 - Tô bem - não estava, não - E você? 
 - Eu tô bem - ela estava mesmo bem. 
 - Que bom 
 E andaram pela universidade. 
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<<<OS DOIS>>> 
 Apesar de tudo, a relação entre Beto e Isa ainda estava mesmo muito 
bem. Ela tinha a sensação de que ele sempre tinha algo pra contar. Talvez 
ambos tivessem tal sensação. Os dois se completavam de uma forma quase 
estranha. Nos últimos meses eles deixaram de parecer um casal e começaram a 
parecer mais irmãos, mesmo. As intimidades mudam conforme as pessoas 
mudam, e Isa não se importava quando Beto parecia esconder alguma coisa. Ela 
só ficava feliz em tê-lo por perto enquanto podia. Os dois ainda passavam horas 
de domingo juntos, então estava tudo bem. 

<<<AJUDA>>> 
 Beto tinha os melhores amigos do mundo, no que se tratava a pedir 
ajuda sobre assuntos cotidianos, reparem: 

 - Rafa, vem cá. Rafa. Acorda. - disse, num estranho sussurro alto 
 - Oi 
 - Assim... - hesitou, olhando para o professor 
 - Pode falar, cara - disse, passando a mão no rosto 
 - Então..se uma menina gosta de você... 
 - Hum... 
 - Mas você não gosta dela tanto assim...  
 - Ham.... 
 - O que você faz? 
 - Foge, cara 
 - Quê?! - é impressionante como ele sussurra gritando. 
 - Foge. Mulher é um bicho muito estranho. 
 - Hum... 
 - Entendeu? 
 - Tá, mas...E se você já beijou ela? 
 Rafa virou para o outro lado da sua mesa e voltou a dormir. 
 - Rafa, me ajuda. Rafael. Tsc... 
 E voltou a fazer o que estava fazendo. 

<<<MOMENTOS DERRADEIROS>>> 
 Você pode ouvir os passos de Beto. Às vezes São Paulo é tão 
silenciosa, em algumas ruas afastadas do centro. Não fossem os arranha-céus de 
longe, Beto pensaria estar em outro lugar. Mas era São Paulo mesmo. E o 
silêncio não era estranho para ele. Você pode ouvi-lo andando pela cidade. Seu 
All Star preto sem meia, uma calça jeans azul escuro e uma camisa polo que 
deixaria qualquer comercial da C&A com inveja. Este era Paulo Roberto, a 
caminho da casa de Cristiane. 

 Em ocasiões normais, ele estaria com fones de ouvido, ouvindo 
qualquer canção estranha. Em outras ocasiões ele estaria se preparando, e 
planejando quais palavras usar ao chegar em seu destino, e pensando nas 
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possíveis respostas. Nessa ocasião extraordinária Beto simplesmente andava. 
Sem tanta pressa, como geralmente tinha. Sem muita distração, como 
geralmente era. Ele só queria chegar lá. 

 E chegou. 
 Então ele ficou parado em frente da casa. Não como quem estivesse 
olhando por entre as grades. Mas quem como não sabia o que fazer. Ele só tinha 
planejado até ali, mesmo. Tinha agora uma sensação estranha, como quem 
estava próximo a passar por um momento derradeiro. Seria um pressentimento, 
se não fosse um sentimento por si só. Logo Cris viria, e eles teriam uma conversa 
como aquelas que ele via nos filmes. Ele estaria animado se não estivesse 
tão...aterrorizado. 
 Ele chegou a pensar em voltar. Não. Beto não voltou. Na verdade ele 
chamou Cris e, depois de uns segundos, ela veio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim do Episódio Dez 
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Episódio Onze 
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 Nos episódios anteriores de Clara você viu que nosso protagonista Beto 
viu uma moça num ponto de ônibus, e ficou todo assanhadinho. Depois disso fez 
amigos, e descobriu que ela era amiga dos seus novos amigos. Você também viu 
que ele começou a falar com essa moça do ônibus frequentemente e, paralelo a 
isso, ele conheceu melhor Cris que, aliás, roubou um beijo dele no último 
episódio. Sim, você também viu que ele estava indo até a casa dela, e a chamou 
no portão. 

 Esses resumos de episódios nunca são precisos mas, bom, vamos ao 
que parece que interessa... 
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<<<P&B>>> 
 Cerca de três horas depois Beto estava no seu quarto, encarando o 
teto, num episódio melancólico da série Transes Chatos e Desinteressantes. Tudo 
era preto e branco ali, exceto o cubo mágico que estava em suas mãos. Ele não 
estava tentando resolver o cubo. Só ficava girando algumas peças e lados. Não 
era aquele enigma que Beto tentava resolver. 
 Seguindo essa linha de raciocínio ele pensou na frase "o enigma de 
mim mesmo" e achou que seria um bom livro a ser encontrado em um sebo. 
Talvez fosse um livro de contos de algum poeta que ninguém conheceu, e Beto 
começou a pensar na vida de um cara que escreveria um livro chamado Enigma 
de Mim Mesmo até chegar à conclusão que estava se desviando do assunto. 
Cristiane era o assunto de seu transe. Como ela, em todos seus trejeitos de 
personagem descolada da Malhação, conseguia fazer Beto sentir aquelas cócegas 
no coração? - houve uma rima aqui, percebeu? - Ele pensava na conversa que 
teve naquela tarde, e em tudo o que pensava durante aquela conversa. Ele 
lembrou que queria simplesmente sumir daquela sala, com aqueles sofás de 
couro que agora irritavam sua visão periférica. Talvez ele, por um pequeno 
instante, quisesse sumir do mundo, ou de si mesmo. Depois de pensar nisso, ele 
também tentou entender como os diálogos funcionam, e seguiu refletindo por 
mais uns minutos até chegar à conclusão de que eles não funcionam realmente. 
 Então começou a se lembrar de tudo o que aconteceu naquele dia. 

 

<<<AQUELE DIA>>> 
 Bom, aquele dia Beto acordou, como costumava acordar. Os 
personagens principais de histórias costumam sentir coisas estranhas ao 
acordarem num dia fatídico, mas Beto não sentiu nada estranho ao se levantar, 
escovar os dentes, e comer duas fatias de pão de forma com mussarela e 
presunto - o que ele chamaria de misto frio. A coisa estranha que Beto sentiu foi 
comum a todas as pessoas: Era sexta-feira. 
 O dia se seguiu normalmente, com todas suas normalidades de uma 
sexta-feira de manhã. Beto chegou na lanchonete, limpou o chão e as mesas, e 
atendeu seus clientes, fiéis e casuais. Então outra coisa interessante aconteceu 
aquele dia. Clara foi uma das primeiras clientes a aparecer na lanchonete 
Bulldog, no horário do almoço. Sim, a cena que se seguiu foi estranha... 

<<<NO CONTEXTO>>> 
 Beto estava atendendo alguma mesa com duas coca-colas e dois copos 
quando ela entrou... 
 - Oi 
 - Oi 
 Primeiro ele pensou no último contato que teve com Clara. No dia 
anterior ela dizia algo sobre 'a Cris ter dito algo sobre eles dois', lembrou que ele 
saiu sem se despedir apropriadamente, e não se viram desde então. Caso não 
tenha entendido a última sentença, por favor, releia-a, pois ela será importante 
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para a continuidade do parágrafo. Então, depois Beto pensou em como o 
movimento da lanchonete estava tranquilo a ponto dele poder conversar com ela 
por uns minutos. Depois ele pegou habilmente seu caderninho e se aproximou da 
mesa 7. 
 - O de sempre? 
 - Sim. Com mais mostarda. 
 - Pode deixar... - e saiu. 
 Ali estava Clara. Antes ela só estaria ali, na lanchonete Bulldog, por 
não ter tempo suficiente para comer comida num restaurante. Agora ela também 
ia pra ver Beto, mas ninguém sabia disso. Ela gostava de sua companhia. 
 - Aqui está: o melhor misto quente da região central de São Paulo 
 Clara riu 
 - Com certeza. Obrigada.. 
 Ele saiu para atender outras mesas. Voltou e se sentou, como já havia 
feito outras vezes. 
 - Como você está? - ela disse. 
 - Bem 
 - Alguma novidade? 
 - Não - disse, depois de uns segundos olhando a rua. Algo dentro de 
Beto parecia estar cem por cento seguro de si. Beto por fora, mesmo, não 
parecia. 
 - Clara, o que a Cris te falou sobre nós dois? 
 - Ah, Beto. Nada demais. 
 Ele continuou olhando pra ela, esperando uma continuação. 
 - Ela disse que vocês se beijaram. E que parece que ela gosta de você. 
- concluiu 
 Ele continuou olhando pra ela, esperando uma conclusão. 
 - É isso? 
 - É. Você gosta dela, Beto? 
 Então o mundo parou por alguns segundos 

<<<O DIA EM QUE O UNIVERSO PAROU>>> 
 O centro do nosso pequeno universo é Beto, então temos autoridade 
suficiente para dizer que o universo parou. Esta é a hora que você pensa "Eu li 
esse livro todo até aqui pra ver isso?" Clara, a moça com os olhos mais bonitos, e 
que tem o nome deste livro, perguntando para Beto se ele gosta de outra 
menina. 
 Na verdade o universo de Beto sofreu uma pequena pausa, voltou a 
funcionar, depois desmoronou e foi sendo reconstruído nos milésimos de 
segundos que se seguiram. Então ele sentiu uma dificuldade ainda maior em 
manter contato visual com Clara. Mais do que sentia normalmente. Depois ele viu 
o livro todo passar diante de seus olhos. O motivo dessa história toda era ela. 
Era Clara, e não Cris! Você está me entendendo, caro leitor? 
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<<<DOIS SEGUNDOS>>> 
 "Não, Clara. Eu gosto de você!" diria ele, e a beijaria apaixonadamente, 
se esta fosse uma novela mexicana. Mas pena que a vida nem sempre é como 
nas novelas mexicanas, caro leitor...  
 Beto pensou que gostava de Cris, e de estar com ela. A resposta 
apropriada seria "sim". Mas Beto não sentia nada além disso. Ele gostava de 
estar com ela, e só. Sentia algo muito bom perto de Cris, é verdade. Mas esse 
algo muito bom não era um 'gostar' tão forte quanto o 'gostar' que Clara 
perguntou, entende? 
 Ele, que tinha teorias para tudo, já havia classificado os diversos tipos 
de 'gostar' numa folha do caderno da oitava série. Fez isso para ajudar seu 
colega que não sabia se gostava mesmo, ou só “gostava”, de uma menina da 
outra oitava série. Talvez seja isso. Beto às vezes gostava mesmo de Cris, e estar 
com ela. Às vezes só “gostava”. Nada além disso. 
 Beto amava Clara. Era ela quem o fazia tremer as pernas, perder o ar, 
e se sentir com doze anos de novo. Agora ela estava ali, na sua frente, 
conversando com ele. Por regras morais e pelo tamanho de sua timidez ele não 
poderia dizer isso. 
 Então pensou em várias formas de se dizer e não dizer isso, enquanto 
seu universo era lentamente reconstruído. Dentro da sua cabeça ele viajou 
galáxias pra encontrar uma resposta concisa e convincente, a ponto de 
esquecerem esse assunto, e conversarem sobre qualquer outra coisa que sempre 
conversavam. Do lado de fora da sua cabeça, passaram-se apenas dois 
segundos. Foi o tempo dele olhar pra rua, e voltar os olhos pra Clara... 
 - Gosto. Mas...não sei. Vou conversar com ela, depois. E você, tem 
alguma novidade? 

<<<RESTO DO DIA>>> 
 Então conversaram sobre as férias estarem chegando, e em como 
todos se animavam com elas, como se fosse acontecer algo de extraordinário 
sendo que, geralmente, não acontecia. Clara foi embora, e Beto continuou 
trabalhando até por volta das cinco horas da tarde. Então pegou o ônibus, 
desceu uns pontos antes do que costumava descer, e o resto você já sabe... 

<<<NOVIDADE>>> 
 Era de noite quando, depois de alguns minutos ali no quarto, Beto 
pegou seu telefone e ligou para sua mãe... 
 - Então, filho, alguma novidade? 
 - Tenho sim, mãe. É...eu estou namorando... 
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Parte 2 

E-s-t-o-u N-a-m-o-r-a-n-d-o 
 As partes dessa história estão, novamente, ficando mais curtas. Não há 
muito o que contar, leitor. Sinto muito. Beto queria se aproximar de Clara, e 
conseguiu. Não sei se ficou muito claro pra você, mas Beto ficou mesmo muito 
amigo de Clara nos últimos episódios. Ela era agora uma cliente-especial-
frequente na lanchonete Bulldog. Mas não é de Clara que estamos falando 
agora... 

<<<CONVERSA DE FILME>>> 
 Temos a ciência básica de que uma conversa, basicamente, envolve 
um diálogo entre duas ou mais pessoas. E diálogos são formados por frases, que 
são formadas de palavras, formadas basicamente por...bom...O que estou 
tentando dizer é que muita coisa já foi falada sobre aquela conversa que Beto 
teve com Cris. Sabe? No fim do último episódio, ele caminhou até a casa dela, 
chamou no portão, e eu estou aqui enrolando para contar. 
 O que aconteceu foi o seguinte: 
 Eles se pegaram. 
 Não no sentido de 'pegar um objeto' ou, como a mãe de Beto dizia, 
"pegar um trem". Também não é no sentido de briga. Eles não brigaram. A 
conversa foi realmente amistosa. Até demais. 
 O Dicionário informal disse uma vez que, "Informalmente, o ato de 
pegar pode significar agarrar uma mulher. Não há como saber quão profundo foi 
o ato, já que "pegar" pode significar todos os níveis que uma relação pode ter". E 
por isso não preciso me aprofundar mais nessa cena. Preciso? 
 Fique por sua imaginação. Ou não. 

<<<DE SEXTA A SÁBADO>>> 
 Então aquela sexta-feira fatídica terminou com Beto conversando 
outras coisas com sua mãe. Desligou o telefone e, como já estava deitado, 
cochilou por umas duas horas, e acordou no meio da madrugada. Ele tinha as 
duas opções universais para quem não consegue mais dormir às 3h da manhã. 
Estas incluíam (1) tentar inutilmente voltar a dormir, se irritar por não conseguir, 
e levantar horas depois, ou (2) levantar assim que acordou. 
 Beto levantou assim que acordou e foi para a cozinha. Preparou um 
leite com achocolatado de uma marca muito famosa e foi pra sala, brincar com o 
gato da tia. Alguns minutos depois chegou o tio Cesar do serviço. 
 - Acordado essa hora, Beto? - disse ele, ao que Beto não tinha muito o 
que dizer, senão... 
 - É, tio. Perdi o sono.  
 E foram para a cozinha comer e conversar. Sabemos que tio Cesar não 
era muito de conversar. Beto também não. Mas conversar é uma coisa que Beto 
precisava muito... 
 - Tio... - Começou ele, sem saber o que dizer depois. 
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 - é... O... Eu tô namorando uma menina da universidade 
 - Ah é? Poxa, que legal, Beto. 
 - É sim... Muito legal... 
 E Beto continuou olhando pro tio, como se esperasse um conselho, ou 
uma resposta menos genérica. Esse pequeno silêncio durou uns segundos, 
enquanto a mente de Cesar divagava sobre 'há quanto tempo eu não namoro 
alguém...' Então esse pensamento entrou em conflito com o pensamento de 'eu 
tinha a idade de Beto quando me casei' e aí ele parou de divagar, voltou o olhar 
pra Beto que, consternado, ainda esperava uma resposta. 
 - É...isso é muito bom, Beto... - os circuitos de pai do cérebro dele 
estavam sendo acionados 
 - Mas toma cuidado, viu? As mulheres são meio complicadas... 

 Foi o suficiente. Beto estava feliz com esse conselho, e parecia 
realmente apropriado para sua situação. Tio Cesar não sabia quanto esse 
conselho era apropriado para a situação de Beto. 
 Ele terminou de comer um pão francês - que, na verdade nem é tão 
francês assim - e foi pro quarto. Lá ele deitou, e ficou contando Clarinhas até 
dormir... 

<<<ACORDANDO>>> 
 - Ele tá bem? 
 - Tá sim. Não sei o que deu nele ontem, que ele não costuma de faltar, 
minha filha 
 - Eu posso ir lá?  
 - Vai lá, acorda ele, Isa. 
 E Isa foi. 

 - Beto... Acorda! - disse, acentuando as últimas vogais, enquanto 
sacudia Beto, e enquanto ele gritava 
 - Sai daqui! 
 É bom sabermos que ele já estava acordado, e ouviu o diálogo do 
último parágrafo. Isa tinha por ele um carinho quase maternal. Ao perceber que 
ele estava acordado, perguntou: 
 - Posso saber porquê você não foi na aula ontem? 
 - Porque eu quero dormir 
 - Não, Betinho. Estou perguntando da aula de ontem 
 - Não ia ter nada de interessante - disse ele, saindo debaixo das 
cobertas e aparecendo para ela 
 - Como você sabe? 
 - Em um ano e meio nunca teve nada de interessante, quais as 
chances de ontem ter tido algo de interessante? 
 - Hm... - disse Isa, tentando se lembrar de algo interessante. 
 Beto não estava disposto a discutir estatísticas e probabilidades, e 
voltou a se cobrir. Isa desistiu, e foi ver a prateleira de livros, como quem não 
quer nada. 
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 Ficou ali por uns minutos, só passando os dedos pelos livros, que não 
eram muitos. Tirava um, folheava e o devolvia. Isa já conhecia aquela prateleira 
como se fosse sua. Só estava silenciosamente aproveitando o momento. Beto 
sabia que ela ainda estava ali, e ela sabia que Beto estava acordado. Do nada Isa 
começou... 
 - Se tudo der certo, eu começo no primeiro semestre do ano que vem. 
 Beto se virou lentamente, ainda debaixo das cobertas, e descobriu 
somente sua cabeça. 
 - Oi? 
 - Eu vou tentar na federal de Brasília, Beto. 
 Beto não tinha o que dizer. Era uma constatação, e não uma pergunta. 
Então ele concordou e olhou para qualquer ponto fixo no chão. 
 - Você ouviu o que eu falei? 
 - Ouvi 
 E Isa se sentou na beirada da cama.  

<<<O RESTO DO MUNDO>>> 
 Então Beto teria ali outro transe rápido, só pra pensar em outras coisas 
que aconteciam na sua vida além das coisas que aconteceram no dia anterior, 
que ele não dava muita atenção. Mais cedo ou mais tarde essas coisas trariam 
um impacto enorme. Eram como um tsunami vindo de muito longe, e ele não 
estava nem ligando. Só se preocupava com seu pequeno castelo de areia. 
 Nesses segundos que se passaram de completo silêncio ele pensou. 
'Era Diego que tinha se afastado deles, ou eles deixaram Diego se afastar? Como 
que um dos melhores amigos começa a namorar e não conta nada pra você?' se 
perguntaria Beto, e então pensou que ele mesmo começou a namorar e Isa 
ainda não sabia. Lá estava ele voltando para os problemas do dia anterior. Era 
como se Cris prendesse Beto do resto do mundo. 
 Ainda tinha Isa, com essa de sumir da vida dele. Ele de novo pensava 
na teoria de que é preciso uma pessoa sair da sua vida pra outra entrar. Sequer 
tiveram tempo para conversar sobre a ida de Isa pra outro estado. Ela 
simplesmente disse que ia, mas não explicou motivos e, quando se tem uma 
amizade como os dois tinham, se deve explicações. Eram melhores amigos, e 
logo iriam morar muito longe. Beto não gostava muito do chat do Orkut. Ele não 
ia mandar cartas. Preferia deixá-la ir, simplesmente. Só não sabia o quanto ia 
doer. 

<<<BETO E A VIDA>>> 
 Beto se sentou do lado dela. Segurou sua mão. 
 - Então são seis meses para o fim das nossas vidas 
 Isa não tinha muito que dizer. Deixou escorrer uma lágrima e meia, e 
abraçou Beto. Foram pra sala. 

 Isa abriu um fandangos que comprou no caminho - a opção mais 
saudável para café da manhã - e ligaram a TV. 
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 - Ah, eu adoro esse desenho. 
 - Eu sei - disse Beto, segurando um riso, porque ele também adorava 
aquele desenho. 
 - Você ainda pensa em fazer cinema? 
 - Ah, claro.  
 Disse ele, meio aos crunch crunch dos salgadinhos sendo mastigados, 
e continuou... 
 - Isa...você já pensou porque ele passa na frente de todo mundo, pra 
trapacear e chegar em primeiro... 
 - Hum.. 
 - Mas já que ele passou todo mundo, ele já tá em primeiro. 
 - E... 
 - E ele não podia simplesmente continuar...e ganhar a corrida? 
 Então ela muda o canal, e aparecem duas crianças girando uma roleta 
e gritando coisas quase sem sentido algum. 
 - Vai tentar pra esse ano? 
 - O quê? 
 - Cinema 
 - Não...acho que ano que vem. 
 E passaram os minutos seguintes em silêncio. Um parcial silêncio, pois 
ouvia-se a televisão, o barulho do pacote de salgadinho, a respiração dos dois e, 
posteriormente, o miado do gato da tia que chegava. 
 Em algum momento durante os comerciais - os únicos momentos em 
que se era permitido falar - Beto perguntou 
 - E por que você vai? 
 Isa perguntou Onde? E ele terminou a pergunta dizendo que ela 
simplesmente disse que ia se mudar pra longe, e não disse o que iria estudar, 
nem o porquê disso tudo que, inclusive, foi sua questão principal.  

<<<SILÊNCIO>>> 
 O silêncio que se seguiu foi para Isa se situar no universo. Você 
também faz isso, caro leitor? Ela gostava muito da vida e, de fato, vivia. Só não 
costumava pensar nela. Não como Beto pensava. Então a menina dos olhos 
pensou: Ela ganhara uma oportunidade de estudar o que realmente queria - o 
que não era publicidade - e precisava tomar uma atitude ou poderia ser infeliz o 
resto da vida apesar de que, longe de Beto, acreditava que sua felicidade seria 
veemente afetada. 
 Logo, Isa também pensou em desistir de tudo, e não ir embora. 
Mudanças a assustavam. Pensou também em desistir de tudo, e nunca mais sair 
daquele sofá, ou de onde Beto fosse. Em qualquer situação da sua vida, ela seria 
a pessoa mais segura que Beto conhecera mas, naquele instante, não era. 
 

 O Silêncio se quebrou com sua leve respiração. Os olhos de Beto sem 
óculos ainda a encaravam esperando por uma resposta e ela, que se tornou 
protagonista por uma página, se preparava para responder. 
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<<<AMIZADE E A VIDA>>> 
 "Então, Beto..." começou ela, e explicou tudo o que aconteceu na sua 
vida nos últimos meses. Desde um cara que ela acabou conhecendo, se 
apaixonando, amando, desapaixonando-se e desconhecendo, até a bolsa de 
estudos de Ciências Sociais em Brasília, e em como ela tentava negociar para 
começar no ano seguinte para dar tempo de se preparar. 
 É impressionante como as coisas acontecem sem a gente reparar, e 
em como a vida de meses pode ser resumida num espaço de um comercial. 
Porém o desenho voltou, o gato da tia foi embora, e eles continuaram 
conversando sobre sua amizade, e a vida, e em como as coisas aconteceram na 
vida de Isa sem Beto reparar. 
 Depois de um bom tempo - tempo este em que Isa chorou, Beto ficou 
emocionado, se abraçaram, a tia trouxe um chocolate quente pros dois, o gato 
voltou, a vida de Isa foi toda contada com privilegiados detalhes - Beto contou o 
que andou acontecendo nestes últimos meses. Meses estes que você vem 
acompanhando nesta história, caro leitor. Sim, ele contou de tudo o que 
lembrou, e isso daria outro livro pois, afinal, Beto não se lembrava das coisas do 
jeito que elas realmente aconteciam. Seu cérebro não trabalhava assim. As 
câmera lentas e as acelerações atrapalhavam a ordem dos fatos na sua mente, 
que já era atrapalhada por natureza. 
 Isa prestava estrita atenção, pois sabia que Beto deixara de lhe contar 
muita coisa neste tempo que se passou. Muita coisa acontece. Beto contou de 
Clara, e um pouco do muito que fez pra tentar conhecê-la, e como acabou 
conhecendo, e se tornando um ótimo amigo pras horas de almoço corridas se 
tornarem animadas. Ele tentaria explicar o que Clara o fazia sentir, mas não 
tentou. Beto também falou de Cris - que Isa sempre teve quase certeza de que 
daria alguma coisa - e poupou alguns detalhes, mas conseguiu enrolar um bom 
tempo até contar 
 - Isa, estou namorando. 
 E teve um silêncio. Um miado do gato da tia, que agora estava no colo 
de Isa, uma lágrima pensou em escorrer do olho esquerdo dela, mas acabou 
desistindo e, dentro da cabeça da menina dos olhos estava um turbilhão. 

<<<DENTRO DA CABEÇA>>> 
 É realmente um enigma, a mente humana. Esta história ficaria muito 
mais fácil de entender se tivesse um personagem psicanalista. Por enquanto 
ficamos só com as habilidades narratórias deste narrador aqui. 
 Mas é que dentro da cabeça de Isa passava mais ou menos o que 
passou por sua cabeça ao ler algumas páginas anteriores: 
 "Se você gosta da Clara, porque está namorando a Cris? Qual é o seu 
problema, Beto?! Era só chamar ela pra sair, ou, sei lá, dizer pra ela que você 
gostava dela, e queria conhecer ela melhor! A Cris, Beto? Sim, ela gostava de 
você. Isso eu entendo. Mas a Cris? Por que você não namorou comigo?! 
Qualquer coisa era melhor do que a Cris! E agora você acha que vai ser feliz com 
ela? É, talvez você seja feliz com ela. E pode ser que ela seja o que você precisa 
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pra ser feliz. A gente nunca sabe dessas coisas, né? Por isso você não me 
contava nada disso tudo. Você estava confuso. Eu te amo, Beto" 
 Mas, disso tudo, Isa não disse nada. Só pensou, mesmo. A lágrima 
desistiu de desistir, e escorreu do olho esquerdo dela - que, aliás, era o menos 
inchado depois de uns minutos de choro - e ela abraçou Beto. 

 Depois foram jogar Winning Eleven. E o sábado em que Beto não 
trabalhou foi igual a todos os domingos que passava com Isabela. Veio o Rafa. 
Alugaram um filme ruim - porque as pessoas alugavam filmes em 2009 - e 
assistiram comendo pipoca e tomando Dolly - porque era barata desde 2009. 
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Parte 3: 

Começo de alguma coisa 
 Ok, a este ponto da história podemos deixar uma coisa bem clara. Se o 
protagonista deste livro não fosse Beto, com certeza este seria daqueles livretos 
de vinte páginas que encontramos em bancas de jornal. Só preenchemos páginas 
com pensamentos inúteis e transes, que mais parecem crises existenciais - e tão 
chatos e desinteressantes quanto as próprias crises existenciais. Não há diálogo. 
Não há ação. Percebe? E você continua lendo. Já viu quantas páginas tem? Vai 
ler até o final? Haja paciência... 
  A questão é que todos temos pensamentos inúteis, e crises 
existenciais. Não fosse Beto, e fosse qualquer outro personagem, ele veria Clara, 
nas primeiras páginas, pensaria algo como “puxa, como existem pessoas bonitas 
no mundo" e se esqueceria. Mas Beto não esquece. Bom, pelo menos não 
esquecia... 

<<<SE LEMBRAVA>>> 
 O centro de São Paulo, caro leitor, ele é assim: Sempre cheio. Carros, 
pessoas, e muita gente. E não se engane. Era por ali que se encontrava a 
lanchonete Bulldog. Dentro da lanchonete se encontrava Beto. "Se encontrava" 
não apenas por força de linguagem, afinal ele pensava muito enquanto 
trabalhava. Pensar é um encontro consigo mesmo, não é? Ali estava nosso 
protagonista. 
 Ele passava pano em uma das mesas. Começou pensando no desleixo 
que há em deixar cair ketchup na mesa, sendo que haviam papéis guardanapos, 
e os lanches e pastéis eram entregues num prato grande o suficiente para o 
cliente abrir o sachê de ketchup e distribuir no lanche (ou pastel) generosamente 
sem deixar cair na mesa. Depois ele pensou que só haviam marcas de ketchup 
na mesa. Isso é coisa de quem come ketchup. Pessoas que comem mostarda 
não deixam cair na mesa. Mostarda é muito bom pra se deixar cair. Clara quem 
gostava de mostarda - Beto continuava pensando - e é tão difícil encontrar 
pessoas que gostam de mostarda, que os garçons foram orientados a entregar 
junto com o lanche somente sachês de maionese e ketchup. Havia um monopólio 
de ketchup que se espalhou nas lanchonetes, tirando todo o espaço de mercado 
para a mostarda. Isso acabou resultando no desperdício de ketchup encontrado 
nas mesas de 1 a 4 da lanchonete Bulldog. 
 Beto, que era e não deixaria de ser, o melhor garçom do mundo, não 
deixava de perguntar a todos os clientes se desejariam mostarda. Acontece que 
a única cliente que exigia o molho amarelo era Clara que, como sabemos, foi 
uma cliente difícil para Beto atender nos primeiros meses. Ela passou a exigir 
sachês de mostarda depois de ser frequente na lanchonete. Ultimamente Clara 
não exigia mais, e já não fazia seu pedido formalmente, que era sempre o 
mesmo da primeira vez que apareceu na lanchonete Bulldog. Beto não se 
esquecia. 
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 Ele se lembrava da primeira vez que a via entrando na lanchonete, 
para fugir da chuva, pedir um suco de laranja e um misto quente. Beto não se 
esquecia de como chovia - mesmo porque não dá pra se esquecer da chuva em 
São Paulo. E, se ele se lembrava mesmo da primeira vez que a viu, também se 
lembrava que não foi ali na lanchonete. Foi no ponto de ônibus, e ela estava do 
outro lado da rua.  
 Beto era assim. Começava passando pano na mesa, pensando em 
manchas de ketchup, e terminava pensando em Clara... 

<<<NÃO MORRE MAIS>>> 
 Mais estranho ainda é quando você está pensando numa pessoa e ela 
aparece repentinamente. Há uma tênue diferença entre a lembrança das pessoas 
que carregamos na memória, e das pessoas de verdade, entende? Não 
pensamos na pessoa exatamente como ela é.  
 Clara apareceu ali, na lanchonete do nada, e assustou Beto do jeito 
que as pessoas assustam as outras: 

 - Buu! 

 Beto deu um pulo, claro. O susto nunca é por causa da expressão. A 
palavra "Bu" não assusta ninguém. "Preciso falar com você" e "Depois a gente 
conversa" são expressões que assustam. O que o assustou foi Clara estar ali, 
naquele momento, chegando quase que sorrateiramente e o assustando 
propositalmente. Ainda quando ele sabia que ela estava se aproximando eram 
necessários preparos prévios, como respirar fundo e fingir não estar nervoso. Ali 
Beto quase teve um ataque, podemos acrescentar. 
 Então ela se sentou na mesa 7, e pediu um x-salada. Beto foi entregar 
o pedido na cozinha, voltou e começaram a conversar. 
 Clara, você não morre mais. Estávamos falando de você. 

<<<FALANDO DE VOCÊ>>> 
 Muitos detalhes desta história estão sendo deixados de lado, entenda. 
Estou tentando ser sucinto. Isso exige muita responsabilidade, pois, como disse 
na linha acima, muitos detalhes estão sendo deixados de lado. Dá um trabalhão 
escolher o que eu vou contar ou não. Qualquer história que envolva Beto teria 
inúmeros detalhes, e todos seriam valiosos para explicar outros detalhes não tão 
valiosos. Sejamos criteriosos. O diálogo a seguir foi detalhadamente assim: 

 - Você tá bem? 
 - Tô sim. E você? - e tomou um gole do suco 
 - Bem também. 
 E olharam a rua, a TV, ou qualquer outra coisa enquanto o assunto 
não aparecia 
 - Você foi pra aula ontem? - ela arriscou 
 - Fui 
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 - Ah, não te vi 
 - É, eu também não te vi 
 O assunto parecia não querer vir, mesmo. 
 - Já tem planos pras férias? - tentou Beto 
 - Tenho... 
 E passou um ônibus barulhento, e um carro buzinando, de um jeito 
muito mais barulhento do que todos os outros ônibus barulhentos de São Paulo. 
 - Vou passar uns dias na praia, e depois volto e começo a estudar. 
 - Você vai estudar nas férias? 
 - Sim 
 Beto riu. 
 - Você não precisa disso, né? 
 - Não - e puxou um pouco de suco no canudinho - mas é que não 
tenho muito mais o que fazer. 
 Então chegou um cliente, e Beto se levantou e foi atender, o que levou 
cerca de dois minutos, e voltou à mesa 7, no tempo exato pra Clara terminar seu 
suco de laranja e pedir mais um copo. 

<<<BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO>>> 
 Bom, você está lendo isso aqui. Não é realmente necessário, mas 
vamos recapitular alguns fatos recentes com mais atenção. 
 Há duas semanas Beto beijou Cris.  
 Neste caso específico fica difícil dizer se houve vítima ou cúmplice e, 
até certo ponto, se houveram agentes passivos ou ativos. Entenda, Beto não 
beijaria Cris compulsivamente. Se há uma coisa que Beto não era é isso: Ser 
compulsivo. Então, até certo ponto, Cris quem beijou Beto e, a partir daí, na 
enxurrada que virou sua mente, ele acabou, primeiramente, lutando contra a 
ideia de ser beijado por ela. Segundamente se situou, e constatou que era Cris 
ali, e não Clara. Depois acabou aceitando a ideia. Teve todo aquele negócio de 
Mil Batimentos por Minuto, e no finalzinho ele chegou a participar ativamente do 
evento (leia-se: o beijo). No entanto, havia uma parte de Beto que lutava contra 
toda essa ideia. Era a parte que amava mais Clara do que Cris e, talvez, esta 
fosse uma parte importante do nosso anti-protagonista nerd. Dizer que Beto 
quem beijou Cris soa tendencioso, entende? Concluindo, vamos deixar claro o 
seguinte... 
 A ordem não foi essa. Foi essa: Cris beijou Beto. 
 Não precisamos discutir as convicções de Cris para ter realizado tal ato, 
precisamos? Não. 
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<<<BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO II>>> 
 Além dessa coisa toda com Cris, caro leitor, não sei se você reparou, 
mas ainda estava acontecendo uma coisa toda com Clara. Beto estava se 
aproximando dela e, se você não se lembra, era esse o objetivo do nosso querido 
moço desde o começo do livro. Só que a gente nunca percebe quando nossa vida 
começa a virar de cabeça pra baixo. Beto nunca percebia. 
 Talvez Isa percebesse, se não estivesse perdida dentro da própria vida. 
Estamos contextualizando a história de Beto, mas Isa era fundamental para sua 
estabilidade racional, e sua estabilidade racional costumava ser estável o 
suficiente para se manter em equilíbrio com seu lado sentimental. Isa não estava 
por perto, e Beto não estava bem com isso. 
 Ele se envolvia sentimentalmente com Cris, e toda sua intensidade 
impulsiva assustava Beto de um jeito estranhamente atrativo.  
 Também se envolvia sentimentalmente com Clara. Ela, com tamanha 
suavidade e doçura. Ficava bobo perto dela, assim como todos ficavam e 
ninguém percebia. Beto acabava por se apaixonar mais por Clara a cada vez que 
conversavam. E isso vinha ficando cada vez mais frequente. 
 Faça breves contextualizações da sua vida, caro leitor, e perceba que 
Beto não estava sozinho nessa... 

<<<DOIS MINUTOS>>> 
 Ele foi, pegou o suco dela, e a coca de 600ml do moço que chegou. 
Mais dois minutos e estava de volta à mesa. 

 - Então você e a Cris... - disse Clara, esperando ser completada 
exatamente como as reticências sugeriram 
 - ...é... - disse Beto, tentando entender tudo que lembramos nas 
últimas páginas, e continuou 
 - ...estamos namorando. 
 Era a segunda vez que ele dizia isso a alguém, e ainda soava estranho 
saindo da sua boca. 
 - E como você está a respeito disso? 
 - Como assim? 
 - Tá se sentindo bem? 
 - Estou - respondeu, depois de uma breve, porém notável, pausa. 
 Ele foi chamado na cozinha, e serviu o lanche do moço da Coca 600ml. 
Voltou. 
 - Vocês são amigas há bastante tempo, né? 
 - A gente se conheceu na universidade, ano passado. 
 - Ah, legal 
 Então rolou um breve silêncio. Clara voltou dizendo 
 - Mas não sei se a gente pode bem ser chamadas de amigas... 
 - Por quê? Vocês estão sempre juntas... 
 - Não sei, Beto. A Cris às vezes é estranha. 
 Clara disse isso com o olhar perdido na rua, o que fez Beto olhar 
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também, e voltar uns segundos depois 
 - Estranha como? 
 - Não. Eu não quis dizer isso. Ela só... 
 E houve uma pequena pausa 
 - ...ela só precisa de alguém que a entenda. 
 Espero que eu seja essa pessoa, pensaria Beto se não estivesse tão 
transtornado com essa afirmação. 

<<<E DEPOIS>>> 
 Depois Beto saiu, atendeu outros clientes, anotou e calculou outros 
pedidos, e demorou mais um tempo. 
 - Que horas você sai? - disse Clara, vindo até o balcão 
 - Cinco - respondeu Beto instintivamente, sem pensar o porquê dessa 
pergunta 
 - Talvez eu passe aqui mais tarde - explicou Clara, mesmo sem Beto 
perguntar. 
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Parte 4: 

Fim de um Começo 
 Aí a frase "ela só precisa de alguém que a entenda" ficou ecoando na 
mente de Beto, como se sua vida fosse um filme estrangeiro com uma dublagem 
ruim. Ele olhou no relógio, como sempre fazia. Era 17h23. Então ele continuou 
passando pano nas mesas, como sempre fazia. Também seguiu pensando na 
vida. Dessa vez vamos poupar você dos detalhes dos pensamentos de Beto, e 
pularmos direto para a conclusão: A vida é uma bagunça. 
 Era por isso que ele não costumava pensar muito na vida. 

<<<SMS>>> 
 Alguns minutos depois o super celular V8 de Beto vibrou. Tinha uma 
mensagem nele, e ela dizia "Oi Beto. to com saudade. Não te vi ontem! Podemos 
fazer alguma coisa esse fim de semana? 

 Ah, ainda tinha essa. Beto estava namorando. Já fazia três dias, e isso 
tudo era estranho pra ele. Cris facilitava por não utilizar pronomes ridículos nas 
mensagens de texto, mas dificultava bastante por, nas semanas seguintes, 
espalhar a todos que conhecia na Universidade que Beto era seu namoradinho. 
Fofo. Mas para Beto era, no mínimo, constrangedor. Depois passou a ser 
indiferente, mas isso foi mais pra frente na história... 

<<<MAIS TARDE>>> 
 Faltavam uns cinco minutos pras cinco da tarde daquela segunda-feira, 
e Clara apareceu novamente na lanchonete. Dessa vez Beto estava terminando 
de guardar algumas coisas, e uma das portas da lanchonete já estava fechada. 
Ele a viu chegando e dando uns passos para chegar mais perto do balcão, até 
ser notada. 

 - Oi! - disse para Beto, que arrumava umas coisas no balcão com uma 
concentração mal disfarçada. Ele respondeu: 
 - E aí... 
 - Você já tá indo embora? 
 - Daqui a pouco 
 - Então eu te espero. - disse, sentando-se na mesa dois. 
 E esperou. 
 Beto fez outras coisas que costumava fazer antes de sair, e estava 
pronto. Tanto que disse, se aproximando de Clara: 
 - Pronto? - como se não fosse ele quem estivesse se preparando 
 Então saíram por São Paulo. 
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 Beto não era tão alto. E Clara ainda era um pouco mais baixa que 
Beto. Não é preciso lembrar que fazia um frio infernal, naquele mês de Junho. 

 - E você, o que vai fazer nas férias? 
 - Não sei ainda. Ficar em casa, jogar videogame, ler, e só...minhas 
férias vão ter menos graça que as suas... 
 - É, talvez - disse Clara, rindo. 
 - Você sempre quis fazer jornalismo? 
 - Não. Na verdade eu decidi meio que por impulso. Apareceu a vaga e 
eu fui... 
 - Legal... 
 - E...e eu acabei gostando do curso, e a turma, os professores. Acabou 
que deu tudo certo 
 - Antes disso você pensava em fazer outra coisa? 
 - Eu pensava em fazer muita coisa. Mas não tinha nada decidido, sabe? 
- disse, tirando uma mecha do cabelo da frente dos olhos de um jeito que fez 
Beto se arrepiar. Ele continuou. Manteve a postura... 

 - É...eu não sei ainda se o que eu faço é o que eu quero mesmo fazer, 
entende? 
 - Hum... 
 - A gente até faz planos, mas no final sai tudo diferente 
 - Verdade 
 - E às vezes a gente até acaba se esquecendo dos planos... 
 E caminharam mais um pouco. 
 - Então me conte seus planos. Agora você é um moço que namora... 
 - Ah é. Eu sei lá, Clara. Ainda não tive tempo de colocar a Cris nos 
meus planos. Tudo anda acontecendo muito rápido... 
 Clara olhava pra ele com bastante atenção. Ainda caminhavam por 
uma São Paulo cheia de pessoas na calçada... 
 - ...Mais pra frente quero ver se consigo um apartamento...também 
penso em fazer cinema... 
 E um pequeno silêncio. Retomou 
 - Preciso mudar algumas coisas... 
 E sua fala acabou assim, no ar, como as reticências bem sugeriram... 

<<<NO AR>>> 
 Beto sentia isso ultimamente. Suas falas acabavam no ar. Não como se 
ele estivesse ao vivo no rádio. Mas como se nada que saísse da sua boca tivesse 
uma conclusão. As conclusões ficavam por conta de seus transes chatos e 
desinteressantes. 
 Clara tinha algo a ver com isso? Com certeza. Nos últimos seis meses, 
desde a primeira vez que a viu, suas definições de 'conclusão' foram seriamente 
afetadas. Eles eram amigos agora, e isso não mudaria tão cedo. Agora ele estava 
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ali, caminhando numa calçada de uma avenida em São Paulo, conversando com 
Clara sobre a vida e o futuro. Futuro este que não seria com ela. Estavam 
falando de Cris - Que também tinha tudo a ver com suas definições de 
'planejamento de vida' virar uma bagunça. 
 Então ele sentia todas essas mudanças no ar. Isa, sua melhor amiga 
no Universo, iria embora. Ele precisaria de uma nova melhor amiga. Seria Clara? 
Por um acaso esse livro todo foi feito pra nada? É difícil elaborar tais questões 
sem pensar que eles são amigos agora. Era o que ele queria. Se aproximar da 
moça do ônibus. Beto conseguiu. Feche este livro agora, caro leitor, e seja feliz.  
 Ou não. Pois Beto não era feliz 
 Pelo menos ainda não. 

<<<FINALMENTE>>> 
 Não precisamos falar do centro de São Paulo. Mas é que ali sempre 
acabamos por reparar alguns tipos. Pessoas voltando do serviço estressadas, ou 
pessoas indo pro serviço igualmente estressadas. Muitos jovens iludidos, e outros 
adultos desiludidos. Alguns casais, outras pessoas andando sozinhas e, ali no 
meio, Beto e Clara. Na avenida passava um ônibus, mas não era o destino de 
nenhum dos dois. Passava também um táxi e um corsa prata, mas eles 
continuam não fazendo sentido nenhum nesse contexto. 

 Clara e Beto agora estavam do mesmo lado da avenida. Um do lado do 
outro. Caminhando e conversando. Ele não sabia se já eram amigos o suficiente 
para contar essas coisas sobre seu futuro e tudo o mais. Sabia que sentia falta 
de Isa. Pra ela quem deveria contar isso tudo. Agora estava ali, com Clara do seu 
lado. Desistiu de falar e deixou a conversa assim, no ar. Em algum momento nos 
segundos seguintes, chegaram ao ponto de ônibus. Os dois olharam para o outro 
lado da rua. Ele tentaria retomar a conversa, mas, por um segundo, deixou-se 
estar... 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fim do Episódio Onze 
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Episódio Doze 
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 O tempo passa e as coisas mudam. Beto mudou algumas coisas que 
precisava. Outras o próprio tempo provou pra Beto que precisavam ser mudadas 
e, conforme ele passava - o tempo, não Beto - as pessoas mudavam 
naturalmente. Não precisamos forçar. Coisas acontecem. 
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Parte 1: 

Tempo Perdido 
 Está sentado, caro leitor? Sente-se e acalme-se. Temos todo o tempo 
do mundo. Beto, aos seus vinte e dois anos e seis meses achava que tinha, ao 
começar a namorar Cris mesmo sem saber o que realmente estava fazendo. 

<<<SOBRE MUDANÇA>>> 
 Enquanto você lê este parágrafo você está mudando. Talvez, ao final 
deste livro ou deste dia você será uma pessoa completamente diferente. Se você 
se encontrasse com seu eu do futuro, provavelmente não se reconheceria. Não 
só porque as pessoas envelhecem, mas porque as pessoas mudam mesmo. 

Beto não entendia como funcionavam as coisas. Ou melhor: entendia 
tanto quanto você, caro leitor. Outra coisa é que Beto não tinha medo de 
mudanças. Ele as aceitava com incomum passividade. Por vezes se via pensando 
em como havia mudado nos últimos meses. Ali, bem no meio de dois mil e nove, 
mal sabia como as coisas mudariam nos meses seguintes. Beto achava que sabia 
onde queria ir. Tinha certeza de que não sabia o que aconteceria até chegar lá.  

<<<CONVICÇÕES DE BETO>>> 
 Espero que ainda esteja sentado. Caso não esteja, tudo bem. Isso não 
vai demorar... 
 Beto não esperava muitas coisas da sua vida. Preferia ser chamado de 
realista. Manter as expectativas baixas aumentava as chances de surpresas, 
pensaria Beto, que era tão estatístico quanto realista. Ele mantinha suas 
convicções. Era garçom com o que todas as suas forças de garçom permitiam 
ser. Estudava publicidade com ávido esforço de ser um publicitário de sucesso 
em São Paulo, que trabalharia trinta horas por dia quando preciso. Mas talvez ser 
garçom ou publicitário não era o que Beto realmente queria para a vida dele. 
Nesse pequeno detalhe ele esperava mais. Ainda não entendia como ou quando 
o que a pessoa faz passou a definir quem ela é na sociedade, mas é que Beto 
evitava pensar na sociedade também.  
 Suas convicções eram simples. Beto queria ser feliz, fazendo coisas que 
lhe faziam bem. Nada demais. Todos querem isso. Pode começar a se sentir mais 
próximo dele agora. 

 
 Acontece que a vida não era ruim para Beto. Nem era boa demais. Era 
na medida. Qualquer coisa que se acrescentasse à sua vida tinha de causá-la um 
efeito muito positivo. 
 Beto não vivia transbordando de alegria, mas também não era 
entupido de estresse. Aliás, seria o personagem mais sem graça a ser escolhido 
para protagonista, e não sei como você persiste em ler esta história. Já que está 



161 
 

aqui, vamos direto ao ponto. 
  

<<<BREVE COMENTÁRIO SOBRE>>> 

<<<O NAMORO DE BETO>>> 
 O namoro de Beto e Cris tinha de tudo para não dar tão certo, mas 
talvez desse. Ele era Eduardo, ela era Mônica. Claro, não na personalidade em si, 
mas com a mesma proporção nas diferenças.  
 Eduardo e Mônica deram certo, mas, também, quem um dia irá dizer 
que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Isso sim, somente o tempo 
diria. 

<<<DOZE DE JUNHO>>> 
 Naquele mês de junho Beto deu seu primeiro presente de dia dos 
namorados. Já sabemos que Beto era tardio em muitas coisas da vida - coisas 
que nem nos atrevemos a comentar. Ali aos vinte e dois anos, namorar de 
verdade pela primeira vez era uma descoberta que às vezes o amedrontava, às 
vezes o aterrorizava. Quase nunca era bom. 
 Era uma noite de sexta-feira quando ele chegou àa casa de Cris, 
chamou no portão e entregou o presente que havia comprado mais cedo 
naquelas lojas de shopping com um logo vermelho: Um disco da Lilly Allen. A 
cara de Cris.  
 Ela deu pulos, e beijos em Beto.  
 Aliás, ela estava realmente surpresa, mesmo tendo passado o a tarde 
pensando 'hoje é dia dos namorados, será que Beto vai se lembrar de mim?'. 
Pelo visto o pensamento passou para 'hoje é dia dos namorados, e acho que 
Beto nem se lembrou de mim'. Cris tinha um namorado excêntrico, e sabia muito 
bem disso. 
 Durante o dia Cris também saiu para comprar um presente. Beto 
ganhou uma gravata.  
 Fofo. 

<<<MAIS PERTO>>> 
 Assim eles foram se aproximando, como tinha de ser. Naquele mês os 
domingos com Isa passaram aos poucos a serem substituídos por domingos com 
Cris. Isa, como uma boa melhor amiga, tentava entender que Cris agora era 
prioridade na vida de Beto.  
 Beto custou a entender isso. Sua namorada seria sua melhor amiga 
agora, e ele tinha primeiro de conhecê-la. Levariam anos para se conhecerem 
como Beto conhecia Isa em tão pouco tempo. Agora ele sentia sua distância. 
Beto não queria se despedir de Isa antes dela realmente ir embora. 
 Ainda tinha a universidade, que estava prestes a entrar de férias, e os 
trabalhos sufocavam as noites de Beto nesse mês tanto quanto os transes em 
preto e branco. Nosso protagonista tinha seu jeito quase hippie de levar a vida, e 
ultimamente se sentia mais perto da paz quando estava sozinho. Por isso os 
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transes, aqueles bem chatos e desinteressantes, eram mais frequentes mesmo 
sob a companhia de sua ilustre namorada. 

<<<UM TRANSE QUALQUER>>> 
 Beto tentava entender o namoro. 
 Ele e Cris queriam ter proximidade e intimidade, e por isso 
namoravam. Ótimo.  
 Passavam o dia aproveitando os bônus de mensagens de texto, e não 
paravam de conversar um minuto. Cris ainda tinha dificuldade para entender 
suas palavras e teorias complicadas, mas ele foi compreensivo, já que também 
tinha dificuldade para entender as sensibilidades e o sentimentalismo de Cris. Era 
uma grande troca de favores. Isso. O namoro é uma troca de interesses. Como 
num negócio. Talvez os dois se beneficiassem no final. Beto só queria saber qual 
seria o final. 
 “Qual a finalidade do namoro?”  
 Então ele se via na mesma questão do princípio, e ficava pensando e 
repensando o assunto minuciosamente. Depois voltava a assistir algum anime 
japonês. 

<<<CONVERSA>>> 
 - Ta, e teve só ele? 
 - O Mateus? Não. Teve o Diego 
 - Diego? 
 - É. No fim da escola. Ficamos por dois meses, eu acho 
 - E como ele era? 
 - Ai, nem lembro, Beto. 
 - Também não lembra dele? 
 - Faz muito tempo, e foi rápido. Não era nada sério. 
 - Daqui dois anos você vai lembrar de mim? 
 - Que pergunta é essa, amor? 
 - Só estou perguntando. O tempo passa, e faz a gente se esquecer das 
coisas, das pessoas... 
 - Não vou me esquecer de você... 
 Ela se aproximou, e beijou Beto. Fazia isso quando ele começava a 
viajar nas conversas, talvez porque achava que ele voltaria ao Planeta Terra 
desse jeito. 

<<<ENTÃO>>> 
 No meio da multidão das calçadas de São Paulo Beto era só mais um 
cara. Um tipo meio hippie meio nerd. Mas não deixava de ser um cara. 
 No mês de julho era só mais um cara de férias, que não sabia o que 
fazer da vida. Ainda trabalhava de dia, claro, mas sua vida noturna não era tão 
movimentada quanto São Paulo. Enquanto a cidade fervia, Beto cozinhava no seu 
quarto, jogando clássicos de Playstation 2.  
 Você sabe me dizer a última vez que viu um play2? Apesar do Play3, 
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naquela época ele ainda era o hype. Muito melhor que aquela outra caixa... 
 Mas voltando, as férias de Beto foram assim: 
 Exatamente iguais aos dias de aula. Só que sem aula. 

 Beto tinha seis horas a mais pra chegar em casa e dormir. Acontece 
que o tempo que normalmente ele usaria pra dormir, ia pra casa de Cris porque, 
afinal, eles eram namorados. Então eles passavam o tempo como namorados, 
tendo conversas de namorados, como a da página anterior. Ele acabou por 
conhecer muito bem Cris. Tiveram uma ou duas brigas até então. Nada demais. 

<<<NADA DEMAIS>>> 
 Mais tarde pensaria Beto: As brigas não acontecem pelo simples motivo 
que acontecem porque, para acontecerem, significa que existe algo muito mal 
resolvido entre os dois e qualquer coisa, por mais besta que seja, pode fazer 
explodir. Namorar Cris passou a ser como espalhar dinamites pelo caminho, e 
sempre parecia que as coisas esquentariam a ponto de explodir - e isso ainda é 
Beto pensando. 
 Estava longe de ser o melhor namorado do mundo. Em um 
relacionamento alguns descuidos são necessários, mas, para ele, resolver essas 
pequenas brigas começaria a ser muita coisa. Por enquanto não era nada 
demais. Cris ainda parecia o fazer bem, além de tudo. 
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Parte 2:  

Intenso 
 Era mês de julho. A primeira noite fria de São Paulo que Beto teria 
alguém pra se esquentar, que não fosse o gato da tia. Beto achava 
impressionante como as coisas estavam bem antes de começarem a ficarem 
ruins. Nada demais... 

<<<O QUE FOI>>> 
 Ele quase gostava de estar na casa de Cris.  
 Ela já tinha ido à casa de Beto. Tia Solange se apaixonou pelo jeito 
meigo dela e, sobretudo, por sua habilidade feminina de conseguirem assuntos 
aleatórios quase sem esforço algum. Agora Cris era frequente na casa de Beto, 
mas eles se viam mais na casa de Cris. Ela morava com a avó, caso não se 
lembre, e sua avó era um doce. Amava Beto quase tanto quanto sua neta. 
 A questão aqui não era quem Beto amava. Era quanto. 

 - Beto... 
 - Oi 
 Ele fazia carinho nela no sofá, do jeito que os namorados costumam 
fazer. 
 - ...daqui dois anos você vai se lembrar de mim? 
 - Acho que sim 
 - Como assim, "acho que sim"? 
 - A gente não sabe o que pode acontecer, né, Cris - manteve passivo 
 Silêncio 
 - Ai, Beto, você é tão pessimista. 
 - Não sou pessimista...só.. 
 - O quê? Qual é a desculpa, agora? - disse ela se sentando no sofá 
 - Eu só ia dizer que não sou pessimista. Só analiso as circuns... 
 - Você sempre arruma desculpa, Beto. Pra tudo. 
 - Nem tudo. 
 - É sim...pra tudo! - disse ela, se levantando. Ia na cozinha beber 
água. 
 Ele fez cara de quem não entendeu nada porque, aparentemente, não 
tinha entendido nada. 
 - Eu disse que acho porque a gente não sabe o que pode acontecer. 
Sei lá, você conhece um francês rico e foge, ou eu sou atropelado por uma 
bicicleta, fico tetraplégico. Você ia querer namorar um cara tetraplégico? - foi 
acompanhando Cris até a cozinha. 
 - Beto, para! - disse batendo o copo na pia. - eu estou falando sério. 
 - Eu também estou falando sério, meu amor. 
 - Não, você nunca leva nada a sério de verdade, além dessas suas 
teorias idiotas 
 - Eu levo a sério porque não são idiotas. 
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 - São, Beto! Você quem não repara, e fica pensando essas coisas, mas 
a vida é muito mais complicada que isso. 
 - Ah, agora você quer me ensinar sobre a vida?! 
 - Não! Eu só queria que você parasse de viajar tanto, Beto. Eu 
converso com você e parece que você está em outro lugar... - disse, voltando 
para a sala. 
 - Olha, eu presto atenção, só que...tá bom, eu vou! 
 - Vai o quê? 
 - Me lembrar de você daqui dois anos. 
 - O quê? 
 - To respondendo à sua pergunta. 
 Silêncio. 
 - Vai mesmo? 
 - Claro, meu amor.  
 Outro silêncio, daqueles onde Cris pensava em tudo o que viveu pra 
chegar até ali. Beto se distraía olhando a estante. 
 - Vamos assistir? - tirou um DVD da estante, que estavam discutindo 
ser um filme clichê demais para namorados assistirem. 

<<<JUNTO>>> 
 Beto passou a entender o propósito da relação. Para ele não era em si 
a felicidade, a entrega, a paixão, ou o amor. Era a intensidade de se relacionar. 
Nunca tinha tido aquilo com ninguém, nem mesmo com a menina da quinta 
série. 
 Estar junto, pensaria Beto, era a graça desse negócio de namorar. Ele 
estava prestes a entender alguma coisa, apesar de sentir que ainda não entendia 
nada. Nosso protagonista não via graça no namoro e não entendia porque as 
pessoas namoravam, mas, agora que estava namorando, descobria sua 
felicidade, mesmo que coberta por uma leve camada de, digamos, adversidade.  
 No último ano Beto esteve junto com Isa. Mas era diferente. Era 
amizade. Ela não falava muito de si. Ele só contava sua vida e seus transes, e ela 
entendia e ficava feliz por fazer parte da vida dele. Eram só amigos. A vida não 
pesava tanto para Isa quanto pesava para Cris, e ali ela dividia seu peso com 
quem agora era seu melhor amigo e namorado. Beto fazia o papel de ouvinte, e 
ajudava, e se sentia parte dela. Era bom estar junto, em todos os sentidos.  

<<<CONSUMIDO>>> 
 Entenda. Os dias, semanas e meses que se seguiram Beto era 
transportado para dentro das crises de Cris. Transportado não. Era sugado. E a 
cada vez mais que penetrava no universo dela, seu universo aos poucos era 
consumido de uma forma, no mínimo, grotesca. Como num filme ruim da Tela 
Quente. O que Cris falava era verdade. Beto era distraído perto de muita gente, 
mas era muito mais distraído perto de Cris. Nos primeiros três meses de namoro 
ele passou pelas fases das borboletas no estômago, de começar a conhecê-la de 
verdade, de perder a noção do tempo perto dela, de entender seus problemas e, 
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lá pro quarto mês, começava a se sentir sufocado perto do universo de Cris. 
Preferia se enterrar em transes chatos e desinteressantes, e era o que fazia com 
total maestria. 

<<<CLARA>>> 
 Se, por algum motivo qualquer, nas últimas páginas você se lembrou 
de que o nome do livro é Clara, fez bem. Digo isso porque, enquanto Beto 
passava por suas crises, Clara também tinha seus problemas. Mas apesar do 
nome já entendemos que essa não é a história de Clara. Já é tarde demais para 
você se aperceber disso.  
 Convém saber que a amizade dos dois se mantinha a mesma, com 
casuais encontros na hora do almoço da gloriosa Lanchonete Bulldog, pelo 
menos duas vezes por semana. Eles se sentavam e falavam sobre coisas da Vida, 
como Beto amava fazer. Eram ali os momentos onde ele deixava de sentir que 
estava vivendo a vida de um jeito muito errado. Perto de Clara as coisas 
voltavam a fazer o mínimo de sentido, como faziam normalmente. Considere a 
possibilidade de Beto, pelo menos algumas vezes por mês, analisar a sua vida 
meio a seus transes, e pensar que poderia ser muito mais feliz com Clara e que, 
se houvesse um livro de sua vida nos últimos meses seu nome poderia ser essa 
palavra concisa e perfeita: Clara.  
 Foi assim antes de começar a namorar, e continuou sendo depois de 
uns dois meses de namoro. Beto sentia viver sob a sensação de que sua própria 
vida poderia ser muito melhor do que estava sendo. Já sentiu isso? Beto sentiu e 
fez algo a respeito. 

<<<O FUTURO AGORA É>>> 
 "Não sei se é a coisa certa, mas eu sinto que é, sabe? Eu até pensei 
que fosse o que eu queria, e eu gostava das aulas no começo, mas agora não é 
o que eu realmente quero. Parece que eu preciso mudar algumas coisas, mesmo. 
É...a gente sempre precisa. Eu pedi aumento na lanchonete, te falei? Não? A 
partir do mês que vem, talvez. Sim. Já faz dois anos que estou lá. Ás vezes eu 
faço o serviço de três. Uhum. Não, não sei. Acho que só pro ano que vem. Eu 
aguento até o fim do ano, sim. Vou resolver umas outras coisas que tem pra 
resolver. Aí tá tudo bem mesmo? Sim. Tá bom, mãe. Até mais. Ligo sim. Beijo" 
foi o que se ouviu do lado de cá do telefone. Do lado de lá era a mãe lavando a 
louça, fazendo umas perguntas e dizendo 'uhuns' quase ritmados.  

<<<ATENÇÃO>>> 
 Percebe, caro leitor? A história não avança. Desde o começo deste 
episódio falando que o tempo muda as coisas, e que as pessoas mudam, e Beto 
se sentindo infeliz com a vida, e um pouco insatisfeito com tudo. Nada muda. 
Pelo menos não até agora. Está satisfeito com sua vida? Pense. Algo deve ser 
mudado. Sempre. Beto fez uma listinha mental. A conversa com sua mãe, por 
volta do dia trinta de julho de dois mil e nove, às nove horas e trinta e cinco 
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minutos da noite, mudaria os próximos passos de Beto na vida. Talvez mudanças 
tornem as coisas mais interessantes... 
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Parte 3: 

Além da Curva  
 É isso. A vida é uma caminhada pelo tempo. Para Beto as questões 
filosóficas universais de sobrevivência são estas: o que fazemos com o nosso 
tempo? O que fazemos com a nossa vida? E, não menos importante, o que 
fazemos até nossa morte? 
 Beto não era o tipo de pessoa que tinha respostas na ponta da língua. 
Ele preferia dúvidas, e duvidava das respostas com ávido interesse. Mas 
referente às questões universais de sobrevivência, Isa escreveu algo no rodapé 
da página de prefácio de seu livro da universidade que respondia com notável 
desinteresse: 

Eu faço o que eu quiser 

 Agora, um ano e meio depois, Beto pensava nessa frase com 
semelhante avidez... 

<<<SAUDADE>>> 
 Depois de muito tempo sem a companhia de Isa, Beto percebeu como 
sentia falta dela, e como a sintonia entre os dois era perfeita. Ouviu por esses 
dias na lanchonete alguém comentando que 'a gente só sente falta quando 
alguma coisa some, e só sabe o quanto sentiu falta quando essa coisa volta'. Tá 
certo. Esse alguém que disse isso era um senhor senil, e ele se deliciava com 
uma coxinha enquanto dizia isso. Mas tudo bem, pois garoava lá fora, e poucas 
pessoas estavam na lanchonete na hora. Beto arrumava as cadeiras e limpava as 
mesas, e ele chamou Beto só para dizer isso, como se fosse um personagem do 
jogo da vida, dando alguma dica de um evento futuro. Quase poético. Não sei 
porque Beto pensou nisso agora, mas talvez tudo faça um sentido no final. 
 A questão era essa. Beto estava há muito tempo sem ver Isa e passar 
um tempo com ela. Em pouco menos de seis meses a baixinha sumiria da vida 
dele, e pensar nessa contagem regressiva era cruel. Ele precisava fazer alguma 
coisa a respeito disso também, e fez. 

<<<BUSCA>>> 
 - Ok. O que estamos procurando? - disse Isa 
 - Casas para alugar 
 - Casas para alugar? 
 - Exatamente. 
 - E você vem pedir minha ajuda? 
 - Sua ajuda. 
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 Beto meio que desapareceu da casa de Isa nos últimos meses e, 
igualmente, Isa desapareceu da vida de Beto. Eles só se viam na universidade, 
que estava de férias nas últimas semanas. Portanto só se veriam dali 
precisamente dois dias e quatro horas. Isa secretamente contava as horas e 
minutos para voltar a ver Beto, até ele chegar na casa dela com vários jornais e 
anúncios do centro da cidade. 
 Depois desse diálogo Beto recebeu um abraço como não recebera há 
muito tempo, entrou cumprimentou a família de Isa na cozinha, brincou com o 
cachorro e foram para a sala.  
 Ali espalharam os jornais pelo chão da sala e pelos sofás. Junto com 
um mapa gigante da cidade, eles passaram a tarde circulando anúncios com 
caneta vermelha, como faziam os personagens nos filmes, procurando emprego. 
Mas eles não procuravam emprego.  

 - Beto, vocês vão casar? - começou ela, meio com medo. 
 - Oi? Como assim? 
 - Ué...você namora a Cris, e agora quer procurar casa - disse, 
analisando um jornal, fazendo uma cara de quem estava dizendo algo lógico. E 
estava. 
 Ele parou para pensar por uns segundos 
 - Não. Não é isso... 
 Ela largou o jornal e olhou para ele como quem diz "então é o quê?". 
Ele entendeu e disse 
 - Só preciso de umas mudanças. - disse, e mudou - Aqui! 
 E foram circular o anúncio de alguma casa perto daquele parque que 
eles amavam ir aos fins de semana, no ano passado. 

 Assim conversavam sobre coisas que aconteceram nos últimos meses, 
inutilidades, notícias dos jornais e, eventualmente, alguma casa ou apartamento 
em potencial. Sentiram-se crianças por uma tarde. Até recortaram algumas 
palavras para tentarem fazer um texto. Depois de escolherem alguns 
apartamentos e casas, Beto começou a telefonar.  
 Conseguiram encontrar algumas casas e apartamentos pequenos e 
baratos, fizeram umas ligações e saíram por São Paulo. 

<<<LUGAR>>> 
 Depois de um ônibus e algumas quadras estavam próximos ao centro 
de São Paulo. Mais precisamente, procuravam por algum pequeno apartamento 
entre a gloriosa Lanchonete Bulldog e a universidade, onde Beto passaria os 
próximos anos de sua vida. E, falando nos próximos anos... 

 - Onde você vai morar lá em Brasília? 
 - Na casa de uma tia minha. A Claudete. 
 - Sei. E você vai em... 
 - Em dezembro. 
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 Era como falar sobre alguém num velório. 
 - E você vem pra cá nas férias? 
 - Talvez. Em Julho. Ou venho sempre que der... 
 Caminharam mais uns passos 
 - E parece que vou saber onde te encontrar... 
 Pararam na frente de um prédio, do tipo bem fotogênico, que se 
passaria algum filme nacional lado B. Era a cara de Beto. Também seria um 
prédio perfeito para um Peter Parker morar. Em dias nublados mais escuros 
poderia facilmente virar cenário para algum conto de Sherlock. Se muito bem 
analisado, era o tipo de prédio que, no futuro, seria considerado vintage, mesmo 
numa época onde ninguém saberia o que é vintage e o que é retrô. 
 Agora que você já formulou na sua mente o prédio, levando em conta 
nosso personagem em questão, podemos prosseguir. 
 Subiram e encontraram o dono do apartamento, como haviam 
combinado há algumas horas por telefone. Ele era só um dono de apartamento, 
mesmo. Não precisa ser descrito em muitos detalhes já que não vai aparecer 
muitas outras vezes nesta história. A questão é que Beto deu uma volta pelo 
apartamento. Logo voltaram ao que seria a sala, e o dono puxou aquela 
conversa de proprietário de imóveis, meio que contando a história daquele 
apartamento, e de como conseguiu o lote e outras coisas. É claro, escapando de 
vez em quando para a vida dele, contando sobre algumas ex-esposas e 
eventualidades de sua vida que não interessaria nem Beto nem você. Por fim 
Beto perguntou o preço do aluguel. Ao ouvir a resposta olhou diretamente para 
Isa, e sorriu. 
 Saíram dali felizes com o preço, e com o que combinaram com o dono 
do apartamento. Também ficaram felizes por ele ter sido discreto, e não ter 
perguntado se eram namorados. 
  

<<<DEPOIS...>>> 
 Beto acabou feliz pelas coisas naquele fim de semana estarem dando 
certo, mesmo tendo a impressão de que logo começariam a dar tudo errado. Era 
uma impressão constante que tinha. Como que um dispositivo de segurança para 
ele não se desapontar. Era o cinto de segurança de Beto. Lembre-se: Ele era 
realista. 
 Mudanças na casa, e no emprego. Beto ganharia mais dinheiro a partir 
daquele agosto, mas gastaria mais com sua vida sozinho. Na sua lista mental, as 
prioridades já estavam sendo atingidas, e ele estava bem feliz com seu pequeno 
sucesso. Era quase um adulto independente morando em São Paulo. Era primeiro 
de agosto de dois mil e nove. O que você fazia nessa época, caro leitor? Falando 
de emprego e apartamento, Beto mudava coisas na sua vida que começavam a 
incomodar. Depois se importaria com o que ainda o deixava profundamente... 
Infeliz. 
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<<<TRÊS MESES>>> 
 Para te situar: Havia se passado três meses desde que uma moça 
havia beijado Beto sem seu completo consentimento, e eles começaram a 
namorar. Analisar fatos assim, depois de ocorridos quase cem por cento das 
vezes comprovam como seres humanos são ridículos. Não ria. Estou aqui só para 
contar o que aconteceu. Nesses três meses Beto aprendeu muito sobre os outros 
(leia-se: Cris) e por extensão acabou aprendendo sobre si mesmo. Não foram os 
tempos mais felizes de sua vida.  
 Mudanças quase sempre são turbulentas, e mesmo com toda 
passividade do mundo, nada amenizaria a confusão de se mudar, em todos os 
sentidos. Por mais suave que ele tentasse fazer a mudança parecer 
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Parte 4: 

Antes de Sair 
 São Paulo às vezes não é nada do que estamos costumados a pensar. 
Ali Beto e Isa estavam próximos do Centro. As calçadas eram alguns centímetros 
mais largas, as ruas pouco movimentadas e o barulho da cidade parecia ecoar 
pelos prédios não tão altos quanto costumavam ser. Era o bairro em que Beto 
em breve iria morar. E ali São Paulo não era São Paulo. Era outra coisa, e Beto 
estava bem com isso também. 

<<<TEMPO VERBAL>>> 
 E andava ele, com as mãos no bolso, pensativo, usando uma camisa 
polo e óculos do seu avô. Isa, de moletom vermelho e os olhos refletindo a 
claridade do céu cinza. 
 - Então você tem pensado no futuro, Beto? 
 - Não sei. Talvez. Estou pensando mais no agora. Às vezes parece que 
o futuro já está acontecendo... 
 - É estranho, né. 
 - Muito. As pessoas fazem planos, mas não se veem neles. 
 - Nem me fale 
 Atravessaram a rua. 
 - Pra você o futuro vai começar a acontecer logo  
 - Sim. E eu estou com medo, na verdade. Você ficou com medo? 
 - Não. Acho que não. As coisas foram acontecendo, sabe... - disse ele 
sorrindo pra si mesmo - quando eu fui ver já estava aqui em São Paulo. Quando 
fui ver já estava estudando e trabalhando... 
 - Você é a pessoa mais distraída do universo, Beto. 
 - Ah, você acha? 
 E deram risada, pois todos sabemos que é verdade, até você. 

<<<QUALQUER>>> 
 Continuaram caminhando até uma lanchonete qualquer, e pediram um 
lanche e um refrigerante qualquer. Beto só queria aproveitar aquele fim de tarde. 
 Parecia que Cris era um assunto que não se devia falar. Isa, pelo 
menos, estava curiosa para saber o que tinha acontecido na cabeça de Beto para 
ele simplesmente mudar, e já tinham conversado sobre isso. Mas Beto namorar 
Cris foi realmente uma surpresa pra ela. Pra mim também. E pra você? Bom, 
tanto faz. A questão aqui é que eles estavam passando um tempo juntos, depois 
de muito tempo. E essa era uma das coisas que Isa queria entender... 
 - Como você e a Cris estão? 
 Beto olhou para os lados. Tentou fingir que não ouviu a pergunta, mas 
disse: 
 - Estamos indo, Isa. 
 - Indo...para onde? 
 E uma breve pausa, até que ele respondeu: 



173 
 

 - Ah, não sei. Acho que esse é o problema. Não estamos indo para 
lugar nenhum... Parece que as coisas não estão dando certo. Mas, parando pra 
pensar, parece que nunca deram certo, entende? 
 - Uhum - concordou passivamente 
 - Eu gosto da Cris, e gosto de passar tempo com ela. Só não sei o que 
está acontecendo 
 - Você nunca sabe o que está acontecendo, Beto - disse quase que 
ironicamente, depois de uma pausa, e riram. 
 - Você quer continuar namorando ela? 
 - Sim, quero. Estou tentando mudar para ver o que vai acontecer... 
 Isa sorriu, e segurou as mãos dele 
 - Você é uma ótima pessoa, Beto. 
 Ele tentou fingir que não escutou o elogio, e parece que conseguiu. 
 - Às vezes parece que eu não sou mais o mesmo... O Paulo Roberto - 
disse, com um sorriso estranho. 
 - Mas você ainda é o Beto que eu conheço. E é o melhor Beto do 
mundo 

 E foram para casa conversando milhares de outras coisas. 

<<<SMS>>> 
 Beto precisava de um celular novo para se tornar um personagem mais 
interessante. Mas no auge de dois mil e nove, ele andava carregando seu 
Motorola V8 vermelho, e se orgulhava disso. Nele não conseguia trocar e-mails, 
mas ainda mandava SMS... 

 Ooi, amor. Como foi o primeiro dia de trabalho? 

 Assim, desse jeito. Com dois 'o's no começo, e sem aproveitar 
completamente os cento e quarenta caracteres. Ele só queria manter contato. Às 
vezes as coisas pareciam mesmo estranhas entre ele e Cris, de uma forma que 
eles só queriam manter contato. Ela já não tinha mais paciência para as teorias e 
crises de Beto, e ele preferia evitar enfrentar as fúrias de Cris. Tudo estaria bem, 
se estivesse em paz. E os bônus de SMS ajudavam as coisas a manter a paz. O 
tempo que eles demoravam pra chegar e o limite de caracteres e de bônus 
ajudavam muito mesmo nisso. 

<<<O MELHOR BETO DO MUNDO>>> 
 Beto era assim: Tão feliz quanto infeliz na relação com Cris, sua 
namorada. Mas ele era assim com relação à vida, também. E isso é, 
possivelmente, um dos principais motivos das pessoas não chegarem a esse 
ponto da história, ou pularem direto para a página 197. 
  
 Ele era outra pessoa. Quando se via no espelho, ou em seus próprios 
transes, via outra pessoa. Não o Paulo Roberto que ele mesmo imaginava. Isso 
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lhe causava uma leve sensação de desespero. Isso vinha acontecendo com mais 
frequência nos últimos meses. Depois um pensamento de 'o que é que está 
errado?' e agora uma sensação de deslocamento da sua própria vida. Então ele 
se situava no seu próprio Universo: Era um rapaz de 22 anos, que trabalhava e 
agora iria morar sozinho, como muitos outros rapazes de 22 anos. Quase que um 
autossuficiente. Ele também namorava, como muitos outros. Talvez fosse isso 
que estava fora do lugar. 

<<<COMO AS COISAS SÃO>>> 
 O que vou contar agora se passou em semanas ou meses:  
 Beto mudou o que era preciso. Agora, no fim de 2009, era mesmo 
outra pessoa, com outro endereço e uma nova vida. O emprego ainda era o 
mesmo, na gloriosa lanchonete Bulldog, atendendo com excelência dezenas de 
pessoas, com suas cocas e mistos quentes. Isso, de fato, não mudou e não 
mudaria em muito tempo. Na casa da tia as coisas também não mudavam, com 
exceção do fato de Beto não morar mais lá. Tio Cesar apoiou a decisão do 
menino, e tia Solange fez o papel de tia enquanto pôde. No começo de outubro 
de dois mil e nove Beto já estava morando sozinho no seu pequeno 
apartamento. O que você fazia nessa época, caro leitor?  
 Enfim.  
 A universidade saiu da vida de Beto. Ou ele quem saiu da universidade. 
Os colegas da sala de Beto que apareciam na lanchonete Bulldog perguntavam 
porque Beto parou de ir às aulas, ele explicava que estava mudando de casa, e ia 
tentar prestar para cinema no ano que vem, e depois ficava se perguntando de 
onde conhecia aquela pessoa a quem ele contou parte de sua vida. Depois 
lembrava que estudavam juntos, mas isso não importava mais. Muita coisa não 
importava mais. Beto pegou sua TV, seu colchão e seu play2. Era sua mobília 
naquele apartamento de um prédio retrô, quase um ano depois dele ter visto 
uma moça atravessando a rua e se apaixonado por ela. 
 Clara? Beto ainda a via pelo menos uma vez por semana, na 
lanchonete. Ela ainda lhe arrancava suspiros, muito diferentes dos suspiros que 
Cris o fazia passar. Ainda era preciso mudanças. 
 Mudanças doem. O tempo passando dói também... 
 Vale lembrar que, diferente da própria vida, esse sofrimento todo pode 
ser pulado direto para a página 197. Se quiser continuar com essa tortura, só 
passe para a próxima página. 
 Beto havia tentado de muitos artifícios para manter o relacionamento 
com Cris pelo menos estável, ou de uma forma que não explodisse a cada 
esquina que eles avançassem. Passividade da parte dele não foi o problema. Ele, 
talvez, fosse o problema. Ou poderia jogar a culpa em Cris e seus ataques 
histéricos. Não. Na verdade achava mais fácil pôr a culpa em si mesmo.  
 
 
 "Não é você, amor. O Problema sou eu". Ele seguiu o manual. Primeiro 
pediu um tempo, muito tempo depois pediu para conversar. Ele sabia que outra 
coisa importante era se afastar. Não respondeu os SMS dela. Ela pediria pra 
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voltar, e faria chantagem emocional, como fazia nas inúmeras brigas que já 
tiveram, em que ela começava, e ele ameaçava nunca mais voltar. Agora ali, 
naquela sala, mais de cinco meses depois dele ter sido beijado em frente a uma 
pia na casa de Jefferson, eles estavam quase conversando como pessoas 
adultas.  
 - Você sabe bem o que está acontecendo, Cris... - começou ele. Aquele 
sofá não o irritava mais. A paz daquela casa também não. A vó dela fez chá e 
trouxe para a mesinha de centro da sala, e foi chamar Cris, que estava trancada 
no quarto nas últimas duas semanas, saindo só para trabalhar. Ela veio com cara 
de quem estava mesmo chorando, e engoliu todo o choro para estar ali. Isso 
também não o irritava. Tá bom, irritava sim, um pouco. Mas era preciso estar ali. 
Depois de tudo que ele mudou, era preciso. 
 O nervosismo. A presença forte de Cris ali, naquela sala, do lado dele, 
segurando sua mão e o um choro na garganta. Ela fez de tudo para ter Beto em 
sua vida pelo menos por mais um pouco de tempo. Parecia que era a última vez, 
ali naquela tarde chata de sábado. Cristiane sentia novamente o que era perder 
alguém, e acabou chorando. 
 Aquela frase, dita cuidadosamente e muito bem pensada, por Beto, foi 
a única coisa que disseram aquela tarde. Ela chorou. Ele deu um beijo na sua 
testa e foi embora. 

<<<AGORA>>> 
 Beto estava deitado num colchão no seu apartamento, alguns dias 
depois. Havia ali só um colchão uma TV, um playstation 2 e um forno 
microondas. Os móveis ainda iam chegar. O futuro também.  
 Beto ali, deitado, olhando para o teto, tendo apenas um transe chato e 
desinteressante, pensando em como a vida passa sem acontecer nada. Em como 
ele era só mais um naquele dilúvio de pessoas. Era só mais um. Um qualquer. Só 
uma pessoa que se perdeu na sua própria história. Já não ia para a universidade. 
Já não saía com amigos. Já não tinha namorada. Ou será que tinha? Nem ele 
mesmo saberia dizer. É difícil ir embora de si mesmo, e mudar. E é difícil aceitar 
a mudança. Sozinho, ali no apartamento, Beto chorou de verdade. Agora ele 
sabia do que eram feitas mudanças... 

 

 

 

Fim do Episódio Doze 
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Episódio Treze 
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 O passado era confuso para Beto.  
 Ele literalmente confundia os pretéritos e, na sua cabeça, ele não via 
muita diferença sobre o que foi, o que tinha sido e o que poderia ter sido.  
 Para ele todas as opções foram, eram e poderiam ter sido tão reais 
quanto o presente. Mas ele também vivia em apenas uma linha temporal, e com 
apenas um passado, que ele inventava, reinventava e se perdia nele.  
 O passado era confuso para Beto.  
 Acontece que ele também era assim com respeito ao futuro... 
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Parte 1: 

Começo de um fim 
 Se você entrasse naquele prédio localizado numa quadra perto do 
centro de São Paulo, ia passar pelo pequeno portão e andar mais uns passos até 
a recepção, onde encontraria o porteiro Marcos. Marcos é um moço de seus vinte 
e sete anos que, até agora, não deu muito certo na vida. Mas dali uns três meses 
sua vida começaria a dar certo, depois dele acertar o divórcio e conseguir seu 
primeiro emprego como motorista numa agência de viagens. Cada um tem seu 
'dar muito certo na vida', e isso não se discute. Mas a questão aqui não é 
Marcos.  
 Se você chegasse dizendo que gostaria de ir ao número 303, Marcos 
diria que o seu Paulo estaria em casa, e que era no terceiro andar. Então você 
subiria as pequenas escadarias do prédio até se deparar com a porta branca com 
o número 303. Digamos que, por exemplo, você abrisse a porta, teria um 
pequeno corredor, com uma porta à esquerda para a minúscula cozinha e, 
seguindo em frente, a sala, que Beto tinha transformado como, simplesmente, 
seu quarto. Tinha ali um colchão jogado no chão. Uma pequena estante com 
uma TV de 29 polegadas, um playstation e alguns jogos numa caixinha. Tinha 
também um pequeno frigobar que, na verdade, era do Rafa. Tinha duas caixas 
de papelão fechadas com madeiras dentro que, se abertas e montadas, 
formariam uma estante de livros e o armário de cozinha de Beto, que ele havia 
comprado há duas semanas naquela loja maravilhosa onde dava pra fazer 
compras sem cartão. E ali você encontraria ele, jogado no colchão, olhando para 
o teto, coberto com sua coberta de Star Wars velha e sem seus óculos do seu 
avô. Ele estaria olhando fixamente para o teto, como que buscando algum 
pensamento lá longe. O pensamento que ele estava buscando não estava aqui 
nesse mundo. Era lá no seu próprio universo. Aquele mesmo preto e branco. 
Beto estava no seu transe, um dos mais chatos e desinteressantes que qualquer 
pessoa, em pleno outubro de dois mil e nove, poderia estar. 

<<<ELE NÃO ESTAVA>>> 
 Ele não estava pensando em Cris. Naquele preciso momento ela não 
era seu problema mais importante. Às vezes parece que a vida, em si, é o 
problema mais importante. Mas também não era nisso que Beto pensava. Talvez 
ali ele começava a se dar conta de que faltavam apenas dois meses para dois mil 
e nove terminar, e quando você se dá conta disso, começa a pensar no que fez 
até ali, e no que ainda dá tempo de fazer para que o ano seja marcante de 
verdade.  
 Ele estava ali, no seu apartamento. Que ele mesmo pagou o aluguel 
dois meses adiantado. Não dependia de sua mãe para acordar e nem de sua tia 
para chegar da padaria trazendo pão de queijo, fazendo café e muito barulho. 
Era só ele e o silêncio. Ele não estava ali pensando em como aquele ano tinha 
sido marcante para ele, por conquistar sua independência, pois, antes disso havia 
uma opção entre a independência e a morte. Sua vida era boa antes dele estar 
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ali. Talvez ele pensava se agora ela - a vida - continuaria tão boa. Pode ser, 
também, que pensava em como terminar um namoro sem parecer um carrasco 
por destruir os sentimentos de outra pessoa. Ou ele simplesmente se lembrava 
de que era sábado, o dia marcado para chegar o sofá, por isso ele não saiu para 
trabalhar, mas precisava sair para comprar pão e jornal. 

<<<ALGUÉM>>> 
 Ouviu barulho de sacolas. Podia ser a vizinha idosa, mas não era. 
Ouviu quatro batidinhas ritmadas na porta e uma voz chamando "Betoo" desse 
jeito, com prolongação na última vogal. Era Isa. A primeira reação foi olhar em 
volta, e constatar que não havia móveis o suficiente para a casa estar 
bagunçada. Então ele se espreguiçou, dobrou a coberta de qualquer jeito e 
correu atender a porta. Estava de calça de moletom e meia cinza. 
 - Bom dia, moço! Posso entrar? 
 - Entra. 
 Estava cheia de sacolas nas mãos, e um sorriso enorme no rosto. 
Então ela entrou, virou para a cozinha como se já conhecesse o apartamento (e 
já conhecia mesmo), deixando as sacolas de compras em cima da pia. Depois 
voltou, e abraçou Beto, ficando na ponta dos pés. Então ela começou a andar 
pelo apartamento, como se fosse criança 
 - Aah, chegou seus armários! Vamos montar?! 
 - É... - disse Beto, seguindo ela 
 - Você terminou de pintar o quarto! Puxa... - foi e abriu a janela 
enorme, deixando a luz iluminar um quarto laranja e branco. 
 - Ficou lindo, Beto! - disse - ai, que cheiro ruim - completou segundos 
depois 
 E foi para a sacada do pequeno prédio 
 - A vista daqui é tão linda - disse, ignorando o prédio condomínio de 
quinze andares que estava logo do outro lado da rua 
 - É, tirando esse prédio enorme aí na frente 
 - Não estou falando do prédio, Beto. Estou falando da rua. Ela é linda! 
Olha! 
 E ficaram observando uma senhorinha passando na rua, e as pessoas 
que passavam para lá e para cá. Fizeram isso por um tempo, como sempre 
faziam nas praças todos domingos. 

<<<CAFÉ DA MANHÃ>>> 
 - Olha, eu trouxe pão com mortadela. O melhor da região - dizia, 
enquanto tirava as coisas da sacola - e uma coca 600ml. 
 - Ah, ótimo 
 - A melhor combinação 
 - Eu sou demais, não sou? 
 - Sim, você é 
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<<CONVERSA>>> 
 E ali estavam eles. Beto e Isa, sua melhor amiga, sentados no colchão, 
tomando café da manhã juntos. Não era a primeira vez que tomavam café da 
manhã juntos, mas Beto não queria pensar que talvez fosse a última. Isa 
começou como se fosse algo que não deveria ser dito 
 - Você falou com a Cris? 
 - Não. Desde aquele dia, não. 
 - Então como vocês estão? 
 - É estranho... - Beto riu - ...é estranho porque não somos mais 
namorados. Mas não dá pra dizer que não somos nada 
 - Hum... 
 - Nós não terminamos, Isa. - ele explicou 
 - Você não acha que deviam ter terminado? 
 - Eu não sei. 
 E se instalou um pequeno silêncio, onde ambos pensavam na 
amplitude de suas existências. Beto voltou a comer, e balançar o saco de papel 
procurando por outro pão com mortadela 
 - Ela vai ficar muito mal 
 Isa delicadamente limpou os cantos da boca com um guardanapo, e 
terminou de tomar a coca-cola do seu copo 
 - Você já está mal demais por muito tempo, Beto. 
 Então Isa levantou, e foi levar as coisas para a pia enquanto Beto se 
afogou em alguns pensamentos, exatamente como estava antes dela chegar. 
 Antes que você conseguisse fixar na sua mente a cena do último 
parágrafo, Isa deixou as coisas na pia e foi para o banheiro no exato momento 
onde Rafa deu batidas desritmadas na porta e Beto, sem conseguir se afogar em 
pensamento algum, foi atender. 

<<<SALA>>> 
 - E aí, cara? 
 - E aí, Beto. Beleza? 
 - Entra aí 
 E Rafa entrou, antes que houvessem "E aís" demais no mesmo diálogo, 
dizendo 
 - Aqui que você se esconde agora, brother? - disse, imitando um 
sotaque carioca sem nem perceber. 
 - Pois é, cara. Consegui alugar aqui, baratinho. Olha aqui... 
 E mostrou pra ele o quarto, a cozinha, e foram para a sacada olhar a 
rua e um pequeno pedaço de São Paulo. 
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<<<BANHEIRO>>> 
 Enquanto isso Isa entrou no banheiro, trancou a porta atrás de si, 
abriu a torneira e começou a chorar. Chorar! Consegue entender? Ela sentou no 
chão do banheiro, e chorou. Simplesmente isso. Talvez nem ela soubesse dizer o 
porquê, mas chorou. Até parecer que não havia mais ar. Então se levantou, lavou 
e secou o rosto, e saiu. 

<<<ENQUANTO TUDO ISSO ACONTECIA>>> 
 Não sei se você sabe, mas muitas histórias acontecem 
simultaneamente ao redor do mundo. Do outro lado do muro da sua casa, por 
exemplo, existe outra família, com outras histórias. No apartamento debaixo ou 
de cima, por exemplo, alguém pode estar terminando um casamento. Todas 
essas histórias dariam um bom livro. A história de Rafa era excepcional. Mas 
como ele não é o personagem principal, não nos atreveríamos a entrar em 
detalhes. 
 A questão é que Rafa conheceu um cara na universidade. Esse cara 
namorava uma moça, que era melhor amiga de outra moça, e essa última moça 
mudou alguma coisa na vida do Rafa. Eles começaram a sair, mais ou menos na 
época em que Beto começava a sair com Cris. A gente nunca sabe o valor de 
uma relação até que ele seja dito, e em ambos os casos a relação valia mais para 
uma lado do que para o outro. Entende o que estou dizendo, caro leitor? Vou 
explicar: Assim como Cris valorizava mais o namoro do que Beto, Rafa valorizava 
mais o namoro do que essa moça que ele conheceu. Os seres humanos são 
complicados, não são? São sim. 
 Acontece que Rafael virou mesmo outro cara. Leu outros livros, parou 
de beber "recreativamente" todo dia. E uma certa hora viria à tona que, para ela, 
a relação não era nada sério. E essa hora estava prestes a chegar, fazendo com 
que a filosofia de vida de Rafa "nada importa" voltasse à todo vapor junto com 
outras revoltas... 

<<<APARTAMENTO>>> 
 Enfim...Rafa atualizava Beto da vida dele, e do que tinha acontecido e 
andava acontecendo ultimamente, que talvez não seja importante você saber. 
Também comentaram sobre a turma na universidade, e em como os professores 
reagiram quando Beto parou de ir às aulas. Isa chegou abraçando Beto e Rafa 
juntos. Talvez também fosse o último abraço, mas nenhum deles se atrevia a 
pensar nisso. 
 - Vamos arrumar a casa desse menino? - disse Isa, fofa, para Rafa.  

 Beto trocou de roupa e foram montar móveis. 
 Na verdade todo aquele sábado foi movimentado. Chegaram os sofás 
que Beto comprou, e montaram a estante na sala. O apartamento de Beto 
começava a ter cara de apartamento de verdade. O colchão foi pro quarto, que 
ainda não tinha cara de quarto, dando espaço na sala para dois lindos sofás e 
uma estante encostada na parede, onde Isa arrumava os livros de Beto 



182 
 

exatamente como estavam arrumados na casa da tia. Enquanto terminavam de 
montar o pequeno armário da cozinha Isa teve a brilhante ideia de ir ao 
restaurante, algumas quadras dali, comprar comida. Almoçaram todos na sala 
assistindo TV e conversando. Na verdade mais conversando que assistindo TV, 
vale destacar. Com Rafa ali, nunca faltava assunto para os três. 
 Foi depois de almoçarem que Rafa se ofereceu para levar eles até 
alguma loja comprar uma cama para Beto, que achou estranho Rafa estar 
dirigindo mesmo sob restrições do seu pai e, talvez, da própria lei. Mas foram. 
Compraram uma cama para Beto, trouxeram no porta-malas aberto do golzinho 
cinza do pai de Rafa e montaram. Sim. Agora o apartamento de Beto tinha cara 
de apartamento. 

<<<SÓ>>> 
 Acontece que, por volta das dezoito horas daquele sábado, dia XX de 
outubro de dois mil e nove, Isa abraçou Beto de verdade, como não abraçava há 
muito tempo, beijou sua bochecha e se despediu. Então Rafa deu um abraço de 
mano em Beto, falou algo do tipo 'se cuida' e saiu também. Agora que Beto 
estava sozinho novamente, preparou um café bem forte e ali ficou, no sofá, 
olhando para o nada. Droga. Mais um transe chato e desinteressante. 
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Parte 2: 

Como eu disse 
 Nosso protagonista sabia reconhecer quando as coisas estavam indo 
bem. E estavam. Existe uma sensação que paira no universo quando você para e 
respira fundo, tentando entender todas as coisas. Aqui Beto nem estava em 
nenhum transe. Ele só sentir o futuro chegando com uma maré...   

<<<E DEPOIS>>> 
 Há alguns meses, lembre-se, Beto estava fazendo uma pequena lista 
mental do que sua vida estava deixando a desejar. Ele aprendeu que é fácil 
perder o controle da própria vida, e achou interessante reparar isso depois dos 
22, mas a questão é que ele estava perdendo o controle dela em quase todos os 
sentidos. Então ele precisava fazer algo, mesmo se esse algo envolvesse várias 
outras coisinhas, e fez. Restava essa pergunta: O que vem depois? Beto não 
sabia. Nem mesmo eu saberia dizer. Ele conseguiu certa independência, que em 
um Brasil de dois mil e nove não era a coisa mais fácil de se fazer se sua 
residência não fosse sob um viaduto. Ele trancou o curso de publicidade e 
conseguiu um apartamento barato mais perto do centro, do seu serviço, e olha 
só, do apartamento de Clara. Suas economias dos últimos anos estavam agora 
sendo gastas com o que era realmente seu. Na verdade ele estava sentindo um 
pouco disso ali, sentado no seu sofá novo. O prazer de ter algo só seu.  
 Naquele exato momento Beto se sentiu realmente feliz com o presente, 
de uma forma que não se sentia há muito tempo. Mas ainda estava incerto 
quanto ao futuro. Totalmente compreensível... 

<<<TELEFONE>>> 
 "...É, sim. A tia veio aqui, ontem. Uhum. To comendo direitinho, mãe. 
Eu janto no serv..É, eu vou lá mais tarde. Ah é muito bom. Sala, quarto, cozinha. 
Tem também uma sacada aqui, que dá pra ver a rua. Não. É tranquilo. Não, não 
fui mais. Vou prestar agora no fim do ano pra outro curso, mãe. Lembra? É, eu 
te falei. Uhum. Agora até estou mais tranquilo, sabe. Com o serviço, e o apê 
aqui...eu to bem sim. E a senhora? Ah, que bom.. ligo sim. Beijo..." disse Beto, 
enquanto caminhava pelos cômodos da casa.  

<<<AQUELE LUGAR>>> 
 Na entrada tinha um banner falando de vestibular. Ele dizia "Seu 
Futuro está cada vez mais perto". Isso fez Beto estremecer de um jeito estranho. 
"Às vezes", pensou ele, "a vida dá uns avisos de uns jeitos muito estranhos". E 
continuou ali, olhando a fachada, a entrada, o banner. Estava prestes a ter outro 
transe chato e desinteressante quando, desta vez, não foi ele quem tremeu. O 
céu tremeu num trovão. Começou a chover. Centenas de pessoas em qualquer 
rua do centro de São Paulo abririam seus guarda-chuvas, se escondendo debaixo 
de toldos, fugindo para o metrô. Beto, desprevenido, nunca andava com guarda 
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chuva, e entrou finalmente na universidade.  
 Ele já conhecia muito bem aqueles corredores, o pátio e as pilastras, e 
até algumas pessoas que você, caro leitor, não conhece. Ao entrar ele se 
encontrou com um ex-colega de classe, que o cumprimentou e começou uma 
conversa totalmente fora do contexto aqui apresentado, que não vale a pena ser 
transcrita. O que você precisa entender é que Beto voltou à universidade, depois 
de longos dias solitários no seu apartamento, e de ter largado as aulas de 
publicidade para tentar 'uma nova carreira' ao prestar para um curso de cinema. 
Ali estava ele, longe do Beto de 2008.  
 Outra coisa que você precisa saber é que Beto continuou caminhando e 
conversando qualquer coisa com seu ex-colega, figurante da história, até 
encontrar outros ex-colegas-figurantes numa rodinha, onde conversavam sobre 
qualquer outra coisa e, por fim, encontrou Rafa, seu melhor amigo, passando por 
ali. Despediu-se da roda e seguiu com Rafa, que passava por ali. 

<<<RAFA>>> 
 A questão de você estar lendo um livro chato, é que nunca se está 
preparado para a morte de um personagem. Assim como a questão de se ter um 
melhor amigo, é nunca saber quando você mais vai precisar dele ou, talvez, ele 
precisará de você. Entende? Estou dizendo que é mesmo difícil estar pronto pra 
algo inesperado. 
 Rafa incrivelmente estava sempre pronto para ajudar Beto, mesmo 
quando ele nem sabia que precisava de ajuda. Na verdade quando se chegou ao 
ponto de velhinhos comendo coxinhas e banners da universidade começarem a 
dar lições de moral é que Beto percebeu que era o último a saber das coisas de 
sua própria vida. Mas ele era assim mesmo. Distraído. Começou a falar da vida 
sem nem perceber.  
 

<<<ACABANDO>>> 
 - É, já está acabando, né?... - começou Beto 

 Ao dizer a frase aqui acima Beto podia estar dizendo sobre muitas 
coisas. Sobre o ano letivo, que teria apenas mais dois meses. O namoro entre ele 
e Cris, que duraria menos que o ano letivo. Este livro, que durará pouco menos 
que quarenta páginas. Também podia estar falando sobre o contato deles com 
Isa, que logo se mudaria pra bem longe e, portanto, já estava acabando. Ou a 
chuva, que estava mesmo acabando, e logo eles poderiam atravessar a rua e 
caminhar até a lanchonete para comer alguma coisa enquanto conversavam.  
 Muito provavelmente ele estava falando sobre o ano letivo, e foi o que 
Rafa presumiu. 

 - Pois é, cara. E só eu vou seguir neste negócio.  
 - Ah, você vai continuar? 
 E respondeu com uma cara que dizia 'lógico que não vou seguir'.  
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 Continuaram caminhando, passando agora pelo corredor com alguns 
grupos de pessoas 
 - Eu gosto disso aqui. Desse lugar. 
 - Pra isso que você veio pra cá, né 
 Por uns segundos, Beto viu um flash dos últimos três anos de sua vida. 
Estranho. Mas familiar, vindo de Beto.  
 Pra ficar claro, ele viu tudo mesmo. Desde quando desceu de um 
ônibus na estação rodoviária de que não preciso citar o nome até os primeiros 
dias de aula, todo o primeiro ano de universidade, e todas as coisas que te contei 
até aqui. De alguma forma Beto entendeu que foi pra isso que ele veio pra cá. 
Essa universidade, com aquele banner na entrada, com uma mensagem 
assustadora. O futuro estava mesmo mais próximo do que ele imaginava. Mas 
chega de baboseira, e voltemos ao diálogo: 
 - É, foi... 
 - Você e a Cris, ainda estão do mesmo jeito? 
 - Ah sim. Não conversamos mais. Na verdade eu ainda não sei o que 
fazer 
 - Você ainda gosta dela? 
 - Gosto, mas é que 
 - Então não tem "mas" 
 - ... 
 - Se tem "mas" é porque não gosta. Não é assim? - disse Rafa, que 
agora estava mais perto de falar sobre relacionamentos do que no episódio três 
 - É... - Beto pensou 
 - Fala pra ela. 
 - O quê? 
 - Que você não gosta mais dela 
 - Ta, mas... 
 - Mas o quê? Não sabe como dizer? 
 E pararam no meio do pátio. Rafa pôs uma mão no ombro direito de 
Beto. 
 - Beto. Eu não gosto mais de você - disse, em tom calmo e claro - Viu? 
Não foi difícil. 
 Alguma pessoa que parasse para olhar pros dois ali, acharia estranho. 
Beto respondeu: 
 - É. Pra mim não é difícil. Quero ver eu conseguir falar pra ela... 
 Rafa continuou andando, deixou Beto falando sozinho. Passaram pelo 
portão. Atravessaram a avenida e caminhavam pela lanchonete. 
 - Não sei, cara. É que já faz um tempo que não somos namorados, 
mas ainda não terminamos oficialmente, entende? 
 - Ela vai te odiar 
 - Ela vai me odiar 
 - Depois vai tentar te mat... 
 - Você acha que eu deveria terminar? - perguntou, enquanto entravam 
na lanchonete. 
 - Acho que você já deveria ter terminado. Ela vai ficar bem - disse, 
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enquanto sentavam. - e você também. 
 Beto remexeu os bolsos. Sacou seu super Moto V8 vermelho e abriu, 
ao que Rafa disse 
 - Não, cara. Por SMS não. 

<<<CASA, APARTAMENTO>>> 
 Rápida atualização dos fatos: Beto prestou vestibular e, novamente, se 
saiu bem. Passaram-se alguns dias e algumas horas. Agora ele estava no seu 
apartamento, saindo do banho só de toalha, e a campainha tocou. Ele correu pra 
ver quem era. 
 Era Cris. 
 Ele gritou "espera!" e correu vestir uma roupa, desesperadamente. 
Voltou e abriu a porta.  
 - Pizza? - disse Cris, trazendo sacolas e uma caixa de pizza tamanho 
médio que, quando aberta, se revelou ser do sabor preferido de Beto. Meio sem 
jeito, Beto a convidou para entrar. 
 - Eu pensei...que precisamos de um tempo só nosso e, sei lá, também 
pensei que você ia adorar uma pizza - continuou ela ao entrar. Beto sorriu 
 Os detalhes dessa noite não acrescentam muito ao relato que está 
sendo contado neste livro, portanto serão encontrados somente nos registros 
referentes ao namoro próprio entre Cris e Beto. Esqueça essa história e se 
concentre no único fato aqui realmente importante: Beto não terminou o namoro 
naquela noite. 

<<<MISTO QUENTE>>> 
 Às vezes ver uma pessoa que você não esperava ver causa umas 
sensações, como as listadas a seguir: um frio na barriga, um pequeno 
desconforto, um leve titubear na fala, uma tremedeira nas pernas, uma sensação 
de deslocamento da realidade e, no caso de você ser Beto, um transe bem chato 
e desinteressante. 
 Beto estava há umas duas semanas sem ver Clara, mas, na sua 
cabeça, estava há cinco meses sem ver Clara e, na cabeça de Clara, ela estava 
há exatamente duas semanas sem ver Beto. Clara poderia ser a pessoa mais 
sensata deste episódio e, talvez, desta história inteira. Mas também não era. 

 - Oi! 
 - Oi! - disse, trêmulo 
 - Hum...como você está? 
 - Bem...Clara. E você? 
 - Bem! O de sempre, por favor - disse, apontando pra mesa sete. 

 E esta pequena cena serviu somente para lembrar a você e a nosso 
querido personagem que Clara ainda fazia suas pernas tremerem. 
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<<<SEGUIU>>> 
 Seguido a esta cena Beto não conversou com Clara, como costumava 
há alguns meses. Na verdade sua última conversa com Clara foi descrita aqui há 
dois episódios, se você não se lembra. Por volta da cento e cinquenta nosso anti-
protagonista-nerd teve uma breve conversa sobre Cris. Desde então Clara veio 
poucas vezes à lanchonete bulldog. Como você já deve saber, muitas coisas 
acontecem ao mesmo tempo e, enquanto Beto enfrentava seus dilemas, Clara 
vivia seus dramas. O que você vivia em dois mil e nove? Enfim... 

 Beto seguiu sendo o melhor Beto que poderia ser: Arrumou e decorou 
seu apartamento. Releu seus melhores livros. Passou muito tempo em seus 
transes. Comprou novos jogos de playstation 2. Zerou todos eles. Conseguiu 
entrar no curso de cinema, que começaria dali uns três meses. Aproveitou seu 
tempo com Isa. Aproveitou seu tempo sozinho. Se esta história fosse um filme, 
este seria o momento em que você olharia para o balde de pipoca, se 
certificando se ainda resta alguma, e perderia todo o contexto de flashes que 
passa na tela, até voltar a atenção e se deparar com uma outra cena, em outro 
lugar qualquer. 

<<<BELA>>> 
 Era de noite quando só se ouvia o latido de alguns cães, de longe. De 
perto se ouvia um choro, e o barulho dela se levantando da cama, acendendo a 
luz. Deixou os olhos se acostumarem com a repentina claridade, mesmo sem 
realmente precisar dela. Ela já esteve naquele quarto por anos e anos, e só 
estaria ali por mais alguns dias. Mas não era só esse o motivo do choro. Não era 
só esse o motivo de acender a luz. Agora ela procurava pelo quarto por uma 
folha de caderno e uma caneta bic azul só para começar a escrever algo que 
seria mais ou menos como: "Beto, eu te amo tanto..." 
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Parte 3: 

Sob o tempo 
 Para Beto o tempo era mesmo uma coisa estranha. O passado era 
confuso. O futuro era distante. O presente era sempre muito...nebuloso. Tudo 
muito estranho. 
 

<<<SMS>>> 
 Beto estava indo dormir quando apagou as luzes do seu apartamento, 
deixando apenas a do corredor acesa, como de costume. Depois de configurar o 
alarme, como de costume, deitou e permaneceu olhando para o teto. Ele parecia 
já saber que milhões de pensamentos estavam por vir e, se tudo não tivesse 
escuro, estaria preto e branco. Se o tempo não passasse do jeito que passa, ele 
estaria parado. Não estou fazendo você perder seu tempo descrevendo uma 
cena que já aconteceu antes, porque agora Beto sentiu um estalo. Sentou-se ali 
onde estava, na cama, e pegou seu celular. Abriu no menu das mensagens e 
começou a digitar: 
 Primeiro um "O", depois um "i". Depois da vírgula e do espaço, um "C" 
e, antes que você pense que ele estava mandando um SMS para Clara, ele 
digitou um "r". Ali seguiu escrevendo uma mensagem mais ou menos como "Oi 
Cris. eai.. como vc ta?".  

<<<DURANTE O SMS>>> 
 Beto deveria saber que, ao escrever estas poucas palavras, estava 
carimbando sua passagem para seu mundo preto e branco. Melhor ainda, estava 
batendo os sapatos de esmeralda, e logo pensamentos viriam como um furacão, 
o levando para longe dali. Mais uma vez, Beto se afundou em pensamentos. E 
você continua lendo este parágrafo, sobre algo que já aconteceu outras centenas 
de vezes neste livro, mas desta vez eis o que Beto pensou: 

 Ele começou pensando que estava com saudade de Cris, e do tempo 
que passava com ela. Essa sensação de saudade era estranha e nova para ele, já 
que eles não eram mais namorados. Então ele se lembrou de que não terminou 
seu namoro com Cris e, portanto, talvez eles ainda fossem namorados, mesmo 
não agindo como tal. Pensou em perguntar isso para Isa, mas ela já disse que 
ele deveria ter terminado logo, porque sabia que não estava dando certo. Porque 
só Cris fingia não saber que não estava nada dando certo. Aí Beto começou a 
pensar que estava tudo dando certo na vida dele. Como você já sabe, a casa, o 
emprego, os amigos de Beto. Estava tudo Ok. Somente sua relação com Cris não 
estava nada bem, e ele ainda tinha que resolver isso, mas estava aqui pensando 
em mandar um SMS para ela. Não seria uma boa solução para esse problema, 
definitivamente... 
 Então pensou na reação dela ao receber o SMS. Talvez se sentisse 
feliz, ou com raiva, ou consternada. Só Deus sabe o que se passa na cabeça das 
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mulheres - isso quem pensou foi ele, não eu - e ele não queria saber o que 
passava na cabeça de Cris aquela noite. 
 Por fim, Beto fechou o celular e voltou a deitar, mas acabou se 
afogando cada vez mais em seus pensamentos... 

<<<TIA>>> 
 Tia Solange era uma pessoa simples. Era fácil descobrir o que se 
passava pela sua cabeça, pois era só perguntar. Ela não parecia ter aquele filtro 
social que as pessoas geralmente têm, dividindo o que pensamos do que 
falamos. Beto às vezes até queria ser assim. Talvez ele fosse mais engraçado.  
 Para Beto, Tia Solange era engraçadíssima. Ela até deveria aparecer 
mais por aqui, para tornar as coisas mais simples. Esse foi um dos motivos de 
Beto ter ido almoçar na casa dela, aquele domingo. 

<<<FLASHBACK DE UM FLASHBACK>>> 
 Sem perceber, Beto acabou conhecendo cada detalhe da vida de Cris. 
Eles conversavam muito, e geralmente era ela contando algo que tinha 
acontecido antes de ter conhecido Beto. Nos seus transes, ele se lembrava de 
cada uma dessas conversas... 
 - Muita coisa acontece em dois anos, né? 
 - Uhum. O que você fazia em dois mil e seis? 
 - Eu fazia cursinho...trabalhava na pizzaria do meu tio 
 - A que a gente se conheceu? 
 - Não. Era perto da casa do meu pai 
 - Ah.. 
 - Há dois anos você falava com seu pai? 
 - Eu morava com ele. Há dois anos ele já era um traste, mas a gente 
ainda tinha que se falar. Então as merdas que ele fez foram juntando, e 
juntando. Até que eu mudei pra cá. Minha vó odeia ele. Ela achava que eu ia 
acabar igual ele, então eu vim morar com ela e nunca mais o vi. 
 - Em dois anos? 
 - Mais ou menos isso. 
 - E você não se esqueceu dele. 
 - Algumas coisas não dá pra esquecer - disse Cris, se perdendo no 
olhar por alguns segundos - ...e outras eu faço questão de não esquecer. 
 - Aah é? 
 - Sim, Beto. Às vezes dá tudo errado, mas depois as coisas começam a 
fazer sentido, não é? 
 - É sim. 
 ... 
 - E você, dois anos atrás? Era uma pessoa diferente? 
 - Completamente diferente. 
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<<<E AGORA, O QUE VOCÊ VAI FAZER>>> 
 A vida, sabemos, só se vive uma vez. O presente também. E, já que 
estamos falando de tempo, e sabemos que Beto preferia pensar em vários 
futuros. Ao perguntar "Agora o que você vai fazer, meu filho?" tia Solange 
presumiu que todo ser humano prudente prestes a fazer mudanças planeja os 
próximos passos com devido cuidado. Com essa pergunta ela não queria causar 
um transtorno na pequena mente Preto e Branco de Beto, tampouco causar-lhe 
qualquer transe, por mais legal que eles fossem. E, pasmem, não foi o que 
aconteceu. 
 Essa é uma pergunta que as pessoas geralmente fazem diante de 
situações desesperadoras, e a resposta geralmente é algo relacionado a "não 
sei". Mas Beto, depois de ter pensado tanto sobre o assunto, tinha planos para o 
futuro, e o diálogo se seguiu mais ou menos assim... 

<<<ALMOÇO>>> 
 - E agora, o que você vai fazer, meu filho? 
 - Ah, eu prestei vestibular pra cinema, tia. Começo no fim de janeiro. 
 - E até lá? 
 - Passa a salada, fazendo favor? - disse tio Cesar, que estava fazendo 
dieta 
 - Ah, até lá eu vou arrumar umas coisas em casa, continuar 
trabalhando - e uma pausa para engolir um pouco de arroz com purê de batata - 
e tava pensando em ir visitar minha mãe 
 - Isso, Betinho. Faz isso mesmo. A gente tem que aproveitar o tempo 
que tem. Marcela lá do serviço, mesmo. Outro dia ela... - e contou a história da 
Marcela, e outras coisas que não nos importam tanto até que perguntou... 
 - E como vai as coisas com a Cris? 
 Beto sentiu um leve gelo subindo pela coluna, até responder  
 - Não vão tão bem, tia. - e você ia querer ver a reação de tia Solange a 
essa resposta. 
 - Vamos acabar nos separando...logo. - disse, concluindo. 
 A cozinha ficou em silêncio por uns segundos, até outro assunto surgir, 
e a vida seguir. A vida sempre segue. 

<<<O FIM E TODAS AS SUAS IMPLICAÇÕES>>> 
 Okay, você já está cansado de toda essa enrolação. Eu também. Até 
Beto estava cansado. Isso precisa acontecer logo antes de irmos para a parte 
final deste episódio. O que aconteceu foi o seguinte:  
 Beto terminou o namoro com Cris. 

 Não é necessário contar aqui os detalhes deste dia e desta cena. Isso é 
assunto para um outro livro. Mas, só para você entender porque chegamos a 
este ponto, Beto tinha sentimentos. Cris, por mais doida varrida que fosse, tinha 
seus sentimentos, que Beto prezava não feri-los... Nas semanas que se 
antecederam Beto pensou em todas as formas e jeitos de se terminar um 
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namoro sem que ela surtasse. Talvez seu medo não fosse de ferir os sentimentos 
dela, mas que ela surtasse, realmente, e fizesse alguma loucura, como era bem 
possível fazer. Por fim Beto quem estava ficando louco. 
 Então você já sabe que, mesmo tentando conhecer Cris, ele não 
conhecia o bastante para saber sua reação ao término do namoro. Sabemos que 
há mais ou menos um mês ela não aceitou prontamente a ideia, e Beto adiou 
tomar a decisão por completo (por "adiou" entenda, 'enrolou você, caro leitor, 
por exatas dezesseis páginas!). 

 Agora aqui estamos. Beto estava solteiro, voltando para casa, 
pensando em todas as decisões de adulto que teve de tomar nos últimos meses, 
e quais delas se arrependeria depois, como um ótimo adulto que estava se 
tornando. Além disso, pensou também nas decisões que deveria ter tomado até 
ali e não fez nada a respeito, o que também seria motivo de outros 
arrependimentos futuros. Mesmo tendo sido ele quem terminou o namoro, é 
claro, sofreu o luto do relacionamento. Agora sobravam bônus de SMS, e ligação, 
e sobrava tempo na sua agenda aos domingos. Não é só isso. Também sentia 
um vazio lá dentro, algo que não saberia explicar, e nem mesmo Isa o 
entenderia. O buraco deixado por Cris remoeu Beto por algumas semanas. Nesse 
tempo, é claro, ele aproveitou para ter outros transes chatos, e desinteressantes. 
Outras coisas aconteceram. E é aqui que nos encontramos agora. 
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Parte 4: 

Coisas acontecem 
 Quando Beto girava a chave e abria a porta, entrando no seu 
apartamento, ele sentia a solidão. Era algo bom de se sentir, afinal... 

<<<HISTÓRIAS>>> 
 Chegamos ao fim deste episódio com muitas angústias eliminadas, caro 
leitor. Ao andar por São Paulo Beto entendeu como é esse negócio de viver entre 
multidões. Passando em frente às casas e condomínios, enquanto a noite caía, 
ele entendeu que todas aquelas pessoas, descendo dos ônibus e voltando para 
suas casas, tinham uma vida. Com seus problemas, intrigas, histórias, fantasias. 
Vivendo no automático. Por um momento ele pensou em quantos livros seriam 
escritos pelas histórias das pessoas que cruzavam seu caminho na calçada. Mas 
as pessoas não leem livros sobre histórias ordinárias de pessoas ordinárias. Você, 
por exemplo, não sei o que está fazendo lendo este livro, sobre a pessoa mais 
ordinária possível.  
 Histórias são contadas quando coisas acontecem. 
 Isso que Beto fez ao mandar um SMS para Isa 

 Estou na frente da sua casa. oi 

 

<<<E...>>> 
 Em menos de três minutos e meio Isa apareceu abrindo o portão.  
 - Oi, Beto! 
 E abriu o portão 
 - Beto? Você... - e abraçou ele. Era o que precisava. Ele estava sim, 
chorando. 

 Beto contou tudo o que estava sentindo, começando exatamente 
assim: 
 - Eu terminei com a Cris. 
  Esperou uns segundos. Isa preferiu não fazer perguntas e deixar Beto 
falar. 
 - E você sabe como foi difícil pra mim fazer essa decisão... 
 Ele continuava dando pausas para ela dizer alguma coisa. Mas Isa só 
queria escutar. Depois de uma longa pausa, Beto concluiu 
 - Eu não sei o que eu quero. 
 Agora a pausa de novo. Isa não se aguentou e soltou um 
 - Oi? 
 - É 
 - Você acabou de tomar uma decisão importante, Beto 
 - Sim. Mas eu ainda não sei o que eu quero. Não sei como vai ser 
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daqui pra frente, sabe? Nada disso foi planejado. Eu não sei o que fazer agora.  
 Um silêncio. 
 - Ela ficou chorando. - continuou Beto, que não estava mais chorando - 
e só dizia que estava tudo bem, mas não está. Mas as coisas já não estavam 
bem antes. Nunca esteve. Eu só nunca tive coragem pra dizer isso pra ela, 
porque sempre foi um peso pra mim. E agora eu me livrei desse peso, mas ele 
ainda está aqui - tirou os óculos e começou a limpar na camisa - não sei se tomei 
a decisão certa. 
 - Você quer entrar?... 

 Beto entrou e ficou lá para o jantar. Ele precisava disso - do jantar, e 
da companhia para jantar. Isa e sua família era a melhor companhia que Beto 
poderia ter. 

<<<OS DIAS>>> 
 Os dias que se seguiram Beto terminou de deixar sua casa com sua 
cara. Uma prateleira na parede para seus livros. Um quadro na sala para seus 
olhos terem o que contemplar. Um rádio e discos para escutar.  
 Era estranho para ele estar solteiro agora, assim como há algum tempo 
era estranho estar namorando. Qualquer quebra de rotina provoca mudanças no 
sono e no humor de pessoas normais. Com Beto não era diferente, afinal ele era 
uma pessoa mais ou menos normal, e os dias se passaram mais rápido agora 
que Beto não tinha muito mais o que pensar.  

<<<SENSAÇÃO>>> 
 Vale abrir aqui um parêntese para explicar uma coisa que Beto estava 
sentindo nos últimos dias com certa constância: ele estava se sentindo estranho. 
 Olha, Beto, é normal quando se termina um relacionamento, passar 
por um momento de luto. Realmente, não existe nada mais mórbido do que o 
término de um namoro. A pessoa continua viva, e só morre para você. Então, 
assim como um luto normal, sentir a falta de Cris no seu dia a dia também é 
normal.  
 Ele ainda dava olhadas rápidas no seu celular, para ver se chegou SMS, 
ou se ela ligou, ou pra ver que horas eram, e o que ela talvez estivesse fazendo 
naquele momento. Por mais que o namoro deles tenha sido um fiasco - e que 
nem tenha merecido entrar para a história desde livro - ele estava sentindo os 
efeitos colaterais do término. E foi uma dessas olhadelas para o celular, 
enquanto ele limpava alguns copos, que ouviu uma voz feminina dizendo: 
 - Beto! 
 Não era nenhuma voz do além. Tampouco Cris o visitando no seu local 
de trabalho pedindo algum reatamento tardio. Era mesmo Clara 
 - Ah, oi Clara! 
 - Oi. Você traz pra mim um lanche? 
 - O de sempre? 
 - Sim sim - e foi sentar na mesa sete. 
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 Algumas coisas automáticas se tornam automáticas sem intervenção 
exterior. Digo, esse diálogo acontecia a Beto pelo menos umas cinco vezes por 
mês, e ele nem precisava tremer as pernas para repeti-lo. Mas Clara ainda o 
fazia sentir outras sensações estranhas, como as que sentiu nas primeiras 
páginas deste livro. Beto não saberia explicar e, portanto, nem eu saberia. 
 - Aqui - disse, trazendo o suco de laranja mais vendido na lanchonete - 
e aí, como tá a universidade? 
 - Ah, tá bem! Estamos sobrevivendo sem você - disse. Beto riu. 
 - Caramba! - ele não esperava mesmo por isso. Mas isso que ela disse 
nem era sério. Beto, você já está parecendo novamente um bobo 
 - Eu te falei que estou morando aqui perto? 
 - Não falou, não. Faz quanto tempo? 
 - Ah, vai fazer um mês, mais ou menos... 
 - Que legal, Beto! Está morando sozinho? 
 - Exatamente - disse, pausadamente. 
 Então ela perguntou onde era, ele contou, e ela disse que ia aparecer 
qualquer dia. Sabíamos que ela não ia simplesmente aparecer a qualquer dia, e 
Beto também não alimentou essa esperança. Mas Clara ficou surpresa ao saber 
que Beto estava morando tão perto de sua casa, agora. 
 Então o lanche de Clara ficou pronto, e Beto foi buscar. Depois de 
voltar, aos poucos a conversa foi voltando para a universidade, até chegar aqui: 
 - E você começa cinema ano que vem, né? 
 - É sim. Não achei que ia passar, mas consegui... 
 Entre uma mordida e outra, Clara comentou 
 - Agora tá ficando mais desanimado lá, sabe. Começa a chegar fim de 
ano... 
 - Uhum 
 - A Cris, mesmo, faz alguns dias que não aparece 
 E aos poucos, a partir do tórax, Beto foi gelando e gelando até parecer 
que ia ter um ataque cardíaco. Clara continuou, dizendo: 
 - Eu até mandei mensagens pra ela, porque estou sozinha naquela sala 
de malucos... - enquanto o gelo continuava se espalhando, e ela começou a ficar 
em câmera lenta. Até ouvir outra voz, agora masculina, chamando.. 
 - Beto! - e com um estalo ele voltou para o mundo real. Olhou para 
trás, no balcão. 
 - Já volto 
 - Tudo bem - disse Clara, e ele saiu para ver o que estava acontecendo 
na cozinha 
 Era pra ele limpar alguma panela que caiu, derramando óleo pela pia, 
no chão, e em todo o fogão industrial, causando pequenas chamas quase 
invisíveis, quando ele chegou. Depois de uns goles d'água, limpar a cozinha e se 
recuperar, ele voltou para o balcão para fechar o pedido da moça da mesa sete... 
 - A gente se vê, Beto! 
 - A gente se vê! 
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 E ela foi embora. Ele se apoiou no balcão, quase caindo sobre seus 
pés. Até antes de você conhecê-lo, Beto não tinha moças que faziam sentir 
tantas variadas...sensações 

<<<RELEMBRANDO PARA EXPLICAR>>> 
 Cris e Clara já foram melhores amigas. Mas coisas acontecem, o tempo 
passa, pessoas mudam... 
 De qualquer forma, elas ainda eram próximas, mas Clara ainda não 
sabia do término do namoro de sua 'supostamente' melhor amiga. Cris não sabia 
que, desde o começo deste livro, Beto era inteira, total e perdidamente 
apaixonado pela, sua 'supostamente' melhor amiga. Beto já sabia que as duas 
eram 'supostamente' melhores amigas, mas só não sabia até onde essa 
'suposição' toda ia. Esse negócio de amizade já é complicado, então imagine esse 
negócio de namoro... 
 Enfim, se já se passou uma semana e Clara não sabia do término do 
namoro de Cris, elas realmente não eram as melhores das melhores amigas. E, 
se Cris não estava mais indo às aulas da universidade, e nem atendia o telefone, 
isso também era sinal de que ela não estava nada bem com tudo que tinha 
acontecido, mas Beto nem pensou nisso. 

<<<DE QUALQUER FORMA>>> 
 Beto começava a aceitar o fim de um namoro e o começo de uma nova 
fase. De forma tardia, Beto entendeu que a vida pode facilmente ser dividida em 
fases. Ele teve a fase da publicidade, a fase de não-consigo-parar-de-jogar-
Kingdom-Hearts, a fase Cris e a fase 'tem alguma coisa errada com a minha 
vida'. E todas elas passaram. Ele também achou que a fase de ser perdidamente 
apaixonado por Clara havia passado, e achava isso com muita certeza. 

 De qualquer forma as coisas mudam com o tempo, e ele estava aqui 
para aceitar tudo isso. Se o namoro com Cris não estava dando certo, 
eventualmente acabaria. Se o curso de publicidade não estava satisfatório, 
eventualmente Beto iria desistir. Se esse parágrafo estiver repetitivo demais, 
eventualmente você passará direto para o próximo. 
 E aqui entendemos que (1) a vida de Beto era ordinária demais para 
ser um romance e (2) os romances são previsíveis demais para serem reais. Mas, 
como você já sabe, essa não é uma história sobre a vida de Beto. 

<<<FILME>>> 
 Ah o centro de São Paulo. Ele, sempre cheio de carros, pessoas...muita 
gente! Era por ali que Beto estava ao sair do serviço, numa ordinária quinta-feira. 
Como todas as outras, se esta quinta-feira aparecesse em sua frente, com 
certeza ele daria um soco muito bem dado na cara. Mas a quinta-feira não é uma 
pessoa, é um dia com que temos que aturar, e Paulo Roberto aturava muito 
bem. Era o que fazia ao sair mais cedo da lanchonete, e pegar um ônibus para 
shopping mais próximo. Minutos antes de sair ele se certificou de mandar uma 
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mensagem para Isa dizendo algo como "Cinema?" que não foi respondida a 
tempo. 
 Já que estamos falando de tempo, Beto não esperou Isa. Chegou 
shopping e subiu, comprou seu ingresso sem nem pensar direito em qual filme 
escolheu, se certificando de checar o celular de cinco em cinco minutos para ter 
certeza de que não precisava mesmo esperar Isa para comprar ingressos. Na 
verdade ele realmente nem sabia quais filmes estavam em cartaz. Só queria ir ao 
cinema. Fazer algo com Isabela. 
 Ah, e já que estamos falando de tempo, o filme era sobre o tempo em 
que uma garota destruiu a vida de um cara. "Em menos de 500 dias alguém 
pode entrar na sua vida, e virá-la de cabeça para baixo", foi o que esse filme 
deixou Beto pensando, sem deixar de acrescentar "e é preciso muito menos que 
isso"!  
 No meio de todas aquelas pessoas ele se sentia ainda mais sozinho. No 
meio de todos aqueles casais apaixonados Beto se sentia ainda mais solteiro. 
Mas não dava para se sentir mais solteiro do que já estava. E saindo da sala de 
cinema, com os olhos quase fechando de sono, ou de raiva, ou do contraste do 
escuro da sala e da claridão do shopping.  
 Ao pegar seu celular viu a mensagem que dizia "8h no nosso lugar", 
que ele já entendia ser a mesa da praça de alimentação do lado de uma palmeira 
inútil decorativa. Aqui eu entraria em detalhes sobre a utilidade da decoração e 
paisagem, mas o que você precisa saber é que Beto, Isa e Rafa já tinham esse 
lugar só para eles. E era onde Isa estava quando chegou à praça de alimentação.  
 Ela tinha algumas sacolas e um lanche em cima da mesa, e falava no 
celular quando Beto a viu e sentou na sua frente. 
 - Eu sei, mãe. Já comprei. Tá tudo certo, tá bom? Sim. Oi? Uhum... Ok. 
Beijo. - desligou o celular - E aí, Beto! 
 - E aí 
 - Você está uma hora e meia atrasado, e é lógico que não fiquei aqui 
esperando sentada, e fui fazer compras! Olha... - e mostrou algumas coisas que 
comprou para sua nova vida. 
 Depois de conversarem um pouco, Beto foi comprar alguma coisa para 
comer e voltou 
 - Você deveria assistir esse filme, só para morrer de raiva comigo 
 - Por quê? Ouvi dizer que ele é ótimo 
 - Porque eles não ficam juntos no final! - disse, sem anúncio de spoiler 
 - Como assim? - disse, surpresa pelo spoiler 
 - Ela se casa com outra pessoa. Um cara que nem aparece no filme 
 - Que vaca 
 - É. 
 - Não acredito. - disse Isa, que amava aquela atriz até receber esse 
spoiler. 

 Terminaram os lanches e saíram para caminhar pelo shopping, 
enquanto comiam as batatas. 
 - Então, como está sua vida de solteiro? 
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 - Vai bem. Eu acho. Estou me acostumando de novo. Acho que esse 
sou eu 
 - Sim, é você - disse Isa, rindo - mas você está bem assim? 
 Beto hesitou. 
 - Estou... - e num pequeno momento de silêncio, enquanto paravam 
para olhar alguma vitrine 
 - E como está sua vida de estudante de mudança? 
 - Ah, estou me despedindo disso tudo - disse, falando de São Paulo e 
da vida com Beto do lado, é claro. 
 - E está bem? 
 Isa sorriu. Os olhos se encheram de lágrimas. Continuaram 
caminhando. Depois de uns minutos sentaram num daqueles bancos. 
 - Estou bem, Beto. E você? 
 - Eu vou me acostumar. - disse 
 Isa encostou a cabeça no ombro de Beto e ficaram ali por uns minutos. 
Até que ela se ajeitou no banco, enxugou as lágrimas com a manga do moletom 
e, em tom teatral, fez a pergunta: 
 - E agora? Será que existe alguém que faça o coração de Paulo 
Roberto bater mais forte? 

 Naquele momento não só Isa, como também Beto, eu e você sabemos 
a resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fim do episódio treze 
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Episódio Quatorze 
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 Beto adorava São Paulo. Ele a idolatrava fora de qualquer proporções. 
Podemos dizer que ele a romantizava em excesso. Para ele, não importava a 
estação, essa cidade ainda existia em algum filme preto e branco, pulsando ao 
som de seu mp4, qualquer canção de Radiohead... 
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Parte 1: 

Clara 
 De qualquer forma, Beto já estava ficando cansado de tudo aquilo. Ele 
se sentia um personagem de algum livro ruim, o que é uma sensação normal de 
todo e qualquer ser humano. Mas depois de um tempo essa sensação cansa, e a 
gente começa a simplesmente passar os olhos na vida, ao invés de ler com 
atenção. 
 Sua vida poderia ter continuado como estava há um ano, e estaria tudo 
bem. Agora, ele sabia, não estava tudo bem. Havia algo de errado com o mundo. 
Havia algo de errado com a vida. Ainda havia algo de errado com Beto. 

<<<CHATO>>> 
 Beto estava começando a descobrir o que é ser adulto. Frente às atuais 
circunstâncias, alguns diriam que Beto poderia ser o exemplo de homem 
moderno.  
 Eis as circunstâncias: Estava tudo bem, mas Beto continuava infeliz.  
 Claro, ele conhecia e aplicava em sua vida o princípio "dinheiro não 
traz felicidade", creditado primeiramente às filosofias orientais, depois aos 
cristãos e, mais ultimamente, aos pobres de maneira geral. 
 É fácil dizer que dinheiro não traz felicidade porque, primeiro, ele não 
traz mesmo. Segundo, é infimamente mais fácil ser feliz do que ser rico, apesar 
de, estatisticamente, muitas pessoas conseguirem a façanha de serem ricos, 
descobrindo de forma arrasadora que isso nada tem a ver com felicidade. 
 Por que eu estava falando isso, mesmo? Ah sim...  
 „Assim como dinheiro não tem nada a ver com felicidade', pensou Beto, 
'estar bem também não tem nada a ver com felicidade'. Era assim que ele 
estava: Bem, mas não feliz. 
 Não estava mal, mas também não estava feliz. Simplesmente não 
estava mais contente. E o contentamento pode vir de coisas que nem pensamos. 

<<<DESINTERESSANTE>>> 
 Era naquele ponto em que Beto estava perdido, tanto nos seus 
pensamentos quanto em São Paulo. E "aquele ponto" era um ponto físico 
mesmo. O ponto de ônibus onde tudo começou. 
 Pode começar a imaginar agora. O ponto de ônibus, com pessoas 
esperando. Na avenida dezenas de carros indo pra lá, dezenas vindo pra cá. 
Tudo muito cinza, como São Paulo costumava ser. 
 Há exatamente onze meses, ali onde Beto estava, esperando o ônibus, 
mudando a música de seu mp4 e olhando o outro lado da rua. Você sabe como o 
centro de São Paulo é e, ao ver Clara também esperando o ônibus, do outro lado 
da longa avenida, seu mundo parou como nunca antes. "Parou" não literalmente, 
é claro. Beto queria que tivesse parado. Mas o ato da moça de pegar o ônibus 
pareceu tão banal que muitas pessoas pararam de ler a história por ali mesmo, 
mas para nosso protagonista foram segundos suficientes para mudar o rumo de 
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sua vida nos próximos meses. 
 Me pergunto se, por um revés do acaso, Beto não tivesse visto Clara 
naquele instante, teria ele se apaixonado por ela? Teria ele conhecido Clara 
alguns meses depois? Não sabemos quais recursos o universo usaria para dar 
uns bons tapas na cara de Beto, mas, muito provavelmente, se aqueles poucos 
segundos no ponto de ônibus não tivessem acontecido (1) esse livro não existiria 
e (2) Clara seria somente mais alguém na vida de Beto. 
 Ele chegou a pensar que aquela moça era só coisa da sua cabeça. Foi 
um jeito de tentar esquecer e pensar em outra coisa. Claro que não conseguiu, e 
a coisa ficou ainda mais difícil quando ela apareceu pela primeira vez na gloriosa 
lanchonete Bulldog, trazendo todas as suas sensações de garoto apaixonado 
novamente à tona. Naquele dia Beto soube que Clara era real. Não estava 
apaixonado por um fantasma. Era uma pessoa de verdade, que comia misto 
quente tomando suco de laranja e tudo. E, é claro, se você se lembra, toda essa 
realidade deu um tapa na cara de Beto quando a 'moça do ônibus' estudava na 
mesma universidade que ele. Entediante. 
 Beto se lembrava de tudo isso aprisionado em suas memórias, como 
nas páginas de um livro. Agora elas eram mais reais do que nunca. 
 Começou a se lembrar de todo esforço que fez para se encontrar com 
a moça novamente, desde longas voltas no pátio da universidade até entrar um 
consultório de psicologia sem uma necessidade clínica para isso - Ok talvez quem 
esteja apaixonado precise mesmo de ajuda profissional, mas isso não vem ao 
caso. A questão é que tudo veio à tona quando Clara, até então somente "a 
moça do ônibus", estava ali no meio da sua turma, convivendo e conversando 
com Beto, na universidade ou na lanchonete.  
 O que era sonho havia se tornado, de certa forma, realidade, e perdeu 
um pouco a graça no processo. Clara ainda era fantástica, lógico. Ainda fazia 
Beto sentir coisas que ele mal saberia explicar, e conversar com ela ainda o 
deixava nas nuvens da forma mais brega possível. 
 Nesse meio tempo, algum alienígena sugou a mente de Beto por uns 
três meses, e ele namorou Cris. É a única explicação plausível para isso ter 
acontecido, não concorda? É claro, ele se apaixonou por ela. Depois de terem se 
beijado na cozinha de um amigo muito estranho de Beto, alguma coisa 
aconteceu, que ele ficou enfeitiçado, encantado, abobalhado. A partir daí as 
coisas foram acontecendo, Beto e Cris namoraram, e sua felicidade ia 
desaparecendo aos poucos, dando lugar a transes cada vez mais chatos e 
desinteressantes. Assim como sua mente, sua vida também foi sugada pra 
dentro da vida de Cris e suas crises emocionais, que o sequestrou por três 
meses. Três meses, caro leitor. Páginas e páginas desperdiçadas com esse 
romance - que nada tinha de romântico - e esse namoro - que nem deveria 
existir - tudo pra chegarmos à seguinte conclusão: Beto realmente amava Clara. 
 "O que tinha mudado?" pensou Beto, enquanto jogava Paciência com 
seu baralho, sentado no chão. Ali, sozinho no seu apartamento, Beto teve a 
estranha sensação de que sua vida, naquele ano de 2009, começou a parecer 
uma história de um livro ruim. 
 Essa sensação deixou Beto...consternado. 
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 Ele seguiu pensando 'nada mudou'. E, se você torcia para que isso 
fosse verdade, Beto ainda sentia as mesmas coisas perto de Clara. Sem ter 
percebido isso, ela ainda era o centro de seu universo. De uma forma igualmente 
estranha, Beto entendeu o que vinha fazendo-o se sentir fora de órbita. 

<<<ENTENDA>>> 
 Toda essa chatice, caro leitor, entenda, é para demonstrar o tamanho 
sentimento de "não sei o que estou fazendo da minha vida" que Beto sentia. Ele 
sentia isso sempre, mas agora essa sensação vinha com uma frequência quase 
irritante, e uma intensidade exacerbada.  
 Para lhe poupar dos detalhes mais desnecessários que podem vir até o 
fim do episódio, vou te dar uma prévia do que há de acontecer em breve: Uma 
ligação sem muito nexo, um acidente praticamente fatal e uma cena clichê quase 
memorável.  
 Bom, vamos logo ao episódio:  

<<<NOVEMBRO>>> 
 Por quase um mês a vida de Beto entrou no modo automático. Como 
eu disse, ele já estava se tornando o melhor adulto que poderia ser. Sua rotina 
envolvia acordar no seu quarto, tatear o chão em volta da cama até achar seus 
óculos, escovar os dentes, tomar café e ir trabalhar. No trabalho, sempre a 
mesma coisa. Nem toda a glória da lanchonete Bulldog tirava a monotonia cinza 
de Beto ao limpar mesas, e anotar e servir pedidos com a maestria que fazia. Na 
verdade esse tom específico de cinza invadiu Beto, depois daquela noite em que 
se separou de Cris. Ele estava sozinho agora.  
 Por mais que sentisse a companhia de Isa em algumas raras noites e 
domingos, Beto se sentia sozinho como nunca havia sentido. Tinha um vazio 
dentro dele, e naquele mês de novembro esse vazio se expandia a cada minuto. 
Não era Cris. Nem Isa. Muito menos Clara. Era ele mesmo. Beto se fechou no 
seu próprio mundo. 

<<<P&B>>> 
 Deitado no sofá, no seu apartamento. A tevê estava ligada em algum 
daqueles canais de propaganda, mas Beto ativou o mudo. O único barulho era de 
São Paulo, lá fora. Carros passando e buzinando. Ele achava mesmo que as 
coisas iam melhorar, e estava positivo até algumas semanas atrás, como toda 
essa mudança de casa e de vida. O vazio dentro de si crescia e crescia. Beto 
chorava sem nem saber o porquê. 
 Não vamos aqui discutir o porquê. Beto só estava sendo um ser 
humano adulto com todas as suas forças. 
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<<<INESPERADO>>> 
 Ele esperou passar. Secou as lágrimas com a almofada. Se levantou e 
foi até o banheiro lavar o rosto, fazer xixi e escovar os dentes. A vida ainda 
continuava preto e branco, como se fosse um transe eterno.  
 Pensou no pessoal da universidade, e na vida que tinha no começo do 
ano. Pensou na tia Solange e no primo, Guilherme. Pensou que o tempo passou 
e já fazia semanas que não os via. Lembrou-se de ter combinado de combinar 
alguma coisa com Rafa, porque eles não saíam pra conversar havia um bom 
tempo. Pensou que estava na maior fossa nas última três semanas, e observando 
agora, elas passaram como se fosse apenas um parágrafo do livro da sua vida, já 
que ele não fez nada além de trabalhar e dormir. Pensou em tudo isso enquanto 
escovava os dentes. Lembrou-se do curso que começaria ano que vem. Pensou 
que precisava de um objetivo na vida até o fim do ano. Pensou em Clara, e o que 
ela estaria fazendo agora.  
 Foi mais ou menos aí que ouviu um barulho vindo da sala, como se 
algo tivesse caído no chão. Terminou de escovar os dentes e foi lá ver. Algo tinha 
mesmo caído no chão. Era seu celular. Ele estava do lado da TV. Tinha tocado, e 
vibrado até cair da estante, se jogando no chão. 
 Duas chamadas perdidas de Clara. 

<<<PRECISO DIZER>>> 
 Não preciso dizer como Beto se sentiu depois desse acontecimento. 
Mas vou dizer assim mesmo. Foi assim: Ele sentiu um pouco de desespero. 
Depois se sentiu confuso, até se perguntando 'por que Clara me ligaria essa 
hora?' e depois o desespero voltou. Daí ele ficou confuso de novo, sem saber se 
ligaria de volta ou não. O resto da noite se seguiu com sua confusão e desespero 
mescladas em transes ritmados quase interessantes. Preciso dizer que, 
novamente por causa de Clara, ele conseguiu não dormir com sucesso. 
 Preciso dizer também que alguma coisa estava acontecendo do outro 
lado do telefone. Alguma coisa que Beto nem imaginaria. 

<<<OS DIAS>>> 
 Depois desse simples acontecimento, e do nosso episódio finalmente 
começar, Beto realmente esperava ver Clara em qualquer lugar que estivesse. 
Tornou-se sua pequena obsessão. Se a visse ali, no centro de São Paulo, cheio 
de carros, e muita gente, ele correria e atravessaria a longa avenida sem pensar 
duas vezes. As longas horas que trabalhava na lanchonete Bulldog pareciam 
minutos, nos dias que se seguiram. Ele esperava, sei lá, Clara chegar e explicar 
porque ligou duas vezes para Beto às dez horas da noite, e quem sabe eles se 
beijariam, e seria um final perfeito pra esse livro mediano. E tudo isso só por 
causa de uma ligação não atendida. 
 Uma pequena ansiedade começou a crescer novamente em Beto. Já 
era novembro, e logo Isa iria embora, ele voltaria à universidade, perderia ainda 
mais contato com Rafa. Essas coisas faziam parecer que sua vida estava prestes 
a voltar à ativa novamente, e os dias passariam como deveriam passar, e a vida 
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continuaria seguindo rumo a qualquer que fosse o rumo da vida.. 
 Mas Beto deixava de pensar em tudo isso por causa da droga da 
depressão, e agora por causa das ligações que não atendeu. Pois é. 

<<<VOCÊ DEVE ESTAR PENSANDO>>> 
 Você é um idiota, Beto! Deste o começo da merda desse livro você é 
apaixonado por essa garota. Você conversa com ela toda semana, e nunca deu a 
entender que gosta dela. Qual é o seu problema? Liga pra ela de volta, vai até a 
casa dela, faz alguma coisa!  
 Foram 200 páginas para acontecer absolutamente nada. E agora, ursos 
gigantes vão invadir São Paulo, pra variar? Beto vai acordar, e tudo não passou 
de um sonho? Ele descobre que tem câncer? O que mais pode acontecer para 
compensar 200 páginas de nada?! 
 Liga logo pra essa garota. 

<<<DEPOIS>>> 
 Beto não ligou de volta pra Clara. Na sua mente, fez diversas teorias 
de como se aproximar dela pra, quem sabe, conversar algo que não fosse sobre 
a faculdade ou o último disco do Arctic Monkeys. Isso tudo estava começando a 
cansar Beto, já que está durando mais que duas páginas. Está na hora de irmos 
para um breve intervalo, e passarmos para a próxima parte, que é quando Clara 
vai realmente à lanchonete e eles finalmente conversam. 
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Parte 2: 

De onde a vida vem 
 A vida não tem Gran Finale. É triste dizer isso assim, sem nenhuma 
preparação antecipada, mas é a mais pura verdade. Quando a vida acaba, não é 
o momento de se aplaudir de pé. Geralmente só existe choro e um grande 
silêncio. Ninguém sabe pra onde a vida vai. Não sabemos nem de onde ela vem 
 Gran Finale é coisa de cinema, ou programa de tevê. Assim como 
aquelas cenas épicas de beijos ou grandes conquistas. Os planos fechados no 
rosto de vitória do protagonista, e a contra-luz realçando a majestosidade da 
ocasião, no maior estilo Michael Bay. Nada disso combinaria com nosso 
personagem em questão. Ele não é muito diferente de você, caro leitor. Sua vida 
e rotina tinham todas as suas chatices como a de qualquer ser humano quase 
adulto morando em São Paulo. Especialmente no serviço... 

<<<SOBRE PEQUENOS MOMENTOS INSIGNIFICANTES>>> 
 Os pés tinham uma pequena proteção de plástico, pra evitar que 
deslizassem no piso gorduroso e escorregadio. As pernas finas de ferro 
seguravam o peso de uma madeira compensada leve, que era das mais baratas 
desde a época que a lanchonete fora inaugurada. Colocada cuidadosamente, a 
proteção de plástico vermelho e branco representavam as cores do 
estabelecimento. Logo acima, o plástico transparente se encontrava exatamente 
como o de muitas outras mesas. Cheio de migalhas de pão, respingos de ketchup 
e restos de lanche que algum apressado não terminou de comer, além de 
pedaços de papel e um copo com poucos mililitros de suco de maracujá 
restantes, que o apressado tentou terminar de tomar para, quem sabe, acalmar 
seu dia.  
 Era sobre essa última camada de plástico suja e um pouco gordurosa 
que Beto, com sua maestria, passava pano. Já há dois anos trabalhava ali, desde 
que seu tio lhe conseguiu o emprego. Nosso garçom havia aprendido o trabalho 
com o próprio gerente, e com tanto tempo de prática já sabia o melhor método 
de se limpar uma mesa. Começava usando o pano para dar pequenas batidas no 
excesso de sujeira. Neste primeiro passo, as migalhas e resquícios de lanches 
cairiam no chão, que logo seria também lavado. Então, com outro pano, 
cuidadosamente umedecido, movimentos circulares tirariam a gordura e as 
manchas de molho que marcavam presença nas mesas mais populares da 
lanchonete Bulldog. Depois, por fim, passava o outro lado do pano no recipiente 
que guardava guardanapos, com número da mesa inscrito. A propósito, ali 
estava gravado claramente o número 7. Foi quando Beto ouviu a voz, vinda de 
trás 
 - Ah, obrigado por deixar a minha mesa tão limpa, moço! 
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<<<UMA COISA SOBRE BETO>>> 
 Uma coisa sobre Beto: Beto era um paspalhão. Um tremendo idiota. 

<<<SEGUINDO...>>> 
 Beto se conteve do impulso de pular para trás, de gritar, inclusive de 
desmaiar. Mas não se conteve de fazer a constatação lógica, e fazê-la 
verbalmente... 
 - Clara! 
 - Beto! - o imitou gentilmente 
 - Tudo...tudo bem? Senta... 
 - Ah sim...você pode trazer o de sempre, por favor? Depois, se tiver 
um tempo, eu preciso conversar com você... 
 - Claro! - disse Beto, falhando miseravelmente em conter todas as 
emoções e pensamentos que lhe vinham à mente no momento. 
 Na verdade, no momento não lhe vinha muita coisa na cabeça. Era 
como se todos os transes acumulados emperrassem a porta. Nada sairia ou 
entraria de Beto até a conversa que ele teria quando voltasse com um misto 
quente e um suco de laranja (que, aliás, era o mais vendido na lanchonete 
bulldog). E teve... 

 - Você por aqui, essa hora...não foi trabalhar hoje?! - disse, repetindo 
uma frase que havia ensaiado algumas vezes atrás do balcão. 
 - É, eu mudei o horário um pouco hoje, e vim almoçar mais tarde. 
 - Entendi 
 - Aqui fica vazio essa hora, né? 
 - É, fica. Eu já estava terminando de limpar as mesas... 
 E um pequeno silêncio. Passaram uns dois carros na frente da 
lanchonete. Beto retomou... 
 - Você...você me ligou esses dias, de noite? 
 - Sim, era sobre isso que precisava conversar - e limpou os cantos da 
boca, como quem estava se preparando cuidadosamente para começar a contar 
uma história, e contou... 
 - A Cris tinha acabado de sair de casa, e ela estava chorando, e muito 
confusa. Ela me explicou por que não vai mais às aulas da universidade, ela me 
contou muita coisa dela, e de vocês dois, e chorou mais ainda, e depois foi 
embora. Eu precisava ligar pra você pra saber como você tava, e pra entender 
tudo o que aconteceu, porque ela nunca tinha me falado nada de vocês dois. E 
vocês terminaram assim, do nada, Beto... 
 - É... - disse. Silêncio. 
 - O que aconteceu, Beto? 
 ... 

 (Então Beto respondeu o que aconteceu, e foi uma chatisse sem limites. Você pode conferir 
baixando a edição completa e sem cortes de Clara. Lá nessa edição o final é diferente, e Beto tem 
superpoderes. Mentira. O final é igualzinho. Prosseguindo...) 



207 
 

<<<O QUE ACONTECEU, BETO?!>>> 
  - Eu não sei. Não sei o que aconteceu, Clara. - deixou as palavras 
soarem no silêncio - as coisas simplesmente aconteceram. Eu sempre deixo as 
coisas simplesmente acontecerem. Acho que nunca tenho o controle de nada, e 
só me deparo quando as coisas estão prestes a explodir ou, sei lá... - parou 
quando percebeu que estava começando a se desviar do assunto, e retomou - 
nós começamos a namorar do nada, sabe? Tudo aconteceu muito rápido. Eu 
conheci ela, e nos vimos algumas vezes, e de repente estávamos namorando. 
Era muito bom, mas a gente brigava muito desde o começo. Às vezes estava 
tudo muito bem e, de uma hora pra outra, ela criava um motivo pra discussão, e 
brigas...não estava dando mais certo. Só achei que precisava terminar. Seguir 
minha vida e ela seguir a dela... 
 Depois disso tudo, Beto não teve tempo para pensar. Clara 
perguntou... 
 - E como você quer seguir sua vida? 
 Puxa vida, Clara. Você e suas perguntas! 
 Agora Beto precisou de tempo. Ele parou, pensou em tudo o que já 
disse, e tudo que poderia dizer. O universo parou. Sentia sua respiração 
levemente acelerada por estar ali, contando da sua vida para a moça do ônibus, 
e ela escutava com tanta atenção, olhando nos seus olhos. Aqueles olhos. Parou 
de pensar nisso, pois poderia ficar ainda mais nervoso. Decidiu pensar no que 
poderia dizer. Tudo que sentia e guardava dentro de si há um ano, e queria dizer 
desde a primeira vez que a viu. Passou pela sua cabeça todas as declarações de 
filmes da Sessão da Tarde que assistiu, e algumas variações que ele mesmo 
inventou desde o evento no começo deste livro. Um "eu te amo, Clara" era 
preciso, conciso e poderia resolver todos os seus problemas. Ele queria amar 
Clara, e que ela deixasse de ser a moça-que-vem-comer-misto-quente pra 'moça-
que-eu-namoro'. Teve tempo o suficiente para, como sempre fazia, ter seu 
transe chato e desinteressante. Numa pequena pausa, de poucos segundos. Ele 
pensou exatamente no que dizer. Era agora a hora, e sua vida poderia mudar 
para sempre. Agora as engrenagens do universo voltavam a funcionar, e Beto 
dizia 
 - Clara. Eu não sei... 

 Então o celular dela tocou, chegaram clientes na gloriosa Lanchonete 
Bulldog, e a cena acabou. 

<<<IMPRESSO>>> 
 Aquele pequeno momento ficou impresso na mente de Beto. Clara o 
olhava diretamente nos olhos, deixando-o quase, mas não completamente, 
desconfortável e tímido, então ele teve que se concentrar o que iria dizer e no 
que ela poderia pensar. Depois, ao voltar para trás do balcão, mesmo Clara 
tendo ido embora, a pergunta ficou na sua cabeça:  
 Como você quer seguir sua vida, Beto? Que coisa.  
 No meio desse transe eventualmente chato e desinteressante, vinham 
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flashbacks da pergunta de Clara, mas não havia resposta. Beto não sabia de 
onde sua vida vinha, e não sabia pra onde ela iria. Pensava que os grandes 
gênios da humanidade deixavam sua vida e conhecimento para a humanidade 
aprender e evoluir. Deixavam sua sabedoria e inquietude impressas na história 
da humanidade. Beto não queria saber da humanidade. Queria tirar essa 
pergunta da sua cabeça, e resolvê-la. 
 Ele não queria ser um gênio. Só queria, como a maioria dos gênios, 
resolver uma questão com respeito à sua própria vida. 

<<<VIDA>>> 
 Beto e Isa fizeram uma retrospectiva, daquelas que passavam no final 
do ano, junto com pessoas de branco cantando felizes. Foi uma breve 
retrospectiva de 2009, e uma retrospectiva da vida. É estranho olhar a vida desse 
jeito, disse Beto. Eles estavam no lugar favorito. Em uma certa época daquele 
ano e do ano anterior, iam para lá todo domingo, ficar observando as pessoas, e 
agora estariam fazendo isso pela última vez. As pessoas, elas eram só pessoas. A 
vida era uma coisa boa por uns raros, doces e delicados segundos. 
 A retrospectiva, claro, era sobre sua amizade. Começou com o desastre 
de Isa deixando seu livro cair na sala da universidade. Mas existem desastres 
que servem para o bem e, nesse caso, Beto viu o livro, conhecia a história, e 
devolveu sem deixar de fazer um comentário. Ele realmente não queria puxar 
assunto com ela, mas gostava da história do livro, e deixava isso claro até hoje. 
Ela realmente se assustou, pois achava que ele era o menino chato da turma, 
que não conversa com ninguém, o que não deixava de ser verdade. O assunto 
deles foi esse bendito livro até ele e Rafa perceberem que ela não ficava com 
ninguém nos intervalos. Aos poucos foram se aproximando, e tendo mais 
assuntos em comum além de uma história de livro. Eles não saberiam, mas, anos 
depois, aquele livro viraria um filme muito bom, e poderiam ter ainda mais 
assuntos para conversar. A questão é que se aproximaram sem nem perceber. 
 Agora tudo estava acabando, e isso eles começavam a perceber. Em 
duas semanas Isabela sairia da vida de Beto. "Mas existia telefone, orkut e SMS", 
talvez você pense, mas Beto não era assim. Ele era muito mais trágico que isso, 
e Isa também. Estavam velando sua amizade ali naquela praça. Depois de um 
bom momento de silêncio, pensaram que a amizade deles foi como a vida. 
Começou do nada, por acaso, não tinha cabelo nem dente. Cresceu e virou 
adulta rapidamente, e agora estaria indo para um 'lugar melhor'. Existe o limbo 
das amizades, disse Beto, e Isa deixou esse pensamento percorrer sua mente, 
encontrar um bom lugar e ficar.  
 A vida acaba, e vale o que se faz do momento que ela começa até o 
momento que termina. No final...nada existe no final. 
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Parte 3: 

Solução 
 Beto estava começando a sentir as coisas convergindo para um final 
sólido e conciso, no qual ele poderia respirar fundo e não sentir o luto de uma 
história que acabou de acabar. Ou ele simplesmente estava lendo mais rápido, 
aproveitando as últimas páginas.  
 Não, Beto não vai morrer. Ele só estava se sentindo bem. 

<<<SOBRE AS COISAS ACONTECEREM>>> 
 Beto estava praticamente saltitante pelo apartamento. Já havia 
percorrido o corredor e a cozinha, o quarto e a sala várias vezes. Parecia estar 
esperando alguma visita chegar. De repente toda sua animação foi canalizada 
para... O que é que ele estava sentindo mesmo? 
 Parecia que tinha descoberto algo que mudaria o curso da história 
humana. Mas não, ele só procurava o celular, que tocava sem parar. Podia ser a 
Vivo, poderia ser engano. Poderia ser Clara. Ele sentia que precisava terminar 
aquela conversa. 

 Tinha definido o sentido da sua vida para 'sobreviver até o fim do ano'. 
Logo entraria numa nova década, e se deparou com esse pensamento como uma 
criança constatando o tamanho de um tsunami vindo em sua direção. Ele seria 
afogado com inúmeras possibilidades do que fazer na sua vida nos próximos dez 
anos. Dez anos. Ele sairia dessa com trinta e dois anos, e muita história pra 
contar. Foi exatamente no meio desse pensamento que o telefone começou a 
tocar. Ele juntou a excitação da breve ideia de um iminente futuro maravilhoso, 
com a ideia de Clara estar ligando. Não era Clara. Era Rafa. 

 - Ow. Bar. Cerveja. Agora. Vamo? 
 - Bora 
 Desligou. Trocou de roupa e desceu. 

<<<E SIMPLESMENTE ACONTECEREM>>> 
 Em menos de trinta minutos estava com Rafa pedindo uma cerveja no 
bar.  
 Não sei se já te falei, mas Beto não era muito de tomar cerveja. Ele 
achava que bebidas alcoólicas o alteravam de uma forma negativa, e o deixavam 
de um jeito deprê que ele não gostava de sentir. Ele estava feliz demais para 
uma quinta-feira. Pediu uma cerveja também. 
 O Bar estava cheio. Vou chamar de Bar, com o B maiúsculo, pois 
aquele era um lugar onde Rafa e Beto já haviam tido as maiores discussões 
sociológicas e existenciais que este livro poderia aguentar. Uma descrição 
detalhada dessas discussões podem ser encontradas hoje em um pacote de 
sucrilhos que Beto usa como lixeira. 
 - Aqui tá cheio hoje 
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 - Fica sempre cheio assim 
 - Ah..é que das outras vezes eu já cheguei bêbado. Agora eu to vindo 
aqui diret... 
 - O que os senhores querem? 
 - Cerveja 
 - Cerveja. Ah, e uma porção de fritas 
 - Mais alguma coisa 
 ... 
 - Não. 
 - E aí, como está com a Cris? 
 - Quem? 
 - A CRIS - gritou 
 - Fala baixo, cara. Eu não sei se ela ainda frequenta aqui! 
 - Ah...frequentava. 
 - Oi? 
 E a conversa se seguiu com eles não se entendendo por causa do 
barulho. Até que chegaram as bebidas, eles começaram a falar alto e a não se 
entender por outros motivos. Então conversaram sobre o lugar, sobre a 
universidade, sobre a cerveja e a porção de fritas, discutiram a possibilidade de 
pedirem petiscos de peixe. Corta para eles já bêbados e alterados, voltando ao 
assunto do princípio... 
 - Sei lá, cara. Você estava certo. Mulher só dá dor de cabeça! 
 - Eu falei! Você veio com essa de namorar, é fria 
 - Mas você também tá namorando 
 - É, mas porque eu sou um idiota 
 - Você é um idiota - riram 
 - Ela nem gosta de mim, cara. Eu não sei o que tô fazendo 
 - Fala pra ela!  
 - O quê? 
 - Faz igual eu fiz. Manda a real pra ela 
 - Pô, eu to mesmo mal 
 - Hum.. 
 - Recebendo conselhos de relacionamentos de você. 
 - A solução é simples, cara. Você pega.. 
 E se perdeu nos pensamentos embaralhados e no barulho do bar. 
Brincava com uma batatinha 
 - Oi? 
 - Oi Ah..você pega, e conversa com ela. Vai lá, e manda a real. Vê se 
ela quer o negócio sério mesmo. Tu não quer o negócio sério? 
 - Que merda 
 - É, uma merda. Agora eu to na merda 
 - Agora você ta bem, cara. Espera pra ver amanhã cedo... 
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<<<EURECA>>> 
 Por uns breves dois segundos Beto se sentiu um gênio. Descobriu a 
razão de sua existência, e a solução de todos os seus problemas. Agora ia ficar 
tudo bem, e esse livro teria um final completamente diferente do que você 
provavelmente poderia imaginar. Logo depois sentiu sua cabeça pesando, e 
voltou a dormir. Era 8h30 de uma sexta-feira. 
 Acordou com seu colega ligando, perguntando "não vem trabalhar 
hoje, não?!" pulando da cama, e se trocando sem nem saber direito o que estava 
acontecendo. Afinal, quem sai para beber numa quinta-feira? 
 Ultimamente Beto estava num estado de espírito que não tinha se 
encontrado nunca antes. Sua breve alegria era mesclada com breves momentos 
de descontração e deslocamento da realidade que, atrelado aos transes chatos e 
desinteressantes, faziam-lhe sentir a vida tão mais leve quanto poderia sentir. 
Então ele se encontrava no universo. Encontrava o Sol, a Terra, o continente Sul 
Americano, o Brasil, São Paulo e, no meio daquelas milhões de pessoinhas, ele 
mesmo. Descontraidamente, também se encontrava no tempo e, por mais 
estranho que fosse para ele pensar que a humanidade sobreviveria ainda mais 
um pouco, Beto preferia pensar que ele mesmo sobreviveria mais um pouco, e 
deveria fazer algo enquanto estivesse aqui.  
 Resumindo: o universo não sentiria sua falta. Talvez ninguém sentisse. 
Mas ele sentiria falta do universo, das pessoas, e dos programas matutinos da 
televisão brasileira. Deveria fazer algo de sua vida. Algo marcante. Sentia um 
comichão, sem nem mesmo saber o que essa palavra significa. Vamos continuar 
a história... 

<<<TUDO TERMINA>>> 
 Divagava sobre os recentes acontecimentos, especialmente os da noite 
passada, e tentava se lembrar de como tinha chegado em casa. Não se 
lembrava. Tentou se lembrar das conversas que teve com Rafa, e também não 
se lembrou. Aquela sexta-feira, é claro, estava sendo cheia. Beto se sentia na 
merda. 
 Era a dor de cabeça, um mal estar incrível e a gigante sensação de que 
algo estava para acontecer, e ele esperava estar dormindo quando isso 
acontecesse. Foi então, enquanto se perdia em pensamentos encostado no 
balcão, que chegou Isa. Vestia o moletom vermelho que amava, e o melhor 
sorriso 
 - Oi, Beto! 
 - Oi Isa! 
 - Eu vim mais cedo, mas você não estava - disse, ficando na ponta dos 
pés para beijar o rosto dele 
 - É, eu dormi demais hoje, e cheguei mais tarde. 
 - Ah sim. Eu aproveitei para terminar de resolver umas coisas aqui por 
perto. 
 - Senta - disse 
 Sentaram. Isa respirou fundo como se tivesse um turbilhão de coisas 



212 
 

para contar. Como se tivessem uma conversa séria para ter. 
 - Eu vou embora domingo de manhã, Beto. 
 Então ele esqueceu o mal estar, a enxaqueca, seus olhos se 
esqueceram que estavam quase fechando para se esbugalharem. Agora ele 
notava como o tempo passara de uma forma que ele realmente nem havia 
notado. Em dois dias Isa iria embora. Isa continuava dizendo coisas que Beto 
nem prestava atenção. Foi um choque, e um gelado que subia desde seus pés 
até arrepiar seus braços e... 
 - Beto? Beto! 
 - Ah, oi! 
 - Você ouviu o que eu disse? 
 - Hum.. 
 - Vou ficar na casa da minha tia. Começar a organizar as coisas, fazer 
umas provas...está dando tudo certo agora - abriu um sorriso 
 - Sim...sim, Isa. Eu estou feliz...por você 
 - É, as coisas estão realmente acontecendo! Você também está 
melhorando, Beto. Vai estudar o que realmente quer, ano que vem. E eu 
também... E... 
 Seus olhos começaram a se encher de água. Os olhos dos dois.  Nada 
podia ser dito e sentido agora além do silêncio, e as mãos dadas sobre a mesa. 
Agora Isa também começava a sentir a distância. Sentiu uma imensa vontade de 
chorar, mas se conteve e, após um breve momento, retomou 
 - Eu volto pra te visitar, ta bom? 
 - Ta bom 
 - Agora me vê um suco? - disse, descontraindo. 

<<<PORQUE TUDO ACABA NO FINAL>>> 
 Novembro estava acabando. Beto abria os braços como Jack e Sally, e 
sentia o tempo passando como o vento, e batendo na sua cara até deixá-la 
dormente. Sentia como se estivesse realmente navegando e, desde o começo do 
mês, passou por muitas marés. 
 Aprendeu a se encontrar sozinho novamente. Cortou todos os laços 
com uma moça a quem nem laços deveria ter. Reaproximou-se de pessoas que 
nem deveria ter se afastado. Tinha conversas maiores com Clara. Sentia a vida 
passando, às vezes rápido, às vezes lentamente. Como Jack e Sally, não fazia a 
mínima ideia de que tudo poderia afundar. 
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Parte 4: 

Pra onde a vida vai 
 Beto acordou como quem acorda de um pesadelo. O telefone tocava 
freneticamente na sala, e correu até lá para atender. 

<<<ACONTECE>>> 
 - Alô! 
 - ... 
 - Alô, Rafa?! 
 - Beto..Beto. Eu to aqui na... - a ligação cortava. 
 - Rafa!  
 - ... Eu não to sentindo minhas pernas, cara. 
 - Rafa, o que aconteceu. Você tá bêbado? 
 - Tô... 
 ... 
 - Eu bati o carro. 

<<<ACONTECE RÁPIDO DEMAIS>>> 
 Beto desceu as escadas ligando para tio Cesar. Eram três horas da 
madrugada. Caminhou duas quadras e ligou 192, chamando para o endereço 
onde Rafa tinha passado, e se encontrou com tio Cesar. Correram de carro até a 
esquina.  
 Os faróis passavam rápido, e todas as luzes das ruas do centro de São 
Paulo, agora vazias. Pela voz, com certeza Rafa não estava bem. Ele estava 
chorando. Beto sentia vontade de chorar. Cesar conhecia bem a cidade. Quase 
não parava nas esquinas e ultrapassou uns dois sinais vermelhos até chegarem 
ao lugar... 
 O corsa cinza de Rafa estava batido a um poste, praticamente cortado 
ao meio. Duas ambulâncias já estavam no local, além de alguns curiosos que 
observavam do outro lado da rua. Beto abriu a porta e desceu do carro, e as 
coisas aconteciam sem ele nem mesmo pensar. Se aproximou, passando por 
entre enfermeiros e aparelhos médicos, até o banco do motorista. Rafa estava 
com a cabeça e a camiseta cobertas de sangue, e um corte que ia desde sua 
testa até a lateral da sua boca, deixando-o praticamente irreconhecível. O 
primeiro impulso de Beto foi gritar, mas conseguiu contê-lo, e agora ajudava os 
enfermeiros a tirar o cinto e o banco, que estavam presos nas ferragens. A frente 
do carro estava completamente destruída, e parecia ter virado um pedaço de 
papel. O ponteiro do que sobrou do painel travado: 147km/h. 
 Nos minutos que se seguiram tentaram tirar o banco do motorista, pois 
seria o único jeito dele sair dali. Rafa ainda estava inconsciente, não sabia por 
quanto tempo. 
 - Eu sempre te dando trabalho, cara 
 - Você vai sair dessa. Ta me ouvindo? - e soltou o choro 
 - Não sei não. Eu não... 
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 E conseguiram tirar o banco por trás. As pernas de Rafa estavam 
moídas por baixo do banco, e essa imagem deixou Beto horrorizado. Não 
conseguiu esconder sua expressão. Rafael ficou inconsciente. 
 - Ele é seu parente?  - disse um dos enfermeiros que levavam Rafa 
para a ambulância. 
 - Não...ele é meu amigo... 
 - Então o senhor não pode vir no carro  
 - Tudo bem... 

 Essas palavras ecoaram. 

 Conforme as sirenes da ambulância se distanciavam, Beto sentia um 
turbilhão crescendo dentro de si. Sua pele queimava. Seus braços, seu rosto. 
Parecia que ia virar cinzas. Ele queria, queria mesmo que nada disso estivesse 
existindo. Ele acordaria na sua cama, e iria pro serviço. Mas agora sentia. Estava 
ali, e sentia o frio da noite de São Paulo, o céu caindo no sereno, e a escuridão e 
as luzes da rua. Sentia o olhar das pessoas, e suas mãos cheias de sangue. 
Aquela cena do seu melhor amigo não sairia da sua cabeça. Simplesmente não 
sairia. 

<<<E NÃO PARA>>> 
 Entraram no carro e chegaram ao hospital, minutos depois da 
ambulância. No caminho o olhar de Beto estava perdido. Conforme as luzes 
amarelas passavam, coloriam o universo preto e branco que tentava se refugiar, 
e a realidade parecia distante. Beto estava em choque. O barulho do carro e as 
marchas passando, o barulho da cidade lá fora, a voz do tio Cesar, tudo muito 
distante. 
 Seu tio ligou pra tia Solange, avisando o que tinha acontecido. Agora 
perguntava pelo número do pai do Rafa, mas Beto não saía do transe. As luzes 
do hospital o acordaram. Ao sair do carro, sentia o frio. Cesar perguntou por 
Rafael na recepção, e entraram para a sala de espera. Beto ainda não conseguia 
dizer nada diante de tudo aquilo. Sentou-se, e não conseguia dormir. 
 Beto mantinha seus olhos fixos ao chão. As cenas ainda se repetiam e 
repetiam na cabeça, desde o momento em que acordou. Tudo ainda parecia um 
pesadelo. 

 - Estão fazendo alguns exames, e parece que vão fazer uma cirurgia 
nele... 
 Disse tio Cesar. Beto ainda estava sem palavras. Passou a mão nos 
olhos, que estavam coçando, avermelhados. Apalpou os bolsos pra pegar o 
celular e ligou para o pai de Rafa. Eram 3h57 da manhã. Ligou para Isa... 
 - Isa.. 
 - Oi Beto 
 - Oi... 
 - O que aconteceu? 
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 - Calma, ta bom? Eu...estou no hospital. Rafa sofreu um acidente, e tá 
na sala de cirurgia... 

<<<QUANDO TERMINA>>> 
 Eram 6h quando Isa chegou ao hospital. Logo o dia começaria a 
clarear, e tudo aquilo se tornava cada vez mais real. Ela viu Beto e deu passos 
rápidos, até se aproximar e se abraçarem, de um jeito que nunca tinham se 
abraçado. Sentiu toda a dor que Isa sentia. Olhou nos seus olhos, como se 
pudesse ver tudo o que Beto tinha visto naquela noite. Doía. Aquilo tudo doía. E 
parecia não terminar. Começaram a chorar antes mesmo que Beto conseguisse 
pronunciar uma palavra. 
 E ali ficaram. 

<<<ESPERA>>> 
 Na sala de espera chegaram também o pai e os tios de Rafa. Diego, e 
alguns amigos da universidade. Nem sinal da moça que Rafa tanto falava. Por 
uns flashes, ele se lembrou da conversa que tiveram dois dias antes num bar, e 
queria ter guardado melhor aquela lembrança. Ele realmente amava aquela 
moça, e estava disposto a fazer qualquer coisa para ela gostar dele... 
 Rafael não podia dirigir. Ele não tinha carteira. Desde que chegou, seu 
pai não parava de chorar, e estava desesperado. 
 Beto ficou até receberem a notícia de que Rafael já tinha saído da sala 
de cirurgia, e estaria em coma até voltar à consciência, mas estava praticamente 
estável. Então foi para a lanchonete trabalhar. Naquele sábado não seria o 
melhor garçom do mundo. 

<<<VIDA>>> 
 Só conseguia pensar em como a vida poderia acabar de repente. Não 
só a vida do seu amigo. A de todos nós, inclusive a sua. Estamos sempre por um 
fio que nos segura, e por vezes nos puxa, e não sabemos quando vai acabar. 
Beto não sabia quando tudo iria acabar, e nem como. Ali, atrás do balcão, 
escreveu um SMS: 

O Rafa...ele sofreu um acidente, e está no hospital. Bjo - 

Beto 

 Enviou para Clara.  
 Nunca imaginaria que estariam tão próximos, e isso o fez pensar em 
como as coisas acontecem de forma tão caótica, e quase parecem arranjadas, 
organizadas. A moça do ônibus ali, na sua lista de contatos, e ele estava 
mandando um SMS para ela em pleno fim de 2009. Ela existia. Tudo existia. O 
amor que sentia por ela... Ele também existia, e era forte. E estava preso. Beto 
sentia uma angústia sem fim pela vida. Bastava pensar um pouco e pronto, se 
via diante de um problema que parecia sem solução. 
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<<<LIGAÇÃO>>> 
 - Alô, oi Clara 
 - Beto! O que aconteceu?! 
 - Ah..essa madrugada..o Rafa sofreu um acidente no centro, e tá no 
hospital. Mas parece que agora ele tá estável. Ele vai ficar bem 
 Clara ficou em silêncio. Disse 
 - Em que hospital ele está? Eu vou pra lá, de noite... 

<<<PENSO>>> 
 Depois dessa ligação, da voz de Clara, e de tudo que aconteceu 
naquele dia até então... Beto não sabia o que sentir. Estava perdido. Sentia-se 
deslocado de si mesmo, e de tudo o que estava acontecendo. Passava o esfregão 
no chão da lanchonete com o olhar perdido em algum resto de pedaço de batata 
frita caído no chão. Foi até a cozinha, pediu uma porção de fritas com ketchup, 
sentou e comeu ali mesmo, no chão da lanchonete. 
 Ficou praticando, baixinho, milhões de maneiras de dizer... 
 "Clara...eu te amo" 
 "Eu te amo, Clara.." 
 "Clara..sabe o que é?.." 
 "Então..eu amo você, Clara" 
 "Clara, desde que eu te conheci..." 

<<<APARTAMENTO>>> 
 No seu apartamento recolheu roupas, escova de dente e seu livro 
favorito, pois passaria a noite na sala de espera. Estaria ali por Rafael, seu 
melhor amigo. Tudo que passou. Beto não conseguiria esquecer nem tirar da sua 
cabeça, mas conseguiu um jeito de não surtar por pensar em tudo o que iria 
dizer quando Rafa acordasse. Rafa iria acordar. Ele iria encontrar a piada que o 
faria rir assim que acordasse, mesmo que fizesse doer suas costelas quebradas. 
Beto sentia um motivo pra rir, ali na frente do espelho. 
 Pensou que Isa estaria lá no hospital, e Clara também. As pessoas 
mais importantes da sua vida. Andou até a cozinha, e a sacada, e sentiu que ali 
era um lugar importante para tudo que estava acontecendo. O seu apartamento. 
Um mês antes Rafa trouxe uma cama no porta malas do corsa cinza, e eles 
almoçaram ali, no chão da sala... 
 Respirou daquele ar. Do ar da sua casa. E saiu 

<<<VISITA>>> 
 O horário de visitas de hospital é sempre confuso, e Isa, Clara e Beto 
deixaram os parentes entrarem primeiro. Todos saíam chorando, no maior 
desespero. Nossos personagens ali se sentiam na fila da casa dos horrores, e não 
sabiam o que sentir. Rafael, o amigo deles, tinha sofrido um acidente e estava 
entre a vida e a morte. Queriam ser otimistas. Deviam ser. 
 Entraram os três. Clara, Isa e Beto. O barulho constante das máquinas 
que entravam pelo nariz e boca de Rafa, o mantendo vivo, faziam os três 
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estremecerem. Foi um momento de silêncio, apesar disso. Beto conseguiu chorar 
de novo, e Isa o abraçou. Clara também se aproximou, e esteve perto o tempo 
todo. Rafael tinha que estar vivo. Tinha que estar bem pra fazê-los rir. Isa pôde 
tocar em sua mão, quente e firme. "Até logo, meu amigo. Eu amo você" disse. 
Não era uma despedida eterna. Logo ela estaria de volta, de visita, e ele estaria 
bem. 

<<<QUANDO AS COISAS ESTÃO ACABANDO>>> 
 - Eu vou embora amanhã de manhã, Beto. Não posso ficar. Tenho que 
ir pra casa, descansar e me preparar pra viagem... 
 - Sim, eu sei. - e a olhou diretamente nos olhos 
 - Eu te amo, sabia? 
 - Eu te amo também, Beto. 
 Isa olhou rapidamente para Clara, depois de volta para Beto 
 - Por favor, Beto. Seja feliz - disse, com as mãos em seu rosto. 
 Então Paulo Roberto e Isabela se abraçaram, pela última vez. Um 
abraço longo. Ela apertou suas costelas, sem nem ficar na ponta dos pés. Parecia 
que não iriam se soltar nunca mais. Soltaram. Isa abraçou Clara e foram embora. 
 Beto ficou ali, se acomodou, e sentiu que as coisas estavam prestes a 
acabar. Aquele dia cheio estava acabando. E dormiu. 

<<<RAFA>>> 
 Beto ficou no hospital até o dia seguinte depois do almoço. Conversou 
bastante com o pai de Rafa sobre tudo o que aconteceu. Entenderam que Rafa 
estava saindo do bar, e ia na direção da casa da sua namorada. Ninguém sabe 
como ele estava. Se estava bem, ou nervoso. Mas estava bêbado. Seu pai não o 
deixava dirigir, e não deixaria enquanto ele continuasse bebendo tanto. Mesmo 
assim, ele pegou o carro, foi até o bar que costumavam ir, depois saiu e ia 
conversar com sua namorada. Pelo visto ela, pela primeira vez, se sentia culpada 
por tudo o que fazia com Rafa, e por isso ainda não tinha ido visitá-lo. 
 Nosso protagonista nerd ainda se sentia deslocado, como se estivesse 
num episódio de uma série daquelas que passavam de madrugada na tevê. 
Queria não ter sentido e visto tudo aquilo, e que seu amigo não estivesse em 
coma numa das salas do corredor ao lado. Mas agora que já tinha sentido e visto 
tudo, estaria ali pelo seu amigo. Seu melhor amigo. 

<<<ISA>>> 
 No domingo à tarde, Beto voltou para casa.  
 Na verdade ao passar pela entrada do prédio conversou rapidamente 
com seu Marcos. Como um bom porteiro, seu Marcos tinha a habilidade de puxar 
assunto sobre qualquer coisa, em especial às concernentes das pessoas que 
saem às 3 da manhã de uma sexta-feira, e agora só voltava segunda-feira, com 
os olhos inchados e uma notável olheira se destacando no rosto cansado. Ou era 
a habilidade de puxar assunto, ou a simples curiosidade de seu Marcos, e da 
vizinha da frente de Beto. Enfim, Beto explicou o que tinha acontecido. Seu 
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amigo, Acidente, UTI. Não estava com ânimo para conversas livres de porteiro, e 
subiu para seu apartamento. 
 Agora sim, foi quando abriu a porta e entrou que sentiu chutar algum 
coisa. Era um envelope branco, pequeno, que agora fora chutado para a beirada 
do corredor. Ele trancou a porta, se abaixou e pegou. Tinha um adesivo de 
coração selando-o, e foi retirado com toda delicadeza. Beto nem reparou andar 
até o sofá e se sentar, enquanto abria, tirava o papel de dentro e começava a 
ler... 

 "Beto, eu te amo tanto! 

 Estou escrevendo isso para te lembrar que, mesmo indo embora da 

casa dos meus pais, da universidade e de São Paulo, não estou indo embora 

da sua vida. Nunca vou me esquecer de você, e tudo o que fez por mim. Você é 

meu melhor amigo, Beto. 

 Logo eu vou voltar para te ver bem. Eu consigo ver nos seus olhos, 

você não está bem de verdade. Não está com a pessoa que você quer de verdade. 

Por favor, Beto, faça tudo que vai te fazer feliz. Lute pela pessoa que você 

quer de verdade. Você precisa de coragem pra isso!  

 Já estou torcendo por vocês dois. Tenho certeza que ela vai te fazer 

feliz. 

 Isa." 
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<<<CLARA>>> 

 Beto estava nos fundos da lanchonete, terminando de guardar o 
avental e as vassouras, quando ouviu, de longe, uma voz já extremamente 
familiar. Olhou pela abertura da cozinha, e viu quem era. Tirou o avental de uma 
vez, e trocou os sapatos desajeitadamente se apoiando na parede. Avisou o seu 
colega que estava saindo, tendo que lembrar do amigo no hospital, e toda a 
história. Fez tudo isso com uma pressa incomum. Saiu pela calçada, e andava 
contra a multidão do horário de pico, procurando por um cabelo curto, preto, 
conhecido. Toda aquela gente, de todos os tipos e jeitos, vindo na direção oposta 
à que tentava seguir estava o deixando meio tonto. Foi para o canto da calçada, 
onde tinha menos gente, e continuou andando, sem conseguir encontrar a moça. 
Caminhou, caminhou, até chegar ao ponto de ônibus. Aquele ponto de ônibus. 
 O centro de São Paulo é sempre cheio. Carros, pessoas e muita gente. 
Ali acabamos por reparar alguns tipos. Era onde Beto estava e, por um segundo, 
se deixou estar. No outro lado da avenida passavam um ônibus, um táxi e um 
corsa prata e, nesse conciso intervalo, Clara. E Beto simplesmente não deixou-se 
estar. Atravessou a avenida correndo, dando um pulo por cima do capô de um 
carro, que não deixou de buzinar. Pulou o canteiro, e atravessou o outro lado, 
como não corria há muito tempo. Subiu no ônibus, ofegante. A esse ponto as 
pessoas dentro do ônibus já comentavam sobre o moço que atravessou a 
avenida e quase foi atropelado. Foi quando Clara percebeu que ela conhecia esse 
moço.  
 Era Beto.  
 Era Clara 
 Clara foi de encontro a ele.   
 Faltava ar. Ele respirava com dificuldade. Juntou forças e fôlego o 
suficiente para finalmente, depois de tanto tempo e espera, e de tudo o que teve 
que passar para criar coragem e dizer: 
 - Clara... 
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FIM DE CLARA 
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Uou! Caramba! 

 Você leu mesmo isso tudo? Ou trapaceou, e pulou algumas páginas 

para chegar nos agradecimentos primeiro?! 

 Enfim, tanto faz. Meu nome é Narrador. Foi um prazer passar esse 

tempo com você. Um prazer maior ainda contar essa história incrível sobre 

pessoas incríveis.  

Eu queria agradecer primeiramente ao Pedro Henrique, que me deu 

vida, e uma história pra contar. Queria agradecer também às Supergêmeas, Lais 

e Larissa Viel, por darem força para o Pedro desde o início dessa coisa toda 

acontecer.  

Às pessoas mais incrivelmente incríveis da face da terra, Daniele 

Siqueira, Heloisa Caroline, Lara Melo e Vitoria Karoline, todo o amor e gratidão 

do mundo, simplesmente por existirem e manterem o Universo funcionando, 

secretamente.  

Agradeço também à mãe, o pai, a irmã do Pedro, por ensinarem ele a 

ler e escrever. Por manterem-no vivo e crescendo no melhor ambiente possível. 

Obrigado Matheus Souza, por fazer um filme com o dinheiro de uma 

rifa de uísque. Obrigado Beto e Clara, e à sua história, por continuarem existindo 

na mente de quem leu e me ajudou a fazer essa história. 

Obrigado a você, por ter vindo, ter perdido o seu tempo. Por ter lido 

essa história e chegado até aqui. 
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Agora assim:  

Fim 


