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Para minha mãe, é claro. 



 

Primeiro, esta história se passa em meados do ano 

2000, como você vai notar facilmente pelo contexto, 

mas poderia ter ocorrido em praticamente qualquer 

época, desde o remoto surgimento das primeiras 

famílias, até o último dia na Terra enquanto o termo 

“família” ainda existir. 

Segundo, você não vai encontrar nenhuma menção de 

lugares, isso não foi um acidente, porque embora certas 

características regionais sejam mencionadas, o foco 

central vai para o quê aconteceu e porquê aconteceu e 

não onde ou quando os eventos se passaram. 

Terceiro e último aviso, o intervalo de tempo 

transcorrido na história completa – de O Elo Forte até 

Uma Viagem de Volta é de aproximadamente 90 anos, 

por isso inclui 4 gerações, mas as cenas não foram 

descritas com o propósito de contar cada detalhe de 

suas vidas, apenas o mais importante. Por isso, o ritmo 

da leitura é acelerado e dinâmico, ou seja, não leia caso 

esteja tentando dormir. 

Bom mergulho! 

AVISOS 



 

 

 

 

  

 

“Uma geração constrói 

uma estrada por onde a 

outra trafega" 

 

(Eleanor Roosevelt) 
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PRÓLOGO 
 

Há muito tempo atrás, existiu uma Estrela diferente de todas as 

outras. Ela era um astro imenso e brilhante, forte e veloz. 

E em seu interior, ela abrigava habitantes. Pequenos seres que ela 

considerava sua preciosidade. Eles surgiram misteriosamente e, 

aos poucos, foram se multiplicando e se desenvolvendo. 

A Estrela os conhecia e os amava, assistia todas suas conquistas 

como uma mãe que admira seus filhos. E assim se passaram eras. 

Até que, a Estrela sentiu que estava chegando o seu fim e para 

evitar que seus queridos habitantes se desintegrassem juntamente 

com ela, escolheu para eles um novo lar. 

Todas as estrelas emitem radiação eletromagnética, o que é 

chamado pulsar. Mas essa estrela foi a única capaz de transmitir 

num pulsar, muito mais do que mera radiação. 

Ela transferiu para a Terra seus habitantes, no momento certo, para 

os preservar. 

E quando seu fim chegou, ela direcionou para eles uma parte de si 

própria, um fragmento de sua matéria que emitiria para sempre sua 

radiação e luz. 

Esses seres se autodenominaram pulsares em homenagem ao feito 

heróico de sua estrela natal, mas receberam dos humanos, um 

outro nome nesta Terra.
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CAPÍ TULO 1 – SURPRESA 

 

O dia amanheceu chuvoso, exatamente como eu gosto. Lembrei que 

aquele era o dia do meu aniversário desde o momento em que abri os olhos. 

Pulei da cama em pura alegria, como só uma verdadeira criança sabe fazer, e 

fui me preparar para a escola. Era uma sexta-feira, e naquela noite, toda minha 

família ia se reunir para comemorar comigo. Eu esbanjava energia da mais alta 

qualidade nessa época. Ah, que saudades... 

Jackson já estava pronto antes que eu acordasse como sempre, então 

ele me esperou no quarto brincando com meu trenzinho elétrico novo enquanto 

fui ao banheiro. Eu devia tê-lo ganhado no dia do aniversário, é claro, mas 

insisti tanto que mamãe concordou em me dar o tão esperado presente na 

noite da véspera. Voltei para o quarto apenas para pegar minha mochila e 

avisar o Jack que eu estava pronto para descer. 

Descemos a escada sentindo o delicioso cheiro do pão que minha mãe 

fazia. Antes que eu me sentasse para comer, meu pai me pegou no nosso 

típico abraço de urso, me desejou feliz aniversário e me deu um outro presente 

que eu não esperava - um violão. Eu não tinha pedido um e pensava que o 

trenzinho (por ser bem caro) seria meu único presente, mas embora estivesse 

surpreso, agradeci com a sinceridade e amor.  

“Quero que você comece aprender a tocá-lo.” Ele disse. 

“Okay!” Repondi como quem topa um desafio sem pestanejar. “Mas 

como vou aprender?” Perguntei depois de pensar por alguns instantes. 

“Sua escola está oferecendo alguns cursos adicionais, e você já está 

matriculado na turma de violão. Começa segunda-feira.”  

  “Uau, vocês pensam em tudo mesmo, hein? Que legal!” Respondi 

começando a me apressar. “Agora preciso ir pai, para não me atrasar.” 

“Não sem antes me dar um abraço.” Mamãe me chamou. “Ou pensa que 

só porque está fazendo oito anos não é mais meu garotinho?!” 
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Ela me desejou um feliz aniversário enquanto me abraçava e eu pensei - 

É claro que este dia será feliz, por que não seria?! 

“Obrigado mãe. Eu te amo, até mais tarde.” 

“Até querido, vou fazer seu prato preferido para o almoço.” 

“Maravilha, não vejo a hora.” Fui falando e saindo: “Ei Jackson, vamos 

lá!”  

Fechei a porta e caminhamos até a escola, eram apenas três quadras, 

então nós sempre íamos a pé. Me lembro que pensei em pular nas poças, mas 

o Jackson me lembrou que não seria bom passar toda a manhã molhado, 

então deixei isso para depois.  

Até que o tempo passou rápido na escola. Geralmente quando eu estava 

ansioso esperando por algo, tinha a impressão de que o relógio estava se 

movendo mais lento, bem como tudo ao meu redor. Mas naquela manhã fiquei 

entretido com os experimentos que o professor de ciências - Professor Paulo, 

nos mostrou. Recebi os parabéns dos meus amigos – Rodrigo, Alex e Denis. 

Fiz o teste de matemática para o qual tinha me preparado com a ajuda do Jack 

a semana inteira. Tomei o lanche conversando com ele, como sempre, e 

jogamos futebol na educação física.  

Enfim, foi uma boa manhã de aniversário. Quando o sinal tocou para 

irmos embora, guardei minhas coisas rapidamente, me despedi dos meus 

amigos e chegamos em casa no próximo minuto, eu acho. As poças já tinham 

secado com o sol do meio dia, então fomos simplesmente correndo e sentindo 

a brisa fria de julho nos refrescar. 

O Jack e eu adorávamos correr, e aquele era um ótimo dia para isso, 

afinal eu não via a hora de comer minha lasanha, passar a tarde toda 

brincando com meu trenzinho e arriscando algumas tentativas de notas no 

novo violão. Assim que abri a porta já ouvi: 

“Você chegou cedo querido, mas já está quase pronto.” A voz da mamãe 

era sempre tão gentil... adoro minha mãe! 
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“Então vou trocar de roupa e lavar as mãos, já volto.” Respondi ao subir 

as escadas. 

No café da manhã, geralmente eu tinha a companhia do papai (e do 

Jackson, é claro) pois minha mãe sempre estava atarefada com alguma coisa. 

Mas na hora do almoço, ela fazia questão de se sentar com a gente para 

comer e principalmente conversar. Meu pai almoçava no trabalho, mas minha 

mãe não trabalhava fora, ela cuidava da casa e sempre fazia algumas coisas 

para vender, como quitutes ou artesanatos, ela tinha mãos hábeis e talentosas. 

“E aí Pedro, vamos montar essa pista para o trem, ou não vamos?” 

“Jack... Primeiro temos que almoçar!” 

“Ah, é mesmo. Está pronto?” 

“Quem chegar por último é mulher do padre!” Eu o desafiei já correndo, 

mas ele era incrivelmente mais rápido, então não me surpreendi quando ele 

chegou primeiro na cozinha... Apesar de ser mais rápido do que eu, mais 

inteligente do que eu, mais velho do que eu e muito mais forte do que eu, o 

Jack nunca se comportava de maneira que me fizesse sentir inferior, ele era 

meu melhor amigo, desde... bom, desde sempre! 

“E agora mãe, está pronto?” 

“Agora sim, pode sentar que eu já vou servir.”  

Como era de se esperar, estava delicioso... Hoje percebo que esses 

momentos especiais com meus pais estavam sendo gravados em minhas 

lembranças mais queridas! Abri a geladeira para pegar uma gelatina de 

sobremesa e vi meu espetacular bolo de chocolate em forma de robô. Como eu 

disse, minha mãe era uma artista, e muitas vezes ela mostrava isso misturando 

seus talentos culinários com os artesanais. 

Eu mal podia esperar para saboreá-lo a noite, e mal podia esperar para 

mostrar meu trenzinho para meus primos – Isaque, que tinha dez anos, 

Henrique, que tinha oito, como eu, e a Becky, que só tinha seis, mas era a mais 

legal. Às vezes, eu preferia chamar-lá para brincar comigo e com o Jackson do 



Suzana A. Ribeiro Página 6 
 

que meus primos, talvez fosse porque eu sentia que eles excluíam o Jack nas 

brincadeiras.  

“Eu sei que você está de olho no bolo, rapazinho, mas trate de pegar 

essa gelatina logo, e feche a geladeira antes que seu dedo não resista e 

ataque a cobertura do super robô.” 

“Está bem mãe...” Ela tinha razão, ficar olhando para algo proibido 

sempre aumenta as chances de tomar a decisão errada. Porque embora eu 

desejasse experimentar a cobertura, sabia que ter o bolo impecável para a 

festa era muito melhor. 

Fechei a geladeira e fui comer a gelatina no quarto, Jack já estava me 

esperando para iniciarmos nosso grande empreendimento. Foi tão divertido 

que mal vi as horas passarem. Montamos uma pista que passava por baixo da 

cama, depois subia a estrutura de montanha russa que montamos, e descia 

fazendo curvas fechadas e emocionantes. Colocávamos toda a coleção de 

soldadinhos para aproveitar a aventura e inventávamos muitas histórias, era 

tão legal brincar com ele! 

“Filho, a mamãe pediu pra te avisar que está na hora de você ir tomar 

banho, está quase na hora da festa!”  

“Já? Ah, oi pai, nem ouvi você chegar.”  

“Eu sei, ouvi você brincando e rindo e não quis atrapalhar.”  

“Você podia ter brincado com a gente, mas tudo bem, amanhã você não 

perde a chance.”  

“Combinado, agora vou ajudar sua mãe.”  

“E eu vou para o banho.” – “E você Jack?”  

“Bom, acho que vou arrumar essa bagunça.”  

“Tudo bem, eu já volto.” 

Quando voltei já estava tudo arrumado.  
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“Uau! Não sei o que eu faria sem você Jack, eu provavelmente levaria 

horas para arrumar tudo aquilo, mas você...” 

Fui falando enquanto vestia a roupa que minha mãe tinha separado e 

percebi que ele estava diferente, parecia pensativo e até um pouco triste, isso 

definitivamente, era estranho.”  

“O que foi meu amigo, não está animado para a festa?”  

“É claro que estou, eu só estava pensando em como vai ser sua vida 

agora. Sabe, oito anos é uma idade especial, pode ser que algumas coisas 

mudem, e você vai ter que se adaptar...” 

“Que bobeira Jack, nada vai mudar!” Eu o interrompi incomodado com o 

assunto. “E vamos lá que está na hora!”  

Ele pareceu um pouco relutante, mas logo se levantou, deu um tapinha 

no meu ombro sem dizer nada e descemos a escada. Assim que chegamos na 

sala a campainha tocou e eu me esqueci por completo do comportamento 

esquisito do Jack. Era a tia Rose e o tio Roberto, ela era irmã da mamãe e mãe 

da Becky. Abri a porta para eles, recebi os parabéns (e os presentes) agradeci 

e logo chamei a Becky para brincar.  

Logo chegaram o vovô Antônio e a vovó Maria, pais do papai. Em 

seguida, meu pai foi buscar a vovó Rosa, mãe da mamãe, ela já estava bem 

velhinha e morava sozinha, mas bem perto de nossa casa. O vovô João já 

tinha morrido e eu só lembrava dele pelas fotos. 

Depois chegou o tio Reinaldo (irmão do papai) com a tia Bia, pais do 

Isaque e Henrique e eles se juntaram à Becky e eu para brincar. Abri meus 

presentes e a mamãe foi os arrumando sobre a mesinha da sala. A maior parte 

eram roupas que eu agradeci educadamente, lembrando das instruções 

recebidas – eu não achava legal ganhar roupas naquela época, mas a mamãe 

achava!  

Além das roupas havia um jogo e uma bola, e essa era a parte 

interessante, com a qual nos divertimos nas próximas duas horas e meia. 
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Então, na hora de cantar os parabéns, para finalmente saborearmos meu 

incrível bolo, nos reunimos em volta da mesa para tirar as fotos tradicionais. 

Foi quando, de repente, percebi que o Jackson não estava ali com a 

gente. De fato, a última vez que eu me lembrava de tê-lo visto, foi quando 

descemos a escada. Depois eu fiquei tão entretido que nem notara sua 

ausência. Mas ele não podia ficar de fora na hora das fotos, era a parte mais 

importante! Tive que interromper:  

“NÃO!!!”  

“Que foi, filho!?”  

“É que o Jackson não está aqui, esperem um pouco que eu vou chamá-

lo.”  

“O Jackson?!”  

“É pai, acho que ele deve estar lá em cima.”  

Percebi que meu pai e minha mãe se entreolharam e o resto da família 

esperava sem entender. Abri a porta do meu quarto já falando:  

“Ei, você está esquisito hoje, hein?” 

Mas ele não estava no quarto, nem em qualquer outro cômodo do 

segundo andar. Então desci, passei por todos que me esperavam sem dar 

satisfações e fui para o quintal do fundo procurá-lo.  

“Pedrinho, venha tirar as fotos, querido!” Ouvi minha avó dizer com seu 

costumeiro bom humor.  

“Já vou vovó!” Gritei correndo para a porta dos fundos. “Eu só preciso 

achar o...” Assim que abri a porta era óbvio que ele não estava lá, e eu 

comecei a ficar preocupado. Ele nunca saía sozinho, de fato, ele nunca me 

deixava sozinho, o que será que tinha acontecido?” 

Minha mãe veio me buscar.  

“Filho, agora já chega, estão todos te esperando feito bobos por você.”  
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“Mas mãe, como é que você pode estar preocupada com isso, você não 

percebeu que o Jackson sumiu?”  

“Querido, ele deve voltar logo. Agora vamos tirar aquelas fotos.” 

Eu não entendia como ela podia estar tão indiferente ao sumisso do 

Jack e entendi menos ainda quando meu pai apareceu zangado atrás de mim:  

“Pedro Santana Júnior, isso não tem graça nenhuma, seus avós já estão 

cansados, estão todos se perguntando o que há de errado com você. Portanto, 

levante-se e comporte-se direito, entendeu?”  

“Na verdade, não estou entendendo nada. Vou sair e procurar o Jackson 

na rua, deve ter acontecido alguma coisa muito séria para ele ter desaparecido 

assim, e já que eu sou o único preocupado com ele, estou indo.”  

“Hahaha mas não vai mesmo!” Minha mãe disse inconformada.  

“De jeito nenhum!” Papai concluiu decidido.  

“Mas pai, mãe, e se...” Desisti de tentar convencê-los a me deixar sair 

quando vi seus olhares impacientes.  

“Pelo menos liguem para a polícia, para que eles o procurem!” 

A essa altura meus tios, tias, primos e avós já estavam, aos poucos, se 

aglomerando na cozinha para tentar entender o que tinha acontecido. Pareciam 

estar meio descontentes, mas nem um pouco preocupados sobre o Jack, eles 

queriam apenas cantar, tirar fotos, comer e ir embora. Eles se comportavam 

como se nem o conhecessem, como se ele nem sequer existisse!  

“Pai, mãe, me desculpem, mas não posso agir como se estivesse tudo 

bem, nem vocês deveriam.” 

Nesse momento, ouvi comentários que me magoaram muito:  

“Esse menino sempre foi meio esquisito, mas agora parece que 

endoideceu de vez.”  

“Coitadinho, está tão confuso.”  
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“Vamos embora, a festa já era.” 

“Quem é esse que ele diz que sumiu?” 

Subi correndo para o meu quarto, fechei a porta e não pude conter as 

lágrimas. Então me lembrei da última coisa que o Jack tinha me dito – “Pode 

ser que algumas coisas mudem e você vai ter que se adaptar.” 

O que ele quis dizer com isso? Será que ele tinha ido embora por 

vontade própria? Não. Porque ele faria isso? Senti remorso ao perceber que 

tinha o deixado de lado durante a festa, mas não fora de propósito, e ele 

sempre era tão compreensivo... Não teria se ofendido e fugido, não era o seu 

feitio. Mas então, o que aconteceu? 

Cansado de tentar entender, apenas chorei desconsolado e ouvi meus 

parentes irem embora aos poucos. Ninguém veio se despedir de mim, estavam 

todos chateados comigo, mas eu certamente estava pior. Ouvi que a Becky 

queria me falar “tchau”, mas não a deixaram subir. Por fim, a casa ficou 

silenciosa, meu quarto especialmente estava tristemente silencioso. Eu estava 

só, pela primeira vez na vida.  

Depois de algum tempo, ouvi meus pais subirem, mas não vieram me 

ver, apenas foram para o seu quarto e falavam bem baixinho, certamente 

pensavam que eu tinha dormido.  

Fiquei curioso para saber sobre o que estariam conversando, então fui, 

sem fazer barulho, até a porta do quarto deles, e escutei:  

“Ah, Pedro, você precisa se acalmar, já acabou.”  

“Não consigo. Não consigo entender porque ele fez isso.”  

“Você o ouviu, o problema é que...”  

“Eu sei, o Jackson sumiu, mas como alguém que sempre foi invisível 

pode sumir?”  

“Bom, para ele o Jackson não era invisível.”  
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“Sabe Rebeca, acho que não foi bom nós termos aceitado essa história 

do amigo invisível dele.”  

“É... Ele se acostumou muito, e já fazia tanto tempo...”  

“Pois é, ele inventou isso e nós deixamos, agora ele está agindo como 

um louco, isso não é saudável!” 

Ouvi até esse ponto e voltei abismado, boquiaberto e inconformado para 

o meu quarto. Invisível? Inventado? Isso era impossível. Corri para o armário 

que tinha meus álbuns de fotos e peguei os de aniversários. Abri decidido a ir 

até o quarto de meus pais para mostrá-lo nas fotos e tirar a limpo essa história 

de invisível e inventado. 

Mas qual não foi minha surpresa quando vi que, nos conhecidos lugares 

aonde o Jackson deveria estar, havia apenas o vazio. O mesmo 

desconcertante vazio que havia em meu quarto. 

Passei muito tempo pensando naquela noite. Procurei por alguma coisa 

que pudesse provar que eu não tinha o inventado, mas não havia nada. Ele 

nem sequer deixara um bilhete de despedida! Um sumisso totalmente sem 

rastros, que me deixou atordoado.  

Ele sempre me ajudava, me ensinava, me aconselhava a fazer toda a 

lição, comer toda a salada, não me meter em encrencas... Era como um anjo 

da guarda, com quem eu sabia que podia contar a qualquer momento. Mas 

nunca imaginei que algum dia ele não estaria mais comigo. 

Dei-me conta de que a coisa que eu mais sentiria falta seria ouvir suas 

histórias antes de dormir. Ele tinha um jeito mágico de contar histórias, era 

como se ele as mostrasse para mim num painel que flutuava perto do teto, eu 

ficava na minha cama ouvindo e olhando para cima, vendo tudo acontecer.  

E a melhor parte é que o personagem principal era sempre eu, mais 

crescidinho, em grandes aventuras. Agora eu teria que dormir sem histórias, e 

sem o sentimento bom que elas traziam. 
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Teria que me conformar em sonhar alguma coisa legal, mas não dá para 

controlar os sonhos, então nem sempre eles eram legais. Lembrei-me daquela 

manhã quando minha mãe me desejou “um feliz dia de aniversário” e eu 

imaginei – é claro, porque não seria? De fato, meu aniversário de oito anos não 

foi bem o que eu imaginara.  

A chuva caía forte lá fora agora, e o vento fazendo barulho me deu um 

pouco de medo, eu não costumava me sentir assim... Era diferente estar 

sozinho, mas enfim, as lágrimas acabaram e eu adormeci.  
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CAPÍ TULO 2 - DEJA  VU  

 

E como sempre acontece, o tempo passou. Aos poucos fui me 

adaptando a ausência de meu melhor amigo. No começo foi difícil, tive uns 

meses com notas mais baixas na escola porque me distraía frequentemente 

em minhas lembranças e dúvidas.  

Aprendi a tocar violão, como meu pai queria e acabei gostando disso 

muito mais do que imaginei. Com o tempo, percebi que fiquei mais próximo dos 

meus colegas da escola, alguns inclusive freqüentavam minha casa e eu a 

deles.  

Acabei acreditando que o Jackson fora realmente um amigo imaginário, 

inventado por mim e invisível. Tive que escolher entre aceitar isso ou passar o 

resto da vida sendo taxado de louco. A família logo esqueceu o incidente do 

aniversário (ou pelo menos fingiram esquecer) e voltamos a nos relacionar 

normalmente. 

Nosso ambiente familiar era geralmente calmo e harmonioso, meus pais 

sempre foram bem presentes em tudo que fiz, foram compreensivos, 

incentivadores e amáveis. Acho que devo a eles o fato de ter me recuperado 

por completo daquela crise dos oito anos.  

E para dar uma acelerada na história, vamos simplesmente dizer que 

cresci e fui para a faculdade. Matriculei-me no curso de Engenharia Civil com o 

qual sempre sonhara. E minhas reservas eram o suficiente para cobrir todas as 

despesas do primeiro ano, o que me fez sentir muito confiante e 

autossuficiente.  

Meu pai era um homem razoavelmente bem sucedido, mas não rico. Ele 

não teve oportunidade de prosseguir muito nos estudos quando jovem, mas 

aprendeu com seu pai a profissão de construtor a qual sempre exerceu e com 

a qual alcançou suas metas principais – Uma casa confortável e um carro em 

bom estado.  
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Além disso, ao longo de muitos anos de trabalho duro e esforço, ele 

conseguiu economizar e construir mais três casas para alugar. Aos cinquenta e 

cinco anos, ele teve um problema na coluna e não pôde mais trabalhar, então 

passaram a viver apenas da renda dos aluguéis dessas casas.  

Minha doce mãe também não era uma mulher de negócios, embora 

sempre estivesse produzindo algo. Então eu sempre soube que se quisesse 

continuar os estudos, teria que trabalhar duro para pagar. E foi o que fiz.  

Um ano antes de entrar na faculdade, eu tinha trabalhado e guardado a 

maior parte do dinheiro para esse nobre objetivo. Era um emprego simples de 

office-boy, mas recebi um pequeno prêmio e uma promoção durante o ano 

devido ao meu bom desempenho. 

No primeiro semestre do curso, no entanto, fiquei sabendo de um 

processo seletivo para estagiários em uma grande empresa próxima à 

faculdade, participei e consegui uma vaga na qual meu salário foi o dobro do 

primeiro emprego. 

Morar no campus da faculdade foi uma experiência nova, meio estranha 

no começo, mas logo me acostumei. A casa de meus pais ficava a três horas, 

viajando de carro, então eu ia visitá-los a cada fim de semana. 

E sem maiores acontecimentos se passaram mais dois anos. Mas no 

início do meu terceiro ano de faculdade, em um início de noite 

maravilhosamente nublado, eu vi a moça mais bonita, suave e celestial que 

meus olhos jamais contemplaram!!! 

E tive o dejá vu mais longo, nítido e impressionante de toda a minha 

vida, naquele momento também. 

Eu costumava ter esse sentimento de que algo que está acontecendo 

pela primeira vez já tinha acontecido durante toda a minha juventude. 

Geralmente acontecia quando eu estava fazendo algo empolgante ou 

assustador e eu me convenci que estes dejá vus eram apenas sensações 

ilusórias ou algo que por coincidência eu tivesse sonhado. 
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Mas dessa vez durou vários minutos e cada coisa que eu pensava, ou 

que se passava ao redor, se encaixava em minha mente como algo que eu já 

conhecia perfeitamente, mesmo que houvesse pessoas novas, elas pareciam 

conhecidas de longa data.  

Era como se eu tivesse vivendo uma cena que eu já havia assistido, mas 

participando dela pela primeira vez! E naquele dia, o centro de toda essa 

sensação era a mais bela moça que eu já vira, com todos os holofotes 

direcionados para ela. 

Motivado pela emoção do momento, levantei e fui andando na direção 

dela, sem nem notar que o cachorro-quente que eu estava comendo antes 

disso tudo começar, ainda estava pela metade em minha mão direita, e meu 

fichário na esquerda. Não desviei os olhos dela durante todo o trajeto, como se 

estivesse com medo que ela de repente desaparecesse, como uma miragem, 

sei lá. 

A sensação de dejá vù terminou bruscamente quando eu estava a mais 

ou menos um metro dela e tropecei. Quase caí, mas isso era totalmente 

insignificante comparado ao desastre que causei quando o cachorro quente 

cheio de molho e purê de batata voou da minha mão e sujou toda a blusa dela! 

“De, de, des... Desculpe. Foi sem querer.... É.... posso ajudar?  

“Não!” Foi tudo que ouvi dela naquele dia. Seu rosto perfeito era lindo 

mesmo enfurecido e sua voz ficou ecoando em minha cabeça o dia todo, 

dizendo: não!  

Me senti patético, é claro, mas confesso que mais do que preocupado 

com minha própria imagem, eu estava realmente apaixonado. Logo ela sumiu 

da minha vista, com suas amigas, imagino que tenha ido embora mais cedo por 

minha culpa. 

Tive uma estranha dificuldade para pegar no sono naquela noite, estava 

ansioso para revê-la na noite seguinte, mas ao mesmo tempo me sentindo 

totalmente inseguro para tentar me aproximar novamente. Afinal, eu não 

causara exatamente o que se chama de uma boa impressão... 
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Quando o despertador tocou, abri os olhos com um interesse pelo novo 

dia que eu não experimentava a muito tempo, algo semelhante ao entuasiamo 

feliz e natural de uma criança que tem um passeio ou evento especial 

esperado. 

Vesti a roupa mais nova, fiz a barba, me perfumei e penteei o cabelo 

como se estivesse indo a um encontro. Tudo isso porque eu não teria tempo de 

voltar novamente para casa antes de ir para a faculdade. Foi um longo dia 

executando as tarefas rotineiras do escritório, mas passei o tempo todo 

planejando como me apresentar devidamente para aquela garota que tanto me 

chamara a atenção. 

Quando finalmente estacionei o carro na faculdade percebi que do outro 

lado, havia uma garota gesticulando para mim, aparentemente me chamando 

para ajudar a trocar um pneu furado. Fingi que não vi, pois não queria me sujar 

ou perder tempo, afinal eu estava tentando causar uma segunda impressão 

melhor do que a primeira.  

Resolvi estacionar numa vaga um pouco mais adiante, para não ter que 

ajudar.. Mas ao passar pela garota, que a essa altura já tinha parado de me 

acenar e apenas me direcionava um olhar fumegante, reparei que dentro do 

carro havia uma outra garota, mas não era apenas uma outra garota qualquer, 

era ela! Engatei a ré, parando bem na frente delas.  

“Boa noite! Algum problema? Posso ajudar?”  

“Ah, é você... Não, acho melhor chamar outra pessoa para trocar o pneu 

do carro da Júlia.”  

“Júlia” - Repeti encantado – “É o nome dela?”  

“Sim, minha amiga, a que você derrubou o cachorro quente ontem.”  

“Eu sei. Bom, o que há com ela? Não parece estar muito bem.”  

“Enxaqueca. Eu estava indo levá-la ao médico, mas o pneu furou no 

caminho para cá.”  

“Tudo bem, eu posso trocar.”  
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“Tem certeza? Você parecia estar com pressa.”  

“Pressa nenhuma, além do mais, quem sabe a Júlia não me perdoa por 

ontem se eu compensar sendo útil hoje...”  

“Está bem, o step está no porta-malas.” Ela me disse passando a chave. 

A Júlia estava com a cabeça deitada no braço, no banco de passageiro da 

frente, os vidros fechados. 

Ou ela estava muito mal, ou realmente não queria me ver.  

“Se ela estava passando mal, porque veio para a faculdade?”  

“A crise começou assim que saímos do carro, foi quando percebi que 

precisava trocar o pneu.”  

“Ah... Ela tem sempre isso?”  

“Às vezes, geralmente no dia seguinte de quando ela fica muito 

estressada.”  

“Hum... E ela ficou muito estressada ontem? Por minha causa?” 

Ao fazer essa pergunta, eu já estava me levantando, com o serviço 

completo.  

“Não! Nada a ver... mas talvez você possa falar sobre isso com ela outra 

hora, agora eu preciso levá-la.”  

“Está bem, até mais.”  

“Até, obrigada pela ajuda.”  

“Não foi nada, diga à Júlia que eu espero que ela melhore logo.” 

Ela entrou no carro e acenou brevemente, fiquei parado esperando que 

a Júlia levantasse a cabeça, mas ela só o fez a uma distância em que não 

pude ver direito seu belo rosto, mas vi que ela abriu o vidro e seu cabelo 

esvoaçou com o vento. Fui para a aula quando as perdi de vista. 
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Esperei vê-la no intervalo, ou na saída, mas não vi, nem a amiga dela. 

Então tive que esperar até a noite seguinte, de novo. Cheguei mais cedo com a 

intenção de acompanhá-la do estacionamento até o prédio, mas esperei em 

vão, ela não veio.  

E nem apareceu o resto da semana, exceto em minha mente, que não a 

esqueceu nem por um minuto. Fiquei preocupado, será que ela ainda estava 

com enxaqueca? Ou será que era algo mais grave? 

Mas eu não tinha como saber, a amiga dela com quem eu já tinha 

conversado, não apareceu também, e eu não consegui me lembrar quem eram 

suas outras amigas, que provavelmente teriam notícias, ou seu telefone. 

Passei o fim de semana no campus, não quis ir para a casa de meus 

pais, na esperança de vê-la. Mas ela não morava no campus, como fiquei 

sabendo depois. 

Apesar de estarmos no verão, a segunda feira amanheceu meio fria e 

chuvosa, o que me fez sentir que teria mais sorte naquele dia! Então, após o 

trabalho fui para a faculdade decidido a revê-la ou descobrir de qualquer forma 

o que tinha acontecido. Mas antes parei o carro em frente ao prédio da secreta-

ria, pois tinha alguns assuntos a resolver, trivialidades de um estudante 

universitário.  

Eu estava preparado para a chuva, que se tornara mais forte no fim da 

tarde. Saí com botas de borracha, uma capa e um guarda chuva bem grande. 

Não que eu não gostasse do clima tradicionalmente imprevisível de nossa 

cidade, mas depois que cresci, a graça da coisa passou das brincadeiras 

molhadas para uma admiração mais protegida.  

Um dia de chuva passou a significar para mim algo mais aconchegante 

ou reflexivo e um terreno mais fértil para boas ideias também, especialmente 

se for possível desfrutar de um bom chá ou chocolate quente enquanto a 

natureza rega a terra lá fora. 
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Enfim, entrei no prédio distraído, pensando nos assuntos a tratar. Tive 

que esperar um pouco em uma fila para ser atendido, então eu estava lá 

parado, olhando para o chão quando tomei um tremendo susto. 

Ao levantar a cabeça e olhar ao redor vi a Júlia na fila paralela à minha, 

apenas um pouco a frente. “Ela parece bem” pensei aliviado “até demais, 

hehe...” Ela estava com calça jeans, tênis e jaqueta, super simples, mas de 

alguma forma ela conseguia se destacar como se estivesse vestida de ouro 

reluzente. Depois de alguns minutos, felizmente, minha fila andou mais rápido 

que a dela e por isso ficamos lado a lado.  

“Olá Júlia, se lembra de mim?” Tentei parecer confiante.  

“Oi! Sim, é claro que me lembro.” Ela disse se virando para mim e para 

minha alegre surpresa – sorrindo!  

“Você melhorou logo daquela enxaqueca?”  

“Ah, melhorei, costuma passar rápido quando tomo o remédio.”  

“Ué, então você não faltou quarta, quinta e sexta semana passada, por 

causa disso?”  

“Você é bem observador, hein?”  

“Bom, apenas com coisas interessantes”  

“Sei... na verdade, eu tive que fazer uma viagem, para resolver umas 

coisas.”  

“Ufa, que bom, fiquei preocupado que você não estivesse bem!”  

“Obrigada, muito gentil da sua parte. Como é mesmo seu nome?”  

“Pedro. Desculpe, ainda não tinha me apresentado, não é?”  

“Bom, acho que você tentou semana passada, mas eu fiquei meio 

irritada com o incidente do cachorro quente e...”  

“Foi mesmo irritante, me desculpe, por favor.”  
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“Não foi nada, e a propósito, meu nome é Júlia.”  

“Eu sei, sua amiga me disse.”  

“Ah, a Karen, não é?”  

Não sei, aquela que te levou para o médico.”  

“É a Karen, minha melhor amiga.”  

“Eu a procurei para perguntar sobre você, mas ela também tinha 

sumido.”  

“Hehe, sim, ela foi comigo.” Nesse momento, ela já estava prestes a ser 

atendida.  

“Até mais” Ela me disse ainda sorrindo e foi conversar com a atendente.  

Eu fui atendido em seguida também, mas não tirei os olhos dela. Como 

não queria perder o bom ritmo de nossa conversa, resolvi o mais rápido 

possível meus assuntos e fui esperá-la na porta, com intenção de acompanhá-

la até a aula. Fiquei de prontidão, e quando ela me viu, sorriu de novo, o que 

me deixou ainda mais empolgado.  

“Posso te acompanhar até a sala?” Perguntei animado.  

“Bem, na verdade, eu não estou indo para a sala de aula.”  

“Ah não?”  

“Não, estou indo embora, só vim trancar minha matrícula.”  

“Trancar a matrícula? Mas porquê?” Deixei escapar descontente, mas 

percebendo logo que estava sendo intrusivo demais, tentei consertar “Bom, 

posso te acompanhar até seu carro então?”  

“Isso seria ótimo, porque eu estou sem guarda – chuva!” 

Eu poderia ter dado meu guarda chuva para ela, pois estava com uma 

capa, mas preferi andar mais pertinho, é claro, com o pretexto de estarmos 

compartilhando o guarda – chuva.  
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“Bom, já que não vou mais te ver na faculdade, posso anotar seu 

telefone, para talvez nos encontrarmos outro dia?”  

“Isso não vai ser possível, sinto muito.” 

Acho que ela percebeu o balde de água fria que tinha me jogado e por 

isso resolveu me contar o que estava acontecendo. “Meu pai recebeu uma 

proposta de transferência da empresa em que ele trabalha e por isso estamos 

nos mudando.”  

“E você precisa mesmo ir junto? Por que não vem morar no campus?”  

“Eu não precisaria morar no campus, eu moro na casa da Karen, nossos 

pais são amigos há muito tempo e a casa dela é bem perto daqui.”  

“Então não entendi, se você nem está morando com seus pais, porque 

tem que se mudar com eles?”  

“É que estamos indo para outro país, não é a mesma coisa que tê-los a 

duas horas de distância, como estávamos até agora. Além disso, eles acham 

que vai ser melhor para mim estudar lá.”  

A essa altura, nós já tínhamos chegado ao carro dela, então eu não 

podia prolongar muito a conversa visto que estávamos debaixo de uma baita 

chuva, bem romântica na minha opinião, mas sempre tive ciência de que 

minhas preferências climáticas não eram tão comuns.  

Okay, voltando à cena... Percebendo que aquela poderia ser a última 

vez que eu a veria e com o coração batendo forte por causa disso, segurei a 

mão dela olhei em seus olhos profundamente e disse:  

“Entendo... mas então será que podemos nos ver amanhã a noite?”  
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CAPÍ TULO 3 – DESTÍNO 

 

Ela sorriu e eu já estava ficando docemente viciado naquele sorriso.  

“Acho que sim.”  

“Ótimo, aonde eu te pego?”  

“Você tem algum papel aí para anotar meu endereço, quer dizer, o 

endereço da Karen?”  

“Bom.. na verdade não, mas pode falar, que eu não esqueço.”  

Ela então me explicou aonde era e confesso que fiz várias outras perguntas 

desnecessárias sobre o trajeto apenas para prolongar aquela conversa tão 

agradável debaixo de um mesmo guarda-chuva com a garota dos meus 

sonhos. Mas por fim, a conversa foi acabando e ela disse meio sem jeito:  

“É... eu preciso abrir a porta.” Eu ainda estava segurando a mão dela.  

“Ah, é claro, desculpe!” 

Ela entrou no carro, acenou sorrindo e eu fui para a aula, totalmente 

distraído, é claro. Eu não sabia se festejava o encontro marcado, ou se 

lamentava o fato de ela estar indo embora. A primeira possibilidade me enchia 

de empolgação, me fazia sentir vontade de dançar de alegria, mas eu não 

podia ser tão tolo, era apenas um único e último encontro, e pensar nisso fazia 

meu coração realmente doer. 

Pausa. Eu sei que deveria incluir outros detalhes do que aconteceu 

quando cheguei em casa, ou de como foi o dia seguinte, incluir mais algumas 

pessoas que faziam parte do meu dia no trabalho e talvez até florear um ou 

outro fato interessante, mas para ser bem sincero, minha mente já apagou tudo 

isso há muito tempo. As únicas coisas que restaram na lembrança são os 

momentos realmente importantes que vivi, ou seja, não espere encontrar muita 

riqueza de detalhes nesse relato, mas vamos direto ao ponto. 
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Quando cheguei do trabalho no dia seguinte, me arrumei e fui buscá-la, 

pretendendo convidá-la para jantar. Como estava dez minutos adiantado fiquei 

me perguntando se deveria ou não tocar a campainha. Relutei por menos de 

dois minutos, vencido pela ansiedade, fui até a porta e toquei. Uma senhora 

atendeu.  

“Olá, você deve ser o Pedro.”  

“Olá, sim, sou eu mesmo.”  

“Eu sou a mãe da Karen, me chamo Karina.”  

“Muito prazer, Karina.” 

Ela sorriu educadamente e disse:  

“Pode entrar, a Júlia já vai descer.” 

A casa era enorme e luxuosa, me sentei para esperar num sofá que 

ficava bem de frente com a escada. Então, dentro de alguns minutos, que 

pareceram uma eternidade, ela apareceu, com seu andar charmoso de salto 

alto, usando um longo vestido preto com um fino casaquinho cor-de-rosa por 

cima. Observei-a absolutamente encantado, pensando em como ela 

conseguira ficar ainda mais linda!  

“Olá, você é bem pontual, Pedro.”  

“Olá Júlia, na verdade, eu cheguei até mais cedo.”  

“É verdade... E aonde vamos?” Ela me olhou animada. 

“Bom, eu tinha pensado em comer alguma coisa e talvez assitir algum 

filme no shopping, mas você está muito chique então é melhor eu pensar 

rapidinho em um restaurante melhor!” 

Ela se divertia facilmente com praticamente tudo que eu dizia, e eu 

suspeitava que ela estava me achando meio infantil, mas ela disse que 

adorava o shopping então acabamos mantendo meu plano original. 



Suzana A. Ribeiro Página 24 
 

Nos levantamos para sair e eu desejei ter me vestido mais formalmente, 

para não destonar tanto dela. Mas logo que nos despedimos da senhora que 

me atendera e ficamos sozinhos, fui superando minhas inseguranças e me 

sentindo cada vez mais confiante ou à vontade.  

Abri a porta do carro para ela e a olhei sorrindo enquanto colocava o 

cinto de segurança, eu estava tão radiante que parecia uma criança indo ao 

parque de diversões. Aproveitei o trajeto para matar logo aquela curiosidade... 

“Então Júlia, o que te deixou tão estressada na segunda feira, que te 

causou uma crise de enxaqueca? Foi por minha causa?”  

“Ah não, claro que não! Eu fiquei meio irritada com isso, é claro, mas 

não é para tanto. Afinal, como você sabe que tenho enxaqueca quando fico 

estressada?”  

“Eu tenho meus contatos, hehe...”  

“Ah, eu devia ter imaginado... E a Karen também não te contou o que me 

deixou mais nervosa do que o seu cachorro quente?”  

“Não, ela sugeriu que eu perguntasse isso diretamente para você.”  

“Sei...”  

“Se você não quiser falar sobre isso, não tem problema, podemos falar 

sobre qualquer coisa.”  

“Não, eu posso te contar. É que foi na segunda feira que eu fiquei 

sabendo que estamos nos mudando, e apesar disso parecer super 

interessante, pra mim não tem graça nenhuma.”  

“Ah, é mesmo?! Então diga isso aos seus pais!”  

“Foi o que fiz, na quarta feira, a Karen e eu fomos para minha casa 

tentar convencê-los de me deixar ficar. Mas...”  

“Já sei, eles não deixaram.”  
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“Bom, meu pai não deixou, mas eu resolvi ir pela minha mãe, ela 

começou a chorar e eu não quero deixá-la triste, sabe? Eu sou a única filha, 

sabe, solteira. Tenho dois irmãos mais velhos, casados e minha mãe e eu 

somos muito apegadas.”  

“Entendo.” 

Então chegamos no shopping e decidimos comer uma pizza, o que não 

combinava em nada com aquele visual estonteante de minha querida amiga, 

mas ela não parecia se incomodar nem um pouco com isso...  Deixamos de 

lado o assunto pesado sobre o qual faláramos no carro e nos divertimos 

bastante.  

Conversamos sobre tantas coisas que no final da noite sentíamos como 

se nos conhecêssemos há muito tempo. E por falar nisso... 

“Sabe Júlia, tem uma coisa que você não sabe sobre o acidente da 

semana passada.”  

“Ah é? O quê?”  

“Quando eu te vi, eu senti que aquele momento já tinha acontecido, e fui 

caminhando na sua direção tão entretido com essa sensação que acabei...”  

“Acho que essa parte eu já conheço, mas me fale mais sobre essa 

história de - já tinha acontecido.”  

“Então, ouvi falar uma vez que se chama dejá vù, eu sempre tenho 

essas coisas, mas esse foi o mais nítido e longo de todos, foi incrível!”  

“Que interessante! Por que será que acontece?”  

“Talvez eu sonhei com o futuro, sei lá, você nunca sentiu isso?”  

“Não que eu me lembre.”  

“Bom, talvez seja um sinal...”  

“Um sinal do quê?” Ela perguntou como quem achava graça de minha 

conversa. 
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Então respirei fundo e disse: “De que você está predestinada a ser 

minha!” Eu sabia que esta era minha única chance, então precisava ser claro. 

Era tudo ou nada. Pensei que ela ia sorrir, mas ao invés disso, me olhou muito 

séria, e eu imaginei tê-la ofendido.  

“Desculpe, eu te aborreci por dizer isso?”  

“Não, só me fez pensar um pouco. Eu não acredito em destino, eu faço 

meu próprio destino, através de minhas escolhas.”  

Puxa! Que resposta inteligente, pensei. Mas logo prossegui 

argumentando: 

“É claro, mas será que suas escolhas não poderiam levá-la a ser minha, 

algum dia?” 

O clima estava se tornando mais intenso, ou seria tenso mesmo a 

palavra? Então ela resolveu ser ainda mais direta do que eu, levemente tímida 

e escolhendo cuidadosamente as palavras, ela me perguntou:  

“O que exatamente você quer dizer com sua?” 

O tempo parecia ter parado, mesmo estando sentados num banco, no 

meio de uma praça do shopping, super movimentada, eu não ouvia nada além 

da voz dela e meu coração batia tão rápido que parecia querer pular para fora 

de mim. Eu sabia que aquele era um momento decisivo e se eu não fosse 

sincero o bastante, passaria o resto da vida me lamentando. Então tentei ser 

convincente ao dizer:  

“Minha esposa, é claro! O que poderia ser mais definitivo do que isso?” 

Ela continuou séria, mas só por um instante, depois começou a rir como 

se eu tivesse contado uma piada.  

“Ei! Posso saber qual é a graça?” Perguntei confuso.  

“A graça é que uma pessoa que conheci a uma semana, com a qual 

conversei um dia e saí uma vez, está me falando sobre ser sua esposa! Você 

tem que admitir, isso só pode ser uma piada.” 
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Havia uma pontinha de ironia na voz dela, como se  estivesse duvidando 

da minha seriedade, então senti que havia algo melhor do que palavras que 

poderia mostrar a ela que eu estava falando sério. Interrompi seu riso com um 

beijo.  

No início, achei que ela ia virar o rosto, ficar brava, talvez até me bater, 

afinal ela parecia meio zangada, mas meus temores cessaram logo, pois ela 

retribuiu o beijo, que, a propósito, foi maravilhoso. 

Tentei transmitir a ela tudo que eu sentia, principalmente o medo de não 

vê-la nunca mais. E por incrível que pareça, acho que funcionou, pois depois 

do beijo ela compreendeu que minha proposta era real.  

“Minha passagem já está comprada, o voo é às dez horas da manhã, na 

próxima quinta feira.”  

“Mas você não vai.” Respondi suplicante.  

“Bom, pelo menos me deixe pensar um pouco.”  

“De quantos minutos você precisa?” 

Ela sorriu e se levantou.  

“Está ficando tarde, preciso ir.”  

“Eu sei, vamos lá.” 

Caminhamos de mãos dadas até o carro e eu me esforcei para ficar 

quieto, para deixá-la pensar. Ela não disse nada no trajeto todo para casa e eu 

comecei a ficar impaciente. Quando estacionei na frente da casa, não resisti ao 

impulso e a beijei novamente.  

“Então, já pensou?”  

“Ainda não, não é tão simples assim... Mas posso anotar seu telefone e 

te ligar assim que eu decidir.”  

“Você tem noção da tortura que essa espera vai ser?” 
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Ela apenas sorriu e pegou seu celular para anotar meu número. Depois 

abriu a porta, mas antes que ela saísse eu estava de pé ao seu lado, para lhe 

dar a mão, como um bom cavalheiro. E é claro que aproveitei para dar um 

terceiro beijo, que poderia ser o último, ainda mais apaixonado. E então nos 

despedimos e ela entrou. Eu nunca sentira nada igual, fui para casa como que 

pisando em nuvens.  

Meu telefone tocou assim que cheguei e atendi correndo:  

“Alô?”  

“Eu posso saber aonde você estava até agora e porque não veio nos 

visitar nesse fim de semana, mocinho?” 

Puxa, era a mamãe.. E isso era bom, é claro, muito bom, mas só 

imaginei, você sabe... que fosse outra pessoa! 

“Oi mãe, tudo bom?”  

“Tudo filho, mas estou com saudade!”  

“Ah, eu também. Tive que estudar para umas provas nesse fim de 

semana e estava com uns amigos até agora. Desculpe não ter te avisado.” 

“Amigos... sei. Ou seria uma amiga?”  

“Está bem mãe, era uma amiga.”  

“E as provas, são de que matéria?”  

“Mãe! Quer parar de me investigar! Sábado que vem eu estarei aí, está 

bem?”  

“Estamos esperando. Você tem comido direito?”  

“Tenho mãe, não se preocupe.”  

“Está bem, boa noite então, meu filho.”  

“Boa noite mãe, manda um abraço para o papai.” 
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Sonhos confusos, sem pé nem cabeça, povoaram minha mente 

adormecida naquela noite. Havia de tudo um pouco: avós, primos, amigos de 

infância, até o Jackson apareceu na confusão. Tudo girava em torno de impedir 

um avião de levantar voo. O avião dela, é claro... Mas mil coisas aconteciam 

pelo caminho e eu nunca conseguia chegar no aeroporto, passei a noite inteira 

correndo e sendo barrado por obstáculos! 

Quando finalmente acordei estava exausto, mas ao mesmo tempo feliz 

por ter sido apenas um sonho, ou melhor, um pesadelo! Suspirei aliviado ao 

constatar que ainda havia tempo e eu estava cheio de esperança, esperando a 

ligação dela a qualquer momento. Mas esperar foi tudo que fiz naquele longo 

dia sem resposta. 

Então na quarta feira, quando cheguei do trabalho, eu sabia que se ela 

não ligasse naquela noite era porque estava tudo perdido, seu voo partiria na 

manhã seguinte. Como estava com a cabeça cheia demais para os estudos, 

deixei a faculade de lado naquela noite e sentei ao lado do telefone, fingindo 

para mim mesmo que estava apenas assistindo a TV. Os malditos minutos 

foram se acumulando até se tornarem horas. Comecei a me sentir desanimado, 

com um irritante nó na garganta. 

Havia um relógio de parede em formato de carro, que ficava no meu 

quarto desde criança, resolvi trazê-lo para cá quando comecei a faculdade para 

dar um ar de familiaridade na casa. Eu estava olhando para esse relógio, que 

marcava dez horas da noite quando uma nova sensação de dejá vù começou.  

No auge de minha ansiedade comecei a sentir que aquilo tudo era uma 

repetição, até mesmo o sentimento de preocupação sobre ela fazia parte de 

uma cena muito conhecida em algum canto remoto do meu subconsciente. 

Quando o telefone tocou, ri comigo mesmo, pois até isso parecia já ter 

acontecido.  

“Alô?”  

“Oi Pedro, sou eu.”  
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“Oi! Que bom ouvir sua voz, pensei que você tinha se esquecido de 

mim.”  

“Imagina. Eu só demorei um pouco porque estava refletindo.”  

“E então, decidiu?”  

“Decidi. Eu vou ficar.” 

“YES!!!” Gritei sem disfarçar a empolgação. 

Conversamos mais alguns minutos, nos quais demonstrei claramente 

minha enorme alegria, e marcamos um encontro para o dia seguinte. Ela 

também parecia estar muito feliz, o que tornava tudo ainda mais especial. O 

dejá vù terminou assim que desliguei o telefone, mas continuei ouvindo como 

um disco riscado a doce voz que me disse: “Eu vou ficar” centenas de vezes, 

até que dormi e não precisei perseguir nenhum avião naquela noite. Ufa! 
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CAPÍ TULO 4 - DECÍSO ES 

 

Oito meses mais tarde, lá estava eu, numa joalheria, escolhendo um 

presente para ela. Era um anel de noivado e esse era o dia em que eu 

pretendia pedi-la em casamento. Junto com o anel seguia um cartão que 

escrevi com todo carinho e sinceridade. 

Eu tinha a certeza mais clara do mundo de que nós dois tínhamos um 

futuro brilhante, perfeito e eterno pela frente. Não há nada como a ingenuidade 

e convicção da juventude para fazer as coisas importantes acontecerem na 

vida, não é mesmo? 

Enfim, escolhi o mais bonito que minhas economias podiam pagar, e fui 

para casa, me preparar para a noite especial. 

Nos últimos meses, eu estivera vivendo os melhores dias da minha vida. 

A companhia da Júlia me fazia sentir completo, confiante e incrivelmente feliz. 

E como conversamos sempre tão sinceramente, eu sabia que ela também se 

sentia assim.  

Então, pensei eu, por que não nos unir de uma vez para todo o sempre? 

Eu sabia que os pais dela, provavelmente não gostariam muito da idéia. Afinal, 

eles não aprovavam nem mesmo nosso namoro, principalmente porque eles 

perceberam que eu fui o grande culpado por ela não ter ido com eles. 

No entanto, senti diversas vezes, mesmo nunca tendo os conhecido, que 

no fundo, eles não aprovavam nosso namoro simplesemente por saberem que 

eu era um rapaz simples, cujos pais, comparados com eles, eram pobres. E 

eles desejavam que sua filha se casasse com alguém mais estruturado. Essa 

foi a palavra que seu pai usou, certa vez, ao conversar com ela ao telefone. 

Mas como era apenas um namoro, esse assunto nunca fora seriamente 

considerado.  
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Júlia e sua mãe trocavam mensagens ou e-mails quase todos os dias, 

mas ao perceber que meu nome não era visto com bons olhos, ela havia 

parado de falar sobre mim. A essa altura, seus pais estavam retomando os 

convites para ela se juntar à eles, imaginando que eu já não seria um 

empecilho. 

Por outro lado, para meus pais, esse casamento, com certeza, seria 

motivo de festa. Eles adoravam a Júlia, especialmente minha mãe. Nós íamos 

juntos para a casa deles com bastante freqüência e elas se tornaram grandes 

amigas naqueles oito meses, que para mim, pareciam uns oito anos, na 

verdade, me parecia que sempre estivéramos juntos e eu queria que isso 

jamais tivesse um fim. 

Cheguei em casa e ativei meu módulo the flash. Devo ter levado apenas 

uns cinco ou dez minutos para tomar uma ducha, me arrumar e sair, eu estava 

tão ansioso para encontrá-la naquela noite como uma criança que se prepara 

para pedir doces no halloween! Logo que a vi, entretanto, notei que ela não 

estava tão animada, como de costume.  

“O que foi meu amor, porque você está assim... séria?”  

“Você realmente me conhece, hein?” Ela exclamou tentando sorrir. 

“Claro! O que há de errado?”  

“Bom, nada de mais, é só que eu tenho uma coisa para te contar mais 

tarde.”  

“Hum... E tem que ser mais tarde?”  

“Acho melhor, você não ia me levar para jantar? Estou com fome!”  

“Está bem, mas saiba que você não é a única com novidades hoje.”  

“Como assim?”  

“Depois do jantar, querida.” Respondi para ver se a convencia de falar 

logo. 
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Ela sorriu daquele jeito que eu tanto amava, nos abraçamos e entramos 

no carro. 

“E aí? Nenhuma dica?” Perguntei curioso.  

“Nada de dicas. E você?” Ela estava firme. 

“Bom, você sabe que sou péssimo para fazer surpresas, mas por se 

tratar de algo tão importante, vou me conter.”  

“Uau! Isso está ficando interessante! Está me deixando curiosa!”  

“Pois saiba que somos dois.” Repliquei.  

Ela suspirou e disse: “Ok... Já que as surpresas são para mais tarde, 

porque você não me conta como foi seu dia?”  

“Ah sim, nada de mais... Aproveitei o sábado para fazer uns trabalhos da 

faculdade, almocei uma lasanha de microondas para não perder tempo, dei 

uma arrumada no quarto e agora estou começando a parte realmente 

interessante do dia, aqui com você!” É claro que não incluí a joalheria no relato, 

embora estivesse com o assunto na ponta da língua. “E o seu dia, querida?” 

“Estudei também, e conversei com minha mãe.” 

“Conversou? Quer dizer, ao telefone?”  

“Isso, ela me ligou.”  

“Hum... Vocês não estavam trocando e-mails?”  

“Estávamos, mas hoje ela resolveu ligar, estava com saudades.”  

“Legal... Por falar nisso, preciso visitar meus pais, você quer ir comigo 

amanhã?”  

“Pode ser.”  

Estacionamos o carro e entramos no aconchegante restaurante que eu 

havia escolhido com a intenção de criar o momento ideal. Foi um jantar 
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inesquecível! Bom, a comida na verdade, eu devo ter esquecido já no dia 

seguinte,  mas não a conversa que tivemos em seguida...  

“Pronto amor, eu sei que você não agüenta mais esperar, pode falar.” 

Ela disse enquanto saboreava a sobremesa, sua parte preferida.  

“Eu tenho um presente para você.” Anunciei sem pensar duas vezes. 

“Ah é?”  

“Toma, é um convite.” 

Querida Júlia, 

Você é o amor da minha vida. É a moça mais linda do mundo. É a alegria dos 

meus dias. E é a eleita eterna do meu coração. Eu amo cada detalhe da sua 

doce, brilhante e tão cativante personalidade. Amo seu jeito de andar, de falar, 

de argumentar e de encarar a vida. Esse tempo que passamos juntos foi mais 

do que suficiente para me fazer perceber que não existe nada que me traga 

mais felicidade do que te ver sorrindo. Quer ser minha melhor amiga para 

sempre? 

Com amor, Pedro. 

Fiquei apreciando cada expressão que o rosto dela demonstrava 

enquanto lia, e acho que as palavras a prepararam bem para a caixinha que 

entreguei logo em seguida, com o anel.  

“Uau! Que lindo, Pedro, que lindo...” Ela exclamou emocionada. 

“Sabe que isso é um anel de noivado, não é?” 

Ela apenas me olhou com um ar de quem já suspeitava.  

“Você quer se casar comigo, Júlia?”  

Fiz a famosa pergunta com o corção batendo forte, eu quase podia ouvir 

o som das batidas! Acho que ela pensou um pouco só para me provocar mas 

depois de alguns segundos torturantes, ela sorriu e finalmente disse:  

“É claro que eu quero!” 
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Senti vontade de pular de alegria, mas resolvi extravasar os sentimentos 

de uma forma mais marcante... Enquanto a beijava e a sentia junto de mim, 

imaginei nosso futuro. Havia tantas coisas para fazermos juntos, tantos lugares 

para conhecermos, tantos momentos maravilhosos como este e outros ainda 

melhores que eu mal podia esperar. 

“Daqui um mês, o que você acha?”  

“Humm, mas Pedro, eu ainda tenho algo para te contar, lembra?”  

“Sim, mas o que isso pode ter a ver com a data do nosso casamento?” 

Perguntei impaciente. 

“É que minha mãe quer que eu vá visitá-los.” Por essa eu não esperava, 

mas vamos lá: 

“Como assim?! Você vai me abandonar aqui?”  

“Faz quase nove meses que não vejo meus pais, Pedro, estou com 

saudades.”  

“Sim... entendo, mas quando você vai e, ainda mais importante, quando 

volta?”  

“Então, minha mãe comprou a passagem para o início de dezembro, 

logo após a última semana de provas. E volto depois de um mês.” Ela explicou 

devagar e cuidadosamente. 

“Trinta dias sem você?!”  

“Bom, trinta e cinco para se mais exata. Mas vai passar rapidinho!”  

“Só se for para você.” Respondi realmente chateado mas tentando também me 

recompor para não piorar ainda mais a situação. 

“Não seja bobo amor, você sabe que vou sentir sua falta, de fato, eu 

gostaria que você fosse comigo, mas...”  

“Eu sei, eu sei....” Interrompi a parte desnecessária desconsolado mas 

ela continuou: 
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“Na verdade, eles foram tão desagradáveis quando começamos a 

namorar que eu nunca mais falei sobre você. Acho que eles não tem idéia da 

notícia que estou prestes a lhes dar.”  

“Ok. Desse assunto eu gosto” Respondi resolvendo amenizar o drama. 

“Então, se você volta em janeiro podemos marcar para fevereiro?” 

“Minha nossa, você está mesmo decidido, hein?” 

“Isso é um sim?”  

“Mas Pedro, você não acha que precisamos de mais tempo para 

preparar tudo?”  

“Tudo o quê, exatamente?” 

“Bom, é preciso marcar no cartório e na igreja, alugar a decoração, 

contratar um músico ou uma banda para a festa, escolher as músicas, os 

noivinhos, os padrinhos, contratar a filmagem, as fotos... Sem falar do buffet, e 

é claro, preciso mandar fazer meu vestido, marcar o cabeleireiro, a manicure, a 

maquiagem e preciso testar alguns para saber qual prefiro! Ah, também tem os 

convites, leva tempo para entregar todos pessoalmente. E isso foi só o que 

pensei em 10 segundos, se me der mais tempo, posso acrescentar mais uns 

vinte itens nessa lista!” 

Então ela fez uma pausa e me olhou – “O que foi? Por que está me 

olhando desse jeito?” Ela perguntou ainda empolgada.  

“Júlia, meu amor, eu tinha imaginado um casamento mais simples, por 

que.... você sabe, eu não tenho...”  

“Dinheiro, eu sei Pedro! Mas isso não é problema, você acha que minha 

mãe não vai fazer questão de cuidar do casamento da sua única filha?”  

“Bom, eu acho que eles não gostam muito de mim.”  

“Isso é bobagem, quando eles souberem que vamos nos casar, vão 

entender que você é definitivo na minha vida e vão agir normalmente, você vai 

ver.”  
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“Você acha mesmo?”  

“Tenho certeza, além do mais, eles ainda nem te conhecem, quando 

eles tiverem essa oportunidade vão perceber que pessoa maravilhosa eu 

encontrei!”  

“Certo, espero que sim.” Respondi preocupado “O que você acha de 

marcarmos para o dia 14 de fevereiro?”  

“É o dia que começamos a namorar.”  

“Exatamente.”  

“Vai ser bem corrido... mas, acho que podemos dar um jeito.”  

“Então, agora é um sim?” Perguntei apenas para me certificar de que eu 

já podia pular a etapa dos tratados para o esperado beijo de comemoração. 

“Sim, isso é um sim!” Ela respondeu se aproximando e entendendo 

minhas intenções. 

“Está acontecendo de novo.” Comentei após alguns minutos. 

“O quê?” 

“Um dejá vù, lembra que te falei?”  

“Ah... Sabe, isso é bem romântico!”  

“É engraçado, é como se de repente eu saísse daqui e estivesse nos 

assistindo de fora da cena, e como se eu já tivesse visto tudo isso antes!”  

“Talvez você sonhou algo parecido.”  

“Sim.” Eu disse sorrindo – “Eu sempre sonhei com esse momento, desde 

que te vi pela primeira vez, mas acordado.”  

“Eu adoro a forma como você faz nosso relacionamento parecer.... 

mágico, sabia?”  

“Eu não faço parecer, ele é mágico e sempre será.” 
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Na manhã seguinte, fomos visitar meus pais, conforme o combinado, 

mas não encontrei minha noiva, (eu passara a noite inteira pensando e 

sonhando com essa palavra) tão animada quanto na noite anterior. E eu 

pensei: O que será dessa vez? 

No caminho ela me contou que estava chateada com sua amiga – 

Karen. Júlia tinha contado a ela sobre nosso casamento, afinal, elas sempre 

compartilhavam entre si todos os seus planos, sentimentos e novidades. Mas 

dessa vez a Karen não agiu da maneira que ela esperava, pois não 

demonstrou estar feliz, não deu os parabéns e nem disfarçou sua 

desaprovação!  

Disse à Júlia que ela era muito nova, que eu era um pobre estudante e 

tentou convencê-la durante uns trinta minutos de que iríamos nos arrepender 

dessa decisão. Acho que minha Júlia não me contou tudo, nos mínimos 

detalhes do que ela tinha realmente ouvido na noite anterior. Ela não queria 

que eu ficasse aborrecido com sua amiga, então deu uma resumida no bla bla 

bla.  

“E você, querida, o que você disse a ela, depois de ouvir tudo isso?” Eu 

esperava que ela tivesse argumentado algo do gênero – você não me entende 

porque não sabe o que é amor de verdade, ou você dá valor demais para as 

coisas materiais. Mas...  

“Eu não disse nada Pedro.”  

“Como não?”  

“Quando ela finalmente terminou o discurso, eu estava quase chorando 

e fui para o meu quarto.”  

“Hum.” É, eu devia ter imaginado. Minha Júlia não era do tipo que 

costumava discutir e provar que estava certa, ela sempre era calma, discreta e 

bem controlada.  

“Bom, então você está triste porque depois de ouvir sua amiga (enfatizei 

a palavra) não tem mais tanta certeza do que quer?” Eu precisava esclarecer 

isso.  
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“Não amor, eu tenho mais certeza ainda, mas acho que não tenho mais 

minha melhor amiga.”  

“Entendi... Puxa, eu sinto muito.”  

“Ah, tudo bem, vamos deixar isso para lá. E você, como passou a noite?”  

“Eu não tinha ninguém pra me trazer de volta das nuvens, então tive 

uma ótima noite, pensando em você como minha noiva.”  

Ao ouvir isso, o sorriso mais lindo do mundo começou voltar a brilhar em 

seu rosto.  

“Que bom, você vai contar aos seus pais hoje?”  

“É claro!” 

Chegamos pouco antes da hora do almoço, e meus pais estavam com 

visitas, era a tia Rose com o tio Roberto e a Becky, minha prima, que estava 

com um namorado novo. A Becky era dois anos mais nova do que eu, portanto 

ela tinha a mesma idade da Júlia – dezenove anos, e eu tinha vinte e um.  

Sim, eu tinha ciência de que éramos jovens, mas nunca vi isso como um 

empecilho para nosso casamento. Afinal, é na juventude que se toma as 

decisões mais relevantes e cada um escolhe o rumo que deseja para sua vida, 

não é mesmo? 

Minha mãe era muito próxima de sua única irmã, a tia Rose. Talvez isso 

tenha influenciado para que a Becky e eu fossemos próximos também, eu a 

considerava como uma irmã mais nova, então fiquei feliz com a chance de 

apresentá-la à Júlia.  

“Querido, vocês vieram mesmo, que maravilha!” Minha mãe nos 

recepcionou quase ao mesmo tempo em que abri a porta.  

“Oi mãe, oi pai...”  

“Júlia, meu anjo, deixa eu te apresentar para minha irmã.”  
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“Não mamãe, hoje eu faço questão de fazer as apresentações.” Passei 

minha Júlia para frente a segurando pela mão, anunciei todo orgulhoso:  

“Tia Rose, Tio Roberto, Becky, esta é a Júlia - minha noiva!” 

Então minha mãe entendeu o que estava acontecendo e com visível 

satisfação veio nos abraçar. Ao mesmo tempo meu pai perguntou contente:  

“E pra quando é esse casamento, meu filho?”  

“Dia quatorze de fevereiro, pai.”  

“Que bom, fico feliz, parabéns pombinhos.” Ele acrescentou sorridente e 

puxou uma leva de palmas para nos aplaudir. 

A Júlia, que a essa altura já estava vermelha, agradeceu gentilmente 

todos os parabéns e foi se sentar ao lado da minha mãe, sempre tentando sair 

do centro das atenções. 

Tivemos um almoço muito agradável, a Júlia acabou conversando 

bastante com minha prima, e eu percebi que esse era um bom momento para 

aproximá-la de minha família, visto que ela estava distante da dela e não podia 

nem mais contar com a Karen, como antes.  

Eu fiz amizade com o namorado da Becky, que se chamava Ricardo, e 

concluí que se tratava de um bom rapaz, ele estudava engenharia, como eu, 

mas elétrica. No fim da tarde viemos embora, meu amor estava radiante, mas 

eu já estava preocupado com o longo mês de dezembro que teria sem ela.  

Tivemos mais dois lindos meses antes que ela embarcasse. Foram dias 

cheios de preparativos para o casamento e de momentos felizes, leves e 

descontraídos enquanto caminhávamos de mãos dadas por toda parte e 

fazíamos planos para a vida. Me lembro de um fim de noite em especial, 

quando estávamos nos despedindo, em que foi particularmente difícil deixá-la 

ir, a véspera do voo. 

“Quero que saiba que meu coração vai ficar aqui partido te esperando... 

Quando você voltar vai ter que juntar os caquinhos!” Fiz questão de enfatizar e 

por fim acabamos rindo juntos em uma mistura de felicidade e tristeza, amor e 
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medo, riso e choro. Tudo tão misturado que parecia uma avalanche de 

emoções. 

No dia seguinte, a levei para o aeroporto e fiquei olhando o bendito avião 

decolar até desaparecer no céu. Não tentei detê-lo como no pesadelo confuso 

de tempos atrás, apenas desejei que ela tivesse um bom momento com seus 

pais, que viajasse em segurança e que voltasse feliz.  
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CAPÍ TULO 5 – CASAMENTO 

 

Hoje é o dia, aquele que sonhamos, planejamos e idealizamos no fundo 

do coração. O lindo dia no qual somos unidos por um laço que nunca se 

desfará. Pode abrir os olhos, não é um sonho, estamos juntos e somos um. 

Você é quem escolhi para compartilhar toda minha existência, é quem faz 

meus olhos brilharem e que despertou em meu ser, o mais terno amor. 

Somos jovens e estamos na primavera da vida, mas esse amor nos 

aquecerá por todas as eras. Ele crescerá com o tempo, e ao passarmos de 

mãos dadas pelo outono e inverno, seremos como um árvore forte, com raízes 

profundas, cheia de ramos, flores e frutos, que permanece firme e bela mesmo 

ao enfrentar tempestades.Sim, este é um grande dia, mas todos os próximos 

serão memoráveis e especiais também, pois agora somos um do outro e sua 

companhia é meu maior tesouro. 

Apesar de não rimar, consegui compor uma melodia que combinou com 

a letra e planejei cantar para ela tocando no violão, como uma serenata, na 

noite do nosso casamento, depois do “enfim sós”. 

Isso me ocupou na maior parte do tempo livre que tive enquanto ela 

estava fora. Conversamos pelo telefone logo que ela chegou lá, e trocamos 

vários e-mails nos próximos dias, eu estava ansioso para saber sobre a reação 

dos pais dela ao nosso casamento, mas percebi que ela estava deixando a 

grande notícia para o fim da visita.  

Quando faltava apenas dois dias para ela voltar, os e-mails ficaram mais 

curtos, resumindo-se a breves expressões de carinho ou saudade, nenhuma 

notícia, nenhuma novidade. Foi como eu temia, ela não disse, mas eu tinha 

certeza que as coisas não saíram como ela esperava.  

E agora, o que eu poderia fazer? Eu nunca conseguiria bancar o 

casamento dos sonhos dela! Será que ela ficaria frustrada o resto da vida se as 

coisas não fossem dessa forma? Ou pior, será que ela ainda estaria disposta a 

se casar comigo, depois dessa visita aos pais?  
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Minha mente se encheu de dúvidas e temores, mas não quis importuná-

la, insistindo para saber de coisas que ela claramente decidira conversar 

pessoalmente. Então aguardei, ainda mais agoniado, o avião que trazia meu 

grande amor de volta para perto de mim. Não consegui evitar que uma 

contagem regressiva despertasse de hora em hora em minha mente, o que 

aumentou ainda mais a tensão. 

Então, quando o momento finalmente chegou, fui buscá-la no aeroporto. 

Quando nos vimos corremos na direção um do outro. Ainda me lembro 

nitidamente daquele abraço, parecia-me estar abraçando o mundo - o meu 

mundo. A sensação era de plenitude, eu não precisava de mais nada para ser 

feliz.  

“Que saudade!!!”  

“Eu que o diga...”  

“Como você está?” Perguntei segurando as mãos dela e olhando 

atenciosamente para o seu rosto, eu não queria perder nenhum detalhe dos 

sentimentos dela.  

“Bem.” Ela respondeu, eu porém permaneci imóvel, esperando que ela 

completasse a resposta.  

“Você já sabe não é?”  

“Imagino.” Respondi vendo que as lagrimas ja comecavam a banhar 

seus olhos. 

“Eles ficaram furiosos, meu pai fez um sermão de umas duas horas, 

minha mãe disse que eu estava estragando tudo que ela sonhou para mim...”  

“Como assim, ela sonhou? A vida é sua, quem tem que sonhar é você?”  

“É Pedro, foi como você imaginou, eles nem sequer virão assistir nosso 

casamento, e duvido que te aceitarão, mesmo daqui dez anos! Foi horrível, eu 

me senti tão mal...” 
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Antes de completar a frase ela já estava soluçando, então a abracei de 

novo e disse:  

“Você não tem que fazer isso.”  

“Isso o quê?”  

“Casar comigo, decepcionar seus pais e desistir dos seus sonhos.”  

“Como assim, desistir dos meus sonhos?”  

“O casamento dos seus sonhos.”  

“A parte mais importante do casamento dos meus sonhos é você, o resto 

são detalhes.”  

“E seus pais?”  

“Eles fazem as escolhas deles, e eu faço as minhas.” 

Não posso negar que senti um maravilhoso alívio ao perceber que ela 

ainda estava disposta a se casar comigo, mas ainda assim, estava preocupado 

com todas as implicações dessa decisão.  

“Meu amor, eu sinto muito que seja assim.”  

“Tudo bem.” Ela disse enxugando o rosto. 

“Bom, minha mãe telefonou ontem, ela perguntou sobre a festa, 

padrinhos, a decoração da igreja, tudo isso que você sabe melhor do que eu.”  

“E?”  

“Ela quer ajudar.”  

“Mas...”  

“Eles não podem gastar muito, mas é melhor do que nada, não é?”  

“É claro.”  

“Ela pediu pra te levar lá pra vocês conversarem, mas você deve estar 

cansada agora, não está?”  
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“Na verdade não, eu dormi bastante no voo, vamos lá.” 

Agora preciso ser sincero. Ao voltar a mente para essa época, só 

consigo lembrar do quanto eu a amava e de como me sentia feliz ao lado dela. 

Sei que as duas se juntaram para organizar as coisas, mas o máximo que 

recordo é que minha mãe conseguiu emprestar, ao invés de alugar, uma 

decoração para a igreja, a Becky fez nossos convites, meu pai alugou um 

pequeno salão para festa e tudo que conseguimos economizar foi para alugar o 

vestido de noiva da Júlia e meu terno. Nada de fotógrafos ou filmagens, exceto 

pelos amadores de minha própria família. 

Enfim, ficou bem distante do conto de fadas que meu amor poderia ter 

tido se ela tivesse escolhido um príncipe e não um sapo. Mas, como ela 

mesma disse, essas coisas  são detalhes... Então nos concentramos na alegria 

que sentíamos por estar unindo completamente nossas vidas. Os dias e 

semanas passaram num ritmo empolgante e ao mesmo tempo tranqüilo, pelo 

menos para mim.  

Minha Júlia ficava triste, às vezes, por que seus pais não estavam mais 

respondendo seus e-mails, e a Karen mal conversava com ela, depois de uma 

discussão em que a Júlia pediu que ela parasse de dar palpites sobre sua vida.  

Ela estava perdendo seus pais, sua melhor amiga e todos os sonhos de 

uma grande festa de casamento - tudo por minha causa. Mas eu estava 

convicto de que era capaz de fazê-la feliz e isso seria sempre minha prioridade. 

Enfim, quatorze de fevereiro chegou.  

Tive meus familiares dejá vùs quase o dia todo. Ela estava tão linda que 

me parecia quase surreal. A cerimônia foi inspiradora e a festinha agradável, 

ela estava sorrindo a todo instante, iluminando minha alma e fazendo com que 

aqueles momentos ficassem gravados na parte mais preciosa das minhas 

memórias. 

Quando tudo acabou, fomos para a casa que alugamos e enquanto ela 

tomava banho, fui para o quintal a fim de surpreendê-la assim que entrasse no 

quarto. E foi exatamente como pensei, quando vi que a luz ascendeu comecei 

a tocar e ela logo veio para a janela. Ainda bem que eu tinha decorado a letra 
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da música e todos os acordes, de forma que pude me permitir ser hipnotizado 

por aquele olhar celestial, sem me perder.... Apos a cancão: 

“Que lindo, Pedro, amei!”  

“Que bom que gostou, fiz pra você.”  

“Eu adorei, nunca vou me esquecer desse dia.” 

******* 

Então, ao iniciarmos o que passei a chamar de vida real, continuei 

trabalhando o dia todo e estudando a noite para garantir que todas nossas 

despesas fossem pagas. A Júlia continuou estudando de manhã, a tarde ela 

cuidava da casa e a noite ia para a academia, para se distrair de uma forma 

saudável, enquanto me esperava. Nossa rotina ia bem, tínhamos bem menos 

tempo juntos do que imaginávamos que teríamos, mas estávamos felizes. 

Confiávamos totalmente um no outro, nos divertíamos muito juntos e 

decidíamos praticamente tudo por comum acordo.  

Costumo lembrar dessa época como um prelúdio calmo e harmonioso 

que introduz uma sinfonia complexa, intensa, cheia de mudanças, sendo 

algumas bruscas, e outras mais suaves e graduais. Uma sinfonia composta 

tanto de partes alegres, leves e doces como de estrofes dramáticas ou 

tempestuosas. Sem contar os trechos monótonos, repetitivos e frios. Sim, 

nossa vida foi mudando... tudo começou numa manhã, no início das férias do 

meio do ano.  

“Pedro... Amor, Pedro acorda!”  

“Oi, o que foi amor?”  

“Não estou me sentindo bem.” 

Sentei-me preocupado, mas ainda com sono e perguntei:  

“Por quê?”  

“Eu não sei por que, estou fazendo tudo direito!”  
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“Hã?! Amor, do que você está falando?” 

“Eu estou me sentindo enjoada, Pedro.”  

“Ah... quer que eu compre um remedio?”  

“Não precisa...”  

Então fechei os olhos para voltar a dormir mas continuei tentando 

entender porque ela tinha me acordado tão aflita se não queria que eu fizesse 

nada! Uns dez segundos depois percebi o que estava acontecendo! 

“Voce acha que esta grávida?!” 

“É, talvez eu esteja....”  

“Bom, isso é mesmo possível? Eu pensei que você estivesse tomando 

um anticoncepcional.”  

“E estou, só que, você sabe que esqueci alguns dias.”  

“Então você pode estar grávida... Isso é maravilhoso!” 

A essa altura eu já estava bem desperto e me empolguei bastante com a 

idéia de me tornar pai.  

“Você acha mesmo?”  

“É claro! Eu quero que você faça um exame hoje mesmo para confirmar, 

e quando eu chegar do trabalho vamos comemorar.”  

“Você nunca tinha me dito que queria tanto ter filhos.”  

“Na verdade, eu nunca tinha pensado muito no assunto, mas adorei a 

surpresa.”  

“Puxa, em pensar que há dez minutos atrás eu estava tão aborrecida 

com a suspeita de gravidez, até sinto remorso... Você ficou tão animado.”  

“Você está triste porque vamos ter um bebê?”  

“Não! Bom, acho que só me assustei.”  
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“Não precisa ter medo querida, nada vai mudar.”  

“É claro que vai amor, e nós vamos ter que nos adaptar.” 

Isso me soou familiar e por um instante minha mente voltou há quatorze 

anos atrás, quando o Jackson me disse a mesma coisa, só que no singular. 

Senti o mesmo incômodo com o assunto, ainda não gostava de mudanças, 

nem tinha aprendido a me adaptar.  

“Bom, eu preciso me arrumar para ir trabalhar, e acho que você tem um 

exame a realizar, mocinha.”  

“Vou por a mesa do café para voce.” 

Tive que comer sozinho, pois ela reclamava do cheiro de tudo, até que 

enfim correu para o banheiro, enjoada, e eu tive que ir trabalhar. Me recusei a 

considerar as mudanças que ela mencionou, pensei apenas em meu ponto de 

vista, e isso resultou num dia bastante descontraído e feliz.  

Ao chegar em casa no fim do dia, encontrei minha esposa animada com 

um papel de exame positivo e uma roupinha de bebê, parece que ao digerir a 

idéia durante o dia ela percebeu que não havia o que temer, pelo menos foi o 

que concluí. 

Os meses passaram e com eles o enjôo matinal da minha querida. 

Descobrimos que eram gêmeos em setembro, e que era uma menina e um 

menino em novembro. Preparamos o quartinho, metade rosa e metade azul, 

logo no início do ano. 

Minha mãe, radiante com a idéia de se tornar avó, organizou um chá de 

bebê e convidou toda família e um monte de amigas, foi um dia muito alegre e 

os presentes muito úteis. 

Os pais da Júlia não se comoveram como eu secretamente esperava, e 

nem responderam o e-mail, mas isso não a abalou. Ela estava realmente feliz 

com o rumo que nossa vida tomou e embora, às vezes, ela falasse sobre 

mudanças, amadurecimento, desafios e responsabilidades, nunca demonstrou 
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qualquer sinal de insatisfação, nem mesmo ao trancar sua matrícula na 

faculdade para poder cuidar dos bebês. 

Eles nasceram no final de março, no dia vinte e cinco. Correu tudo bem 

no parto e eles eram lindos, saudáveis e... um tanto chorões! Tive que admitir, 

ao ficar em casa nos três primeiros dias, com a licença do emprego, que eles 

davam muito mais trabalho do que eu jamais poderia imaginar, mas essa 

percepção se tornou mais vaga e distante quando voltei a trabalhar o dia todo e 

estudar a noite.  

Quando eu chegava apenas os via dormindo, inclusive meu amor. Eu 

passava mais tempo com eles nos fins de semana, mas o tempo com minha 

esposa diminuiu radicalmente, pois ela sempre estava ocupada demais ou 

cansada demais e não nego que, aos poucos, isso foi me frustrando. 

Ainda éramos unidos como família, mas não mais como namorados. 

Aquelas mudanças que eu me recusei a ver realmente chegaram, pouco a 

pouco e cada vez mais. Elas não tocavam a campainha, nem pediam 

permissão para entrar, apenas invadiam nossa rotina, e com o tempo eu 

comecei a sentir como se alguém tivesse roubado o controle da minha vida.  
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CAPÍ TULO 6 - MUDANÇAS  

 

Ao iniciarmos o novo ano, tínhamos três grandes eventos: minha 

formatura, nosso segundo aniversário de casamento, e o casamento da Becky, 

tudo no mesmo mês. Os bebês já iam completar onze meses, mas eu tinha a 

impressão de eles davam cada vez mais trabalho. O Lucas já tinha começado 

a andar e parecia uma miniatura de terremoto que destruía tudo por onde 

passava, a Luana era um pouco mais calma, mas gostava muito de ficar no 

colo, mesmo depois de aprender a andar. Então geralmente nós revezávamos 

– enquanto um corria atrás do Lucas, o outro segurava a Luana.  

Nossa rotina era bem agitada, com raríssimos momentos calmos para 

conversar, por isso, acabei deixando aqueles sentimentos de falta de controle, 

frustração e carência emocional, num canto de minha mente que eu tentava 

ignorar, mas eles sempre davam um jeito de aparecer nos meus pensamentos, 

para me incomodar...  

Eu sentia falta de ter a Júlia só para mim, não que eu não amasse as 

crianças, eu era doido por eles, mas as responsabilidades eram pesadas. Eu 

estava numa fase onde se trabalha muito e não se recebe na mesma 

proporção, minha formatura ainda não rendera o aumento esperado, nosso 

carro tinha quebrado, o orçamento estava bem limitado e as crianças perdiam 

roupas e calçados muito rápido. Enfim, eu estava aflito, mas o que mais me 

incomodava era a distância que apareceu entre minha esposa e eu.  

“Querido, você pode vestir o Lucas enquanto dou banho na Luana? 

Senão vamos nos atrasar!”  

“É claro, vem filho.” Enquanto o trazia, aproveitei para perguntar:  

“Amor, você quer sair só comigo hoje, depois da formatura? Minha mãe 

vai estar aqui, ela pode cuidar das crianças.”  

“Sair só nós dois?”  

“Isso.”  
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“Bom... Seria legal, faz tanto tempo, não é?”  

“Pois é.”  

“Está bem, mas será que sua mãe dá conta da duplinha?”  

“Ah, ela se vira, meu pai também pode ajudar, não tem com que se 

preocupar.”  

“Okay, combinado então.” 

Fiquei tão empolgado com o encontro com minha própria esposa, que 

quase não prestei atenção nos oradores da formatura. A parte que gostei foi no 

final, vestindo o chapéu, recebendo o diploma e tirando um monte de fotos. 

Depois deixamos as crianças em casa com meus pais e fomos dar a nossa 

volta.  

“E aí, amor, gostou da minha formatura?”  

“Gostei, claro.”  

“Você parece meio desanimada...”  

“Não, só um pouco pensativa.”  

“Em que está pensando?”  

“Na minha formatura, este seria meu último ano se eu não tivesse 

parado.”  

“É... Você se arrependeu de ter trancado a matrícula para cuidar dos 

bebês? Você quer colocá-los numa creche para voltar a estudar?”  

“Não Pedro, agora as coisas mudaram, você sabe que não seria 

possível pagar as mensalidades.” 

“Talvez fosse... se você trabalhasse.” 

“E deixá-los numa creche o dia todo com essa idade? De jeito nenhum! 

Eu sou a mãe, ninguém cuidaria deles como eu.” 

“Tudo bem, é que eu pensei que você estava querendo voltar a estudar.” 
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“Ás vezes, querido, é preciso escolher entre duas coisas que se quer, e 

eu estou escolhendo a mais importante.” 

“Tudo bem, eu concordo. Bom... você aceita um sorvete?” 

“Hum hum.” 

Estacionei em frente nossa sorveteria preferida para dar um fim àquela 

conversa pesada, afinal, o que eu mais queria era um momento descontraído 

com ela... E consegui, passamos a conversar sobre amenidades e coisas 

engraçadas, e depois de umas três horas, tínhamos nos abraçado e beijado 

mais do que nos últimos dez meses juntos! Foi um ótimo passeio, mas quando 

estávamos quase chegando em casa, ela disse uma coisa que me perturbou:  

“Eu estava com saudade de ver você feliz assim, ultimamente você tem 

parecido muito insatisfeito.” 

Então, ela tinha percebido.  

“É que às vezes eu sinto que nossa vida mudou tanto que não tenho 

mais controle sobre ela.”  

“Ah... eu sabia que isso ia acontecer, você sempre tem dificuldade de se 

adaptar às mudanças.”  

“Você acha, é?”  

Ela não respondeu, mas seu olhar com as sobrancelhas erguidas disse 

tudo. 

“É... você deve estar certa.” 

Mas admitir o problema não o resolveu. Continuei me sentindo 

atropelado pela rotina, e por isso meu humor não costumava ser dos melhores. 

Apesar disso, fiz um esforço para ser romântico e preparei um jantar à 

luz de velas para comemorar nosso aniversário, o problema é que não 

tínhamos ninguém de confiança para cuidar das crianças, então o jantar só 

começou depois que eles dormiram e nós já estávamos tão cansados, que 

depois de comer, fizemos o mesmo. 
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O casamento da Becky foi interessante, no início de março, nós éramos 

padrinhos...  

“Você está linda, amor.”  

“Obrigada, você também está ótimo.” 

Essas foram as primeiras palavras que trocamos ao sair do carro, 

caminhando em direção à igreja, e foram também as únicas da noite toda. A 

decoração estava deslumbrante, havia fotógrafos e filmadores profissionais 

circulando com seus equipamentos e luzes, como se estivessem se 

preparando para a chegada de uma grande estrela! 

Todo mundo parecia estar vestido mais elegantemente do que nós. 

Tinha uma orquestra tocando perfeitamente, com piano, violino, flauta 

transversal e todos instrumentos possíveis e imagináveis, estava realmente 

lindo... Tão lindo que foi impossível não sentir uma pontinha de inveja, e se eu 

estava me sentindo assim, imaginei que para a Júlia, deveria estar ainda mais 

difícil. Aquele não era um bom momento para conversar, nosso silêncio foi por 

comum acordo mental. 

A festa, depois da cerimônia, foi ainda mais arrasadora, num buffet 

incrível, com todos os detalhes que uma noiva tem direito, tão perfeito que me 

irritou. A Júlia estava fingindo participar de uma conversa com minha mãe e 

minha tia, mas no rosto dela estava clara a frustração.  

“Júlia, estou cansado, você se incomoda se formos para casa agora?” 

É claro que minha mãe interferiu:  

“Mas filho, a festa mal começou, vocês vão perder?” 

Eu pensei: “Nós já perdemos, mãe.” Então a Júlia respondeu:  

“Na verdade, Rebeca, eu também estou cansada, e prefiro ir para a 

casa.” 

Então minha mãe pareceu ter entendido o problema.  
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“Tudo bem então, eu levo um pedaço de bolo e docinhos para vocês 

amanhã.”  

“Obrigada mãe, boa noite.” 

Nos despedimos apenas daqueles que nos viram passar, para 

economizar explicações e me senti aliviado ao entrar no carro e dirigir para 

casa. Era o carro emprestado do meu pai, ele e a mamãe vieram mais tarde 

com outros parentes, eles estavam hospedados na casa da Becky, que era 

perto da nossa, mas bem maior.  

Eu tinha pensado que seria bom para a Júlia ter a Becky morando por 

perto, visto que ela não tinha mais nenhuma amiga, mas nesse dia eu queria 

que minha prima morasse em Marte, eu estava me sentindo muito 

incompetente, incapaz e invejoso, tenho que admitir. 

Depois que as crianças dormiram e nós fomos nos deitar, ela resolveu 

terminar o silêncio:  

“Você imaginou que seria assim?”  

“O quê?”  

“Você sabe.”  

“Você pode estar falando da nossa situação patética ou do casamento 

da Becky!”  

“O que quer dizer com nossa situação patética?” 

“Você sabe.” 

“Não sei não, eu não vejo as coisas como você, eu não parei no tempo.”  

“Está insinuando que eu parei no tempo, pois bem, pode explicar a 

acusação?”  

“Você vive insatisfeito, desejando que as coisas não tivessem mudado, 

você não acompanhou, não se adaptou, não cresceu! E agora parece um 

menino mimado, que só sabe reclamar.”  



Suzana A. Ribeiro Página 55 
 

“Eu só sei reclamar? Pensa que eu não percebi tudo que você estava 

pensando? Você também tem suas reclamações, e hoje isso foi muito visível.”  

“Sim, você deve ter percebido mesmo que eu estava lamentando que 

nosso casamento tenha sido bem mais simples, mas será que você também 

percebeu que o que eu realmente lamento vai muito além disso?” 

“Como assim?”  

“Porque nosso casamento não foi como o da Becky, ou mesmo melhor, 

como poderia ter sido?”  

“Porque seus pais me rejeitaram.”  

“Exatamente, isso é a primeira coisa que me machuca, eles ainda nem 

conhecem nossos filhos! Eu perdi o contato com eles, as pessoas que 

cuidaram de mim desde que nasci, com quem tive momentos de muita alegria, 

que me ensinaram e me protegeram o tempo todo. Eu abri mão deles por você, 

mas você nem está feliz! E essa sua constante insatisfação é a segunda coisa 

que me magoa.”  

“Ah, entendi.” Respondi cheio de sarcasmo. “Então você não estava 

quase despindo a Becky com os olhos por causa do vestido que era como o 

que você queria! Esses insignificantes assuntos materiais.... Toda sua 

expressão de desgosto se devia a motivos mais nobres.... Porque o imaturo, 

murmurador sou eu! É claro, Júlia, você é perfeita e eu um grande pecador.” 

Ela não respondeu, apenas me encarou com os olhos cheios de 

lágrimas e foi dormir no quarto das crianças. 

Essa não foi nossa primeira discussão e nem a última, mas foi um dia 

marcante porque eu comecei a me sentir diferente, minhas palavras passaram 

a ser repletas de cinismo e minhas expressões cheias de indiferença, descaso 

e frieza.  

Eu não via mais minha esposa com os mesmos olhos, e foi nesse dia 

em que naquela distância que havia entre nós, começou a crescer um muro, 



Suzana A. Ribeiro Página 56 
 

não era mais simplesmente um espaço vazio que pode ser facilmente 

transposto.  

Mal entendidos e mágoas foram se acumulando, até chegar num ponto 

em que mal conversávamos, pelos não intimamente. É claro que com o passar 

dos anos, com nossos filhos crescendo, tivemos épocas mais amenas, em que 

convivemos relativamente em paz, mas perdemos a verdadeira comunicação 

que outrora nos unira completamente, perdemos a sintonia, a cumplicidade e o 

encanto.  

Por outro lado, meus esforços profissionais começaram a surtir mais 

efeito, mudei de emprego logo após os gêmeos completarem um ano, me 

tornei um líder na área, antes que eles fizessem dois, e fui promovido a gerente 

no dia do meu aniversário de vinte e sete anos, meus filhos estavam com cinco 

anos.  

Eu me sentia um bom pai por que podia comprar quase tudo que eles 

me pediam. E por falar em comprar, trocamos o aluguel por prestações de uma 

casa própria, muito bonita, logo que completamos quatro anos de casamento. 

Eu deixei de lamentar o fracasso do nosso relacionamento, parei 

inclusive de pensar nessa área da vida, me dedicando com mais foco ao 

trabalho e administração dos meus recursos. 

Eu não sabia exatamente como a Júlia se sentia nesse período, ela 

cuidava muito bem da casa e das crianças, cozinhava muito bem também, 

fazia exercícios, freqüentava a casa da Becky, que se tornou sua melhor 

amiga, e combinamos que no próximo ano ela ia voltar para a faculdade, no 

mesmo horário em que as crianças ficariam na escolinha. 

Enfim, ela não parecia se importar muito com nossa situação, no 

entanto, percebi o quanto ela se importava na noite do natal. 

Em dois meses completaríamos cinco anos de casamento, mas... 

praticamente não havia mais casamento. Estávamos sozinhos em casa, tendo 

recusado todos os convites para as comemorações sem maiores explicações. 
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Nosso único ato natalino fora a compra de duas bicicletas para 

presentear as crianças.  

“Pedro, eu preciso conversar com você.”  

“O que foi? Você quer ir para a ceia na casa do meu pai? Ainda dá 

tempo.”  

“Não é isso.” Ela respondeu rápido, interrompendo minha sociabilidade 

superficial, e logo acrescentou:  

“Minha mãe me mandou um e-mail.”  

“É mesmo? E o que ela quer?”  

“Meu pai está se aposentando, ele está doente.” 

Logo comecei a imaginar que, na verdade, eles devem ter ficado 

sabendo que eu não era mais aquele rapazinho desestruturado 

financeiramente, e por isso, agora eles estariam dispostos a conhecer seu 

genro e netos, reatando o relacionamento com a filha. Enquanto eu divagava 

em minhas próprias considerações, ela continuou contando:  

“Eles estão voltando para cá e gostariam de conhecer você e nossos 

filhos.”  

“Certo, eu não sabia que você vinha mantendo contato com eles 

ultimamente.”  

“E não tenho, esse foi o primeiro e-mail em quase cinco anos!”  

“Duvido Júlia, você com certeza contou para eles que eu não sou mais 

um pé rapado, só assim eles mudariam de atitude, pensa que eu sou bobo? 

Eles não se comoveram nem quando os gêmeos nasceram, porque agora, de 

repente, isso aconteceria?”  

“Você não ouviu o que eu disse sobre meu pai estar doente? Ele está 

com câncer Pedro, isso é muito grave, os médicos disseram que ele tem, no 

máximo, mais um ano de vida.”  
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Ela fez uma para conter o choro, pois não costumava mais chorar perto 

de mim, então continuou:  

“Eles se arrependeram e me pediram perdão.”  

“Olha! O dinheiro faz mesmo milagres, não é?” Acabei dizendo sem 

pensar. 

“Pare Pedro, eu não agüento mais isso! Será que você não é mais capaz 

de pensar bem das pessoas, nem de conversar com sua própria esposa sem 

ser estúpido e insensível?”  

“Minha própria esposa.” Pronunciei cada palavra com ênfase. “Você se 

acha mesmo no direito de cobrar alguma coisa?”  

“Eu achava, mas você acabou de sugar a última gota da minha 

paciência.”  

“Que palavra interessante querida... Sugar, pois eu tenho a impressão 

de que quem me suga é você, vivendo todo esse tempo sem trabalhar, só 

passeando e gastando meu dinheiro.”  

“É só nisso que você pensa, não é? No seu dinheiro!”  

“Pode pensar o que quiser.” Repliquei indiferente.  

“É claro que posso, e posso fazer o que eu quiser também. Uma vez 

você me perguntou se minhas escolhas poderiam me levar a ser sua, e 

levaram. Mas infelizmente, não foram boas escolhas. Eu me enganei, me 

enganei muito a seu respeito.” 

Então, quando pressenti o que ela estava prestes a dizer, olhei para os 

seus olhos, como há tempos não fazia. Enxerguei minha antiga namorada 

atraves do muro que nos separava e notei que ela parecia bem, bem distante 

de onde eu estava, mas talvez eu tenha sido o culpado por essa distancia... De 

qualquer forma, estava um pouco tarde para comecar a pensar nisso, pois ela 

logo interrompeu meus pensamentos. 

“Eu quero o divórcio.”  
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CAPÍ TULO 7 – REENCONTRO 

 

Terminei mais um dia super atarefado no trabalho e fui para o happy 

hour com meus amigos, como de costume. 

Nós sempre nos reuníamos no finzinho da tarde num barzinho, no 

boliche, ou outro lugar do gênero, desde que eu me tornara gerente. Naquela 

noite, eu estava numa mesa bem animada, com quatro homens, além de mim, 

e cinco mulheres. Todos do pessoal que eu gerenciava. Eram as pessoas com 

quem eu passava a maior parte do meu tempo, mas nunca conversávamos 

sobre assuntos pessoais, apenas coisas profissionais ou banalidades, então 

fiquei surpreso quando uma de minhas colegas perguntou:  

“Então Pedro, é verdade que em breve, você se tornará um homem livre 

e desimpedido?”  

“Como assim, do que você está falando?”  

“Ouvi dizer que você ia se separar de sua esposa, vocês também não 

ouviram pessoal?” 

Olhei para cada um e percebi que eles realmente sabiam que meu 

casamento ia mal, mas não pareciam dar a mínima importância ao fato.  

“Só pode ter sido a Tracy, só ela anota meus recados.” 

Então a garota que puxou o assunto interrompeu meus pensamentos 

dizendo:  

“Desculpe chefe, eu não queria te chatear, só pensei que...” Um outro 

colega ajudou a me acalmar:  

“Pedro, não se preocupe, isso é normal. Eu mesmo já estou no meu 

terceiro casamento, faz parte da vida!” 

A essa altura, tentei ceder à descontração e admiti:  
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“Bom, não tenho porque negar, nós estamos mesmo nos separando, 

acontece não é?” 

O que eu não entendi foi a atitude deles ao confirmarem seus boatos, 

uma das garotas propôs um brinde ao meu divórcio, como se fosse uma 

comemoração, e todo mundo a seguiu rindo! Mas eu estava insensível demais 

para me ofender, e apesar de não encarar o divórcio como algo positivo ou 

trivial como eles, apenas me juntei ao brinde, dando continuidade a nossa 

sociabilidade costumeira.  

Depois tive que me submeter a uma breve seção de curiosidades, como: 

“Ela te traiu? Ela cansou de você? Ela ficou feia? Você já tem alguém em 

vista?” Respondi a verdade com: Não, sim, não e definitivamente não. 

Então eles entenderam que eu não estava nada satisfeito com o assunto 

e provavelmente se preocuparam com o emprego, que eu poderia facilmente 

encerrar, voltaram a falar sobre esportes, trabalho e mil outras tagarelices que 

nem ouvi direito.  

Enquanto eles conversavam e riam, eu simplesmente passei para outra 

dimensão. Nos primeiros minutos me recusei a acreditar no que meus olhos 

viam, mas era impossível negar a presença dele, afinal, ele estava sentado na 

mesma mesa que eu, bem à minha frente! Enquanto eu o observava pasmo e 

incrédulo, ele permanecia imóvel, apenas sorrindo e olhando para mim. Ele 

estava exatamente igual, como se o tempo não passasse para ele. Resolvi 

testar minha sanidade:  

“Ei Jonas, não estou me lembrando desse cara aí do seu lado, quem é?”  

Ele rapidamente olhou para a direção que eu apontava e riu:  

“É o Carlos chefe, é que ele cortou o cabelo, ficou mesmo 

irreconhecível.” 

Sim, eu devia estar louco. Me levantei e fui para o banheiro, assim que 

senti a água fria no rosto, tive certeza de que fora somente uma ilusão, talvez 

eu tivesse bebido demais, ou estivesse estressado demais. Mas ao levantar a 

cabeça, vi seu reflexo no espelho, e minhas racionalizações correram pelo ralo. 
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Ele estava atrás de mim, e já que estávamos sozinhos, resolvi enfrentar minha 

“alucinação”.  

“Jackson, meu amigo, a que devo a honra de sua reaparição?!”  

“Pedro, meu velho amigo, eu tenho uma importante missão. Venha 

comigo, nesta noite você será invisível, e as conseqüências dos seus atos 

serão colocadas na sua frente.” 

“Olha, eu sinto muito, mas estou muito cansado hoje e vou para casa 

dormir, foi um prazer e revê-lo e até nunca mais.” 

Virei as costas e fui até a mesa pegar meu terno e mala, devo admitir 

que ao notar que nenhum de meus amigos me viu, nem ouviu, fiquei um pouco 

assustado, então andei rápido para o carro, ansioso para chegar em casa, 

como se isso fosse me trazer de volta a realidade. Mas para meu espanto, logo 

após ligar o carro, percebi que ele estava do meu lado.  

“Você não vai desistir, não é mesmo?”  

“Não.”  

“Então fale logo o que você quer e suma de novo, mas dessa vez para 

sempre!”  

“Puxa Pedro, eu não sabia que você me odiava tanto.”  

“Ah não? Você me fez passar por louco quando eu era criança, me 

abandonou completamente, e agora quer me endoidecer de vez. Como quer 

que eu não te odeie?!”  

“Eu não quero te deixar louco meu amigo, na verdade, eu vim salvar 

você das suas próprias decisões insanas.”  

“Mas do que você está falando? Da para ser mais claro?”  

“Você vai entender depois que eu te mostrar tudo.”  

“Tudo o quê?”  



Suzana A. Ribeiro Página 62 
 

“Vamos começar por aqui.” Ele apontou para fora, indicando uma grande 

e escura casa antiga. Foi só aí que percebi que não fazia idéia da onde 

estávamos, mas eu não tinha dirigido mais do que cinco minutos!  

“Como você fez isso? Como viemos parar aqui?”  

“Foi uma viagem no tempo, agora vamos.”  

“O quê? Você quer que eu entre nessa casa? Está maluco?”  

“Pedro, em primeiro lugar você está invisível, e em segundo, não é 

apenas uma casa, é um orfanato.”  

“E porque temos que entrar?”  

“Quero te mostrar uma pessoa, agora pare de ser teimoso e venha.” 

Eu o segui com certo receio... Passamos pelo jardim e entramos na 

casa, que estava silenciosa e escura, de certo, todos já estavam dormindo. 

Então subimos as escadas, o Jackson parou em frente uma porta e fez sinal 

para que eu ouvisse com atenção. Escutei alguém chorando e em seguida 

estávamos dentro do quarto, sem ter sequer aberto a porta! 

Era uma garotinha que devia ter uns cinco ou seis anos, ela estava na 

parte de baixo de uma beliche, com seu abajur aceso. As outras meninas 

estavam dormindo sem nem se incomodar com o choro daquela pobrezinha.  

“Porque ela está chorando, Jackson?” 

Ela era apenas um pouco maior que a minha filha Luana, então logo que 

a vi, me identifiquei com ela.  

“Ela está chorando porque se sente sozinha. A mãe dela era viciada em 

drogas e morreu há dois anos. O pai nunca a conheceu, quando ficou sabendo 

da gravidez, abandonou a moça e nunca procurou saber da filha.”  

“Que sujeito imprestável!” Murmurei inconformado.  

“É... E agora a pequena Kathy espera que alguém a adote, mas está 

difícil conseguir uma família. Todos que vem aqui procuram crianças mais 
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novas e saudáveis, e a Kathy tem um probleminha nos pulmões, que foi 

causado pelas drogas que a mãe dela usou na gestação. Além disso, ela não 

recebeu alimentação adequada nos primeiros anos, nem vacinas, por isso, 

ficou doente várias vezes. Aqui ela recebe mais cuidados, mas não a atenção e 

carinho de uma família.”  

“Puxa, ela é tão bonitinha, se eu pudesse fazer alguma coisa para 

ajudar...”  

“Você pode!”  

“Acho que não, a Júlia e eu estamos nos separando, não posso adotar 

uma criança agora.”  

“Mas não é assim que você pode ajudá-la. Vamos, hora de ver outra 

pessoa.”  

“Não Jackson, não quero deixá-la sozinha.”  

“Ela nem está te vendo Pedro, se você vier comigo vou te mostrar como 

ajudá-la de verdade.” 

Saí relutante. Passamos apenas uns dois minutos no carro e fui 

comunicado que chegáramos. Eu não conhecia esse lugar também, mas logo 

percebi que era uma cadeia.  

“Porque me trouxe a uma prisão, Jackson?” Perguntei enquanto 

entrávamos.  

“Se lembra do sujeito imprestável, pai da Kathy?”  

“Sim.”  

“É ele.” 

Vi um rapaz de uns vinte e poucos anos, alto, de pele clara, boa 

aparência, deitado no chão e olhando para o teto. 
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Senti que já o tinha visto antes, e ao chegar mais perto para tentar 

identificá-lo, notei que havia lágrimas lhe escorrendo pelo rosto, mas não 

cheguei a uma conclusão se realmente já o vira.  

“O que ele fez Jackson? Por que está preso?”  

“Vendia drogas, policiais pegaram ele e seus amigos em flagrante, 

houve troca de tiros e um policial morreu. Não foi ele quem atirou, ele gostava 

de usar a arma só para impor respeito, mas um outro rapaz atirou com a arma 

dele e no meio da confusão, ele foi acusado. Os outros foram tidos apenas 

como usuários, mas ele foi processado como traficante e assassino. Agora ele 

tem uma pena de trinta anos para cumprir, e nem seu próprio pai acreditou 

nele.”  

“Uau! Talvez isso explique porque ele está chorando.”  

“Na verdade, eu sei que nesse momento ele está chorando de 

arrependimento. Ele sente ter abandonado a moça, ele gostaria de saber dela 

agora, e do filho ou filha que ela ia ter.”  

“A Kathy.”  

“Exato.”  

“E porque ele não pensou nela antes?”  

“Ele foi preso apenas três dias depois de ter ficado sabendo da gravidez, 

não houve muito tempo para ele se corrigir.”  

“Nossa, pensando nesses detalhes eu até sinto um pouco de pena dele.”  

“Sabe Pedro, no fundo ele é um bom rapaz... Se envolveu com as 

drogas porque foi um adolescente muito sozinho, o pai dele nunca lhe deu 

muita atenção, nunca lhe fez um elogio sequer.  

A mãe era totalmente dominada pelo marido, se ele o punha de castigo 

por causa de nada, ela não tinha autoridade para interferir, se ele batia no filho, 

ela chorava num canto assustada, era uma mulher de personalidade muito 
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fraca, se ela amava o filho, simplesmente não tinha forças para demonstrar. E 

numa família assim, David cresceu um tanto desnorteado.”  

“David é o nome dele...”  

“Sim.”  

“Coitado.”  

“Você pode ajudá-lo Pedro, sabia?”  

“Eu? Hoje você resolveu que eu posso salvar o mundo, não é mesmo 

Jackson?”  

“O mundo todo não.... mas algumas pessoas sim.”  

“Certo, o que eu poderia fazer por ele?”  

“Venha, só falta conhecer mais uma pessoa.”  

Dessa vez o segui, confuso mas quieto. Eu estava realmente 

interessado no bem estar da Kathy e do David, se ele ia me mostrar como 

ajudá-los, eu estaria disposto. 

Com mais uma pequena viagem no tempo chegamos a uma casa muito 

bonita, dentro havia um casal. A mulher estava servindo o jantar para o marido, 

que não agradeceu. Ela tentou conversar, mas ele a ignorou três vezes e 

depois foi assistir o jornal enquanto ela arrumava a cozinha sozinha. 

“Quem são esses dois?” Perguntei ao Jackson. 

“São os pais do David, dá para perceber como esse ambiente frio e 

hostil foi prejudicial para ele?”  

“É claro... Mas eu tinha imaginado que os pais dele eram pobres, senão 

pagariam um bom advogado para defender o filho...” Ele me interrompeu 

negando com a cabeça e explicou: 

“Esse homem que você está vendo é o melhor advogado da região, ele 

não ajudou o filho porque não quis, ele acreditou que o David era culpado e 

acha que ele deve pagar pelo crime.” 
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“Ele não ama o próprio filho.” Concluí aborrecido. 

“Na verdade, ele pensa que ama. Ele ficou muito decepcionado quando 

descobriu que o filho estava „matando‟ as aulas da faculdade que ele pagava 

com tanto gosto. Ele sempre esperou que o filho fosse estudioso e trabalhador, 

como ele, mas nunca o incentivou da maneira correta, apenas fazia cobranças, 

ameaças e castigos.  

David tinha inclinação para a prática de esportes, mas com o tempo 

acabou desanimando por causa da falta de apoio e constantes críticas do pai. 

Por ser exigente demais, ele fez com que o David sentisse que nada que ele fi-

zesse era bom o suficiente. Agora esse pai é ainda mais amargurado do que 

antes, não apenas um dia sequer sem pensar muitas horas no filho. Mas a 

mágoa que ele sente pelo David ter se envolvido com drogas, e teoricamente 

um assassinato, não permite que ele demonstre o quanto o ama.” 

“Como você sabe tudo isso?” 

“Isso não faz diferença Pedro, o importante é que agora você sabe tudo 

isso.” 

“Mas o que essas pessoas e os seus problemas tem a ver comigo, 

Jackson? Eu não entendo!” 

“Olhe bem para esse homem, Pedro.” 

“Estou olhando, e estou sentindo raiva dele, ele é um insensível, trata a 

família como um sargento do exército trata os soldados.” 

“É... Ele é bem durão...” 

“Eu não sei como ele convenceu essa mulher a se casar com ele!” 

“Ah, isso é fácil! Mesmo para ele, ser agradável e mostrar o melhor de si 

durante o namoro, é até muito comum, depois ele se acomodou e ela se 

conformou.” 

“É... parece comum.” Resmunguei refletindo. 
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“Mas Pedro, pare de julgá-lo e olhe para o rosto dele, você não o 

reconhece?” 

“Eu deveria?” 

Nesse momento, a mulher entrou na sala para trazer um chá para o 

marido e quando ela o chamou pelo nome, meu coração gelou.  

“Lucas, eu trouxe seu chá.”  

“É o meu filho?” Balbuciei aterrorizado.  

Mas o Jackson não respondeu, apenas meu deu alguns segundos para 

que eu assimilasse tudo sozinho.  
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CAPÍ TULO 8 - ALÍCERCES  

 

Então, cheguei bem perto dele e achei que ele lembrava um pouco o 

meu pai, pois estava com uma idade parecida. 

Enquanto o observava tive um pouco de dificuldade de acreditar que 

aquele era o meu menino. Estava velho, tão carrancudo, e principalmente 

triste, meu filho era um menino alegre e doce... Como isso poderia ter 

acontecido com ele? Eu tinha lágrimas escorrendo pelo rosto quando pedi mais 

explicações:  

“Jackson, o que aconteceu com o meu filho? Por quê ele está assim? O 

que fizeram com ele?” 

Geralmente o Jackson respondia prontamente minhas perguntas, mas 

agora ele estava cauteloso, como que escolhendo as palavras.  

“Bom... ele ficou meio revoltado com a separação dos pais, ele só tinha 

cinco anos... E a atenção que você dava à ele e à Luana, que já era mínima, 

ficou ainda menor após a separação.”  

”Você está dizendo que eu sou o culpado por tudo isso?”  

“Em parte... como eu ia dizendo, ele ficou revoltado, e por mais amor 

que a Júlia demonstrou, para ele não foi suficiente, ele sentiu demais sua 

ausência e ficou se sentindo perdido por muito tempo, até que na adolescência, 

ele mudou de atitude, deixou de sentir um coitadinho e passou a ser um 

intimidador.  

Batia nos colegas de escola, e respondia de forma audaciosa e 

grosseira a qualquer um que lhe chamasse atenção. Mai tarde, ele resolveu se 

dedicar profundamente aos estudos, isso foi na época da faculdade. Foram as 

maneiras que ele encontrou de lidar com o trauma.”  

“Bom, deixe-me ver se entendi” – Procurei raciocinar friamente – “Eu 

traumatizei meu filho, que por sua vez traumatizou o David, meu neto, que 
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como era de se esperar, traumatizou a filha dele, a pequena Kathy, minha 

bisneta. É isso Jackson, que você queria me mostrar? A tragédia da minha 

posteridade?”  

“Eu te disse que minha missão era colocar na sua frente as 

conseqüências dos seus atos.” 

Eu estava arrasado... e ao mesmo tempo em que protestava não ter 

culpa, sentia um peso enorme na consciência, um mal estar espiritual tão 

intenso que não pude me conter. Chorei tão sentido quanto a Kathy, não sei 

dizer por quantas horas, pois naquela noite eu literalmente viajei no tempo, 

mas posso dizer que foi um longo momento de ponderação. A certa altura, 

comecei a desconfiar que tudo aquilo não fazia muito sentido, então tentei 

desafiar meu suposto amigo, com um discursinho mais ou menos assim: 

“Espera aí, você está insinuando que qualquer pessoa que se divorcie 

nessa vida é inevitavelmente um elo fraco para suas futuras gerações?! Você 

sabe que pensar isso não seria nem um pouco justo, não sabe? Tem ideia de 

quantas pessoas realmente precisam tomar essa decisão nesse mundo por 

motivos indiscutíveis?! Ou você acha que aqui na Terra nós somos todos 

perfeitinhos como você?! Quer saber, Jack, você sempre agiu como um mestre 

para mim, mas em matéria de vida real, sou eu quem tem algo para te ensinar.  

Coisas ruins acontecem por aqui. Coisas tristes e coisas erradas, muito 

erradas. Pessoas falham e algumas falham acima do tolerável, é simplesmente 

ridículo você querer me dizer que nenhum casal deveria jamais se separar haja 

o que houver, isso não funcionaria aqui, é simplesmente impossível! Então, 

pare de tentar me ensinar, okay?!” 

Ele não disse nada, só continuou sentado do meu lado olhando para o 

nada, pacientemente. Ao parar de falar, abaixei a cabeça cobrindo o rosto com 

as mãos, eu podia sentir cada pulsação agitada do sangue que corria furioso 

pelas minhas veias. Era horrível me sentir tão culpado e ao mesmo tempo tão 

confuso. Enquanto minhas mãos trêmulas enxugavam o suor de minha testa 

repetidas vezes, eu argumentava contra o que ele tinha me mostrado com 
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todas as forças, tentando achar um jeito de me livrar daquele sentimento 

horrível e amargo.  

Então, após esgotar tudo que eu tinha para alegar a meu favor, minha 

energia revoltada começou a ceder espaço, lentamente, para outro tipo de 

emoção... 

“Jack, isso não pode ser real, por favor, me diga que eu não fiz isso. Eu 

amo minha esposa e amo meus filhos, eu queria que as coisas tivessem saído 

como deveriam, eu... sinto muito!” 

“Eu sei Pedro, eu sei... agora que você já me ensinou um pouco sobre o 

seu mundo, posso responder algumas perguntas que você fez?” 

Fiz sinal para que ele prosseguisse sem mais tentar evitar o pesaroso 

arrependimento que tanto me machucava por dentro e prestei atenção no que 

ele tinha a dizer: 

“Sim, coisas ruins acontecem porque pessoas tomam decisões erradas. 

E sim, a separação e divórcio de casais é mesmo inevitável em alguns casos. 

Isso ocorre quando um dos dois está realmente determinado a fazer com que o 

relacionamento não dê certo e essa atitude se manifesta de inúmeras formas 

diferentes. Porém, só porque todos não atingem o ideal, não significa que ele 

deva parar de ser hasteado como tal, pois o caos se instala quando a exceção 

vira regra!  

Uma pessoa que tem seus sonhos desfeitos pela desintegração de sua 

família, ainda pode ser um elo forte assim como um grande exemplo para os 

seus filhos e netos, é claro, mas será bem mais difícil... Ela precisará estar 

muito decidida e bem preparada, pois passará a ter uma missão diferenciada e 

frequentemente dolorida. 

Agora, sejamos sinceros, Pedro, você sabe que nada disso se aplica ao 

seu caso! Seu relacionamento murchou por pura negligência da sua parte, sua 

atitude fria e impaciente não condiz com o papel de um bom pai e você não 

tem feito o menor esforço para cultivar bons sentimentos no coração. Não é 

verdade? Será que eu preciso te lembrar de quão ranzinza e mau humorado 
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você tem estado nos últimos anos? Ou de quanta atenção você tem dedicado a 

assuntos que apenas o levam para mais longe de sua família? Pense bem...  

As chances de alguém ser feliz de verdade são infinitamente maiores 

quando esse alguém tem a coragem e a clareza mental necessária para 

reconhecer os próprios erros e não tentar escondê-los em baixo de um tapete.  

Se você escolher corrigir o que der errado cada vez que surgir um 

problema e adotar esse padrão divino de consertar ao invés de descartar, vai 

chegar no final bem melhor do que se tivesse desistido e recomeçado a cada 

tropeço.”   

Achei essa última parte meio esquisita mas gravei bem aquela que 

falava sobre admitir meus erros e assumi que tudo se resumia a ser um bom 

pai... eu devo admitir que estava, de fato, precisando daquela conversa. 

Quando já estava mais calmo, embora ainda triste, ele bateu no meu ombro me 

convidando para voltar para o carro e lá fomos nós. Ao me levantar e respirar 

fundo, uma nova pergunta me ocorreu: 

“Mas Jack, e a Luana? Como ela se saiu?”  

“Ela se saiu muito bem.” Foi a resposta. “Você quer ver?”  

“É claro!” 

Essa foi a parte animadora da noite, vi minha filha com quarenta e cinco 

anos, ela estava muito bonita, radiante e feliz, me lembrou a Júlia, apesar de 

estar bem mais velha. 

Ela estava casada com um homem que a tratava muito bem e tinham 

três filhos já adultos, eu fui vê-los também e um desses meus netos tinha uma 

filhinha, que tinha aparentemente a mesma idade da Kathy, porém era seu 

paradoxo completo. Uma criança muito bem cuidada e amada. Seu nome era 

Jeniffer, e ao vê-la tão feliz com seus pais, me lembrei da Kathy, pobrezinha...  

Depois de observar minha filha e sua família, fiquei me perguntando por 

que ela não parecia ter trauma algum por minha causa, ao passo que seu 

irmão fora tão prejudicado.  
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“Jackson, você acha que o que uma pessoa faz determina o que 

acontecerá nas vidas das gerações seguintes?”  

“Não exatamente, mas pode influenciar bastante.”  

“Então, porque meu filho e minha filha, que receberam as mesmas 

influências, tiveram vidas tão diferentes?”  

“Isso é aonde eu queria chegar... Vamos comparar tudo a uma grande 

corrida de revezamento. Suponha que seu pai dê início à prova e corra muito 

bem, chega um momento em que ele deve passar o bastão para você. É de 

grande valia que ele tenha tido um bom desempenho, pois isso te coloca em 

uma posição de vantagem.  

Mas, você pode fazer bom ou mau uso dessas vantagens, pode correr o 

mais rápido que puder e assim passar o bastão para seus filhos com maior 

vantagem ainda, pode apenas manter o nível, ou simplesmente ser tão lento 

que ao pegarem o bastão seus filhos se sintam incapazes de vencer a prova.  

Porém é aí que muitos se enganam, pois na verdade, uma pessoa pode 

compensar o atraso de quem a precedeu. O sucesso de um indivíduo depende 

em primeiro lugar dele mesmo, mas isso não diminui o valor do legado que se 

recebe, seja essa herança boa ou má, ela faz uma grande diferença, pois é 

parte da pessoa, entendeu?”  

“Acho que sim, eu fui o atrasado da prova, meu filho deu seqüência no 

meu ritmo, e minha filha escolheu compensar meu atraso, constituindo uma 

família unida e feliz.”  

“Sim, mas a boa noticia, meu amigo, é que nada disso já aconteceu, foi 

apenas uma viagem no tempo, o futuro está em suas mãos.” 

“UAU!!!” Eu ficara tão envolvido com tudo aquilo que tinha me esquecido 

desse detalhe!  

“Jack, o que eu devo fazer?” Eu estava ansioso. 

“Você deve ser um elo forte, Pedro. Fazer tudo a seu alcance para que 

sua vida seja um exemplo a ser seguido por aqueles que são sua 
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responsabilidade. Estar sempre envolvido nas atividades, preocupações, 

descobertas, desafios e realizações deles, fazer parte da história, navegar junto 

pelos bons e maus momentos, entende?” 

Eu já estava praticamente me aquecendo para a tal corrida de 

revezamento... Sentia ter arruinado meu casamento, mas ia dar tudo de mim 

para que isso não afetasse meus filhos tão bruscamente. Então respondi certo 

de ter chegado ao fim da lição: 

“Okay, participar e ser uma boa influência, certo?” 

“Com certeza, mas vai ainda mais além... Sua família é como uma 

corrente, que foi feita para permanecer unida e nunca se romper, se você se 

separar de sua esposa, estará quebrando essa corrente e isso não deve ser 

feito, exceto em casos extremos, pois pode causar resultados imprevisíveis.”  

Sei, sei... mas Jack, isso é tão difícil, nosso casamento praticamente se 

acabou!”  

“Casamentos não são como pilhas ou baterias, que acabam, nem como 

produtos com prazo de validade, é algo sagrado Pedro, deveria durar para 

sempre.”  

“Ora bolas, lá vem você de novo, eu sei que deveria, mas não foi assim 

que aconteceu, nosso relacionamento foi perdendo a força até desaparecer, 

não há nada que eu possa fazer!”  

“Não seja tolo, é claro que há... Pense na pequena Kathy, no David, e no 

seu filho, a história deles pode ser totalmente diferente se você fizer sua parte 

para manter a corrente unida!” 

Respirei fundo virando os olhos, como quem está diante de uma árdua 

tarefa, mas enfim disse:  

“Você pode me ensinar então, como consertar um casamento como o 

meu, por favor?” Voltei humildemente à posição de aprendiz, afinal. 

“Só se esse for realmente o seu desejo.”  
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“É o meu desejo mais profundo, eu só não imaginava que era possível.”  

“Então vamos começar por aí, ninguém luta por algo que pensa ser uma 

causa perdida, você tem que acreditar que é possível e que vale a pena. Você 

acredita?” 

“Acredito.” Pausa. Eu não estaria sendo honesto neste relato se não 

incluísse isto... Assim que retirei as lentes de pessimismo que vinha usando 

sob os olhos, meu modo de pensar e sentir foi sensivelmente rejuvenescido, 

me senti incrivelmente mais jovem ao permitir que o otimismo e a esperança 

readquirissem seu devido espaço em mim. Afinal, eu estava engajado na mais 

nobre causa que jamais estivera – a reconstrução do meu casamento.  

E não era apenas pela Kathy, pelo David e pelo Lucas, no fundo, era 

algo importante para mim mesmo. O que estava em jogo era minha verdadeira 

felicidade, e só depois que esta estivesse definitivamente salva ou garantida, é 

que então ela poderia se multiplicar e se espalhar automaticamente por toda a 

corrente, até tocar a vida de meus queridos descendentes.  

Sim, existem muitos tipos de vantagens que podemos transmitir ou não 

de uma geração para a outra, tudo que é positivo certamente será bem vindo, 

mas não há nada mais valioso que se possa passar adiante do que um legado 

de amor e união. 

Foi grande o impacto que essa visão de minha posteridade me causou. 

Meu amigo invisível era portador de uma poderosa ferramenta preventiva! Por 

meio dele eu pude enxergar o que realmente tinha valor nessa vida e por isso 

me enchi de determinação para corrigir meu rumo.  

“Certo Jack, pode passar para próxima instrução.”  

“Vamos lá... Deixe me pensar em algum exemplo... Okay, você é um 

engenheiro civi, estudou bastante sobre grandes construções, não é mesmo?”  

“Sim.”  
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“Então vamos comparar esse seu novo empreendimento a uma 

construção. Se um prédio estivesse com rachaduras, na eminência de 

desmoronar, qual é a primeira coisa que você faria para evitar a queda?”  

“Eu checaria a situação do alicerce.”  

“E se estivesse bamba?”  

“Precisaria ser reafirmado profundamente, isso daria muito trabalho.”  

“Sim, mas é possível, certo?”  

“Certo Jack, eu já entendi, preciso reafirmar os alicerces do meu 

casamento.”  

“Isso, e depois dos alicerces, qual seria o próximo foco de sua atenção 

no prédio?”  

“Acho que as rachaduras de cada um dos andares.”  

“Perfeito, isso significa cuidar dos detalhes, ou seja, primeiro identificar 

as mágoas e depois curar as feridas.”  

“Sei o que você quer dizer, faz muito tempo que eu não cuido desses 

detalhes.”  

“E por último, você deve embelezar seu prédio, pintá-lo e preservá-lo 

intacto.”  

“Você quer dizer nutrir o relacionamento com demonstrações de apreço 

e gratidão?”  

“Sim, você nutre seu relacionamento demonstrando que se importa com 

ela, e pode „colori-lo‟ com pequenos mimos ou passeios, coisas de namorados, 

você ainda se lembra?”  

“De fato, são minhas melhores lembranças.”  

“Então se mantenha fiel a elas. Fidelidade é um importante componente 

do alicerce.”  
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“Sei disso, e nisso eu não falhei!” O que tornou tudo mais fácil, ainda 

bem. “Mais alguma dica, Jack?” 

“Muito bom. Existe mais uma coisa que merece sua atenção. A sen-

sação de rotina pode ser uma grande armadilha se você se distrair a ponto de 

deixar de notar quão preciosas são as coisas que desfruta diariamente.  

Uma boa tática para não cairmos nessa armadilha de insensibilidade e 

ingratidão, é usar outros pontos de vista além dos que costumamos, procurar 

olhar para as coisas ou pessoas que compõem nossa rotina, como se fosse a 

primeira vez, ou a última, são bons exemplos de variação do ponto de vista.  

Um outro exercício interessante é tentar encarar nossa vida pelos olhos 

de outras pessoas, desde aqueles com quem convivemos à seres que nem 

conhecemos. Essas viagens mentais podem nos fazer descobrir muito sobre 

nós mesmos e o valor do que temos.” 

Cocei a nuca tentando gravar bem tudo aquilo.  

“Caramba, estou começando achar que eu deveria ter anotado tudo 

isso!”  

“Você vai lembrar... E por último, só tente se colocar no lugar dela para 

perceber o quanto você a fez sofrer.” 

Eu balancei a cabeça concordando e em seguida olhei para fora do 

carro, a viagem no tempo tinha acabado, eu estava em minha própria garagem, 

visível novamente, porém completamente mudado. Dessa vez eu tive a chance 

de me despedir.  

“Obrigado Jackson, de verdade.”  

“Não foi nada, espero ter ajudado.”  

“Você vai ficar por aí, de olho em mim?”  

“Não, eu já te mostrei tudo que precisava e espero que de agora em 

diante você nunca mais tenha um dejá vù.”  

“Por quê?”  
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“Ah, esqueci de te contar sobre isso... É o seguinte: todas as vezes que 

você sentiu que já tinha presenciado algo que estava acontecendo pela 

primeira vez, foi porque eu te mostrei seu futuro. Você se lembra das histórias 

que eu te contava antes de dormir?” 

Fiz que sim com a cabeça, tentando entender, e ele continuou:  

“Eu tenho um poder especial de prever o futuro de algumas pessoas, 

tudo que eu te mostrei na sua infância já aconteceu, agora, eu te mostrei um 

futuro para o qual você estava se direcionando, mas na verdade, espero que 

você tome um rumo melhor.”  

“Sério? Você é incrível! Pode deixar, se isso significa que eu vou tomar 

as decisões certas, eu nunca mais terei um dejá vù.  

“Boa sorte Pedro, você tem um grande trabalho a executar.”  

“Eu sei.” 

Depois de um abraço fraternal, saímos do carro e enquanto eu caminhei 

em direção à porta da casa, ele atravessou o jardim, me acenou sorrindo e 

sumiu antes mesmo de eu acenar de volta, sorri comigo mesmo e pensei – “Ele 

continua rápido.” 

Ao entrar em minha casa, percebi que ainda era dez da noite, ou seja, o 

horário em que eu costumava chegar. Não sei como mas tudo aquilo não me 

tomou mais do que uma hora! 

E já que todos estavam dormindo, resolvi preparar uma surpresa para a 

Júlia. O dia seguinte era quatorze de fevereiro, nosso aniversário de cinco 

anos. Então preparei uma serenata e fui tocar na janela dela exatamente à 

meia noite, algo mais ou menos assim: 

“Querida, eu sinto muito, sinto que por minha culpa, esse aniversário não seja 

como deveria ser. Se eu tivesse nutrido nosso amor como prometi, essa 

devastadora tempestade não teria acontecido e nós ainda estaríamos felizes 

como quando tudo começou. Era pra ser uma constante ascensão, mas infe-

lizmente, houve um declínio. Será que você pode me perdoar? E me dar uma 
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segunda chance? Eu quero fazer desse momento um marco, a partir do qual só 

haverá progresso. Confie em mim, por favor, pois agora eu vejo o quanto isso 

vale. Eu vou cuidar desse amor, eu vou cuidar de você, eu só preciso saber se 

você ainda me quer.” 

Eu esperava que ela abrisse a janela antes do fim da canção, mas isso 

não aconteceu. Então cantei de novo, tentando deixar de lado o medo de que 

fosse tarde demais, mas ela não abriu a janela.  

Eu estava realmente preocupado, temendo que não conseguiria 

convencê-la a permanecer comigo, mas isso me fez cantar pela terceira vez 

com ainda mais sentimento, gostaria que ela tivesse visto as lágrimas que 

rolaram pelo meu rosto nesse momento, mas ela não viu.  

Então, entrei em casa, subi as escadas e bati na porta do quarto dela:  

“Júlia, você está aí?” Nenhuma resposta. “Júlia, está dormindo? Eu 

preciso muito falar com você?” 

Eu já suspeitava que seria difícil consertar meu casamento, mas 

imaginei que ao menos teria a chance de conversar com ela. Então ao 

perceber que ela não iria nem mesmo me ouvir, encostei a cabeça na porta, 

fechei os olhos e não pude impedir que as lembranças de nosso maravilhoso 

começo enchessem minha mente. Eu não conseguiria simplesmente ir dormir, 

então sentei ali e fiquei lembrando e lamentando em silêncio. 

Uma lembrança específica prendeu bastante minha atenção, era a 

lembrança de um sentimento que eu costumava ter ao abraçá-la, era uma 

sensação de plenitude, de serena e profunda satisfação, eu fechava os olhos e 

sentia estar abraçando o mundo - o meu mundo.  

Já fazia muito tempo que eu não a abraçava assim, e eu queria muito 

poder ter aquele sentimento mais uma vez, nem que fosse para me despedir, já 

que não havia mais esperança... Foi justamente quando essa palavra ecoava 

em minha mente que ouvi a porta sendo destrancada e aberta. Notei um tom 

de curiosidade, mas principalmente doçura quando ela disse:  

“Fala Pedro, o que foi?”  
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CAPÍ TULO 9 – MA GÍCA 

 

Eu não sabia bem como começar então resolvi usar um pouco de 

humor:  

“Oi, que bom que você abriu... Eu queria ser o primeiro a te desejar um feliz 

aniversário de cinco anos de casamento!” 

Não estava fácil conseguir espaço na confiança dela, mas percebi que 

ela baixou um pouco a guarda quando ouvi:  

“Ah, obrigada, mas eu não comemoro mais esse evento.”  

“Eu sei, quero tornar essa data digna de comemorações novamente.”  

“Ah, você quer! Agora?”  

“Sim, você ouviu a música que eu cantei para você.” 

Nesse momento eu quase pude ouvir vários soldadinhos baixando as 

armas, pois os olhos dela se encheram de lágrimas.  

“Ouvi, foi muito bonito, mas não é tão simples assim.”  

“Você não precisa me perdoar agora, pode me colocar em teste até 

sentir vontade de me perdoar, e nesse período só precisa me deixar chegar um 

pouquinho mais perto, pra que eu tenha a chance de te reconquistar.” 

Fiz essa proposta cheio de ânimo, que aqueceu ainda mais meu coração 

ao escutar sua resposta:  

“Está bem. Você pode tentar.”  

“Obrigado, meu amor, muito obrigado. Prometo que nunca mais vou te 

causar enxaquecas, nunca mais vou te magoar ou decepcionar.” 

Era estranho voltar a usar esses termos carinhosos, mas por que refreá-

los se surgiam com tanta sinceridade?  



Suzana A. Ribeiro Página 80 
 

“Mas Pedro, eu não estou entendendo como você pode ter mudado 

tanto de uma hora para outra!”  

“É só que eu me dei conta do quanto você é importante para mim, e eu 

sabia que precisaria mudar pra não te perder.”  

“Você acha que mudanças de caráter, sentimentos, ou comportamentos 

acontecem assim, num instante?”  

“É que não foi exatamente num instante que...”  

“Como não? Hoje cedo você ainda era o mesmo coração de pedra, o 

que quer que tenha acontecido, só pode ter sido hoje, e para mim, isso é um 

instante.”  

“Eu sei querida, mas foi um instante que pareceu muito longo para mim.” 

A expressão dela se tornou confusa e um pouco mais fria, então resolvi 

que eu não tinha nada a perder contando a verdade...  

“Calma, eu explico, mas vai precisar ter paciência, é uma longa história.”  

“Do que exatamente você está falando?”  

“Da minha mudança, você não quer entender o que aconteceu?”  

“Quero.”  

“Então vamos lá, é o seguinte: eu tinha um amigo invisível quando era 

criança.”  

Ela não me interrompeu como imaginei, apenas abriu bem os olhos 

como quem duvida do que está ouvindo. Continuei mesmo assim.  

“O nome dele é Jackson, ele me acompanhava em tudo que eu fazia, 

ficava o tempo todo comigo, e eu não sabia que ele era invisível. Meus pais 

deixaram que eu pensasse que ele era real, nunca me disseram nada a 

respeito. Até certo dia, meu aniversário de 8 anos.” A essa altura, minha Júlia 

não me olhava mais com descaso, mas sim com interesse. 
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“Ele sumiu na hora da festa, e eu procurei por ele feito doido pela casa 

toda, eu não queria que ele ficasse de fora nas fotos. 

Mas não o encontrei, eu fiquei preocupado, mas meus pais ficaram 

bravos comigo, e meus parentes ficaram sem entender. Foi nesse dia que eu 

descobri que ele era imaginário, quer dizer, eu fui obrigado a pensar isso, 

porque ele nunca mais apareceu.”  

“Você nunca me contou sobre isso, por quê?”  

“Porque eu simplesmente deletei isso das minhas memórias, era um 

assunto esquisito, me fazia parecer um maluco, e eu não queria que você 

pensasse isso de mim.” 

“Então porque resolveu contar agora?” 

“Por que agora é diferente, agora eu tenho certeza absoluta que eu não 

sou doido. O Jackson realmente existe, ele nunca foi imaginário, embora possa 

ser invisível se ele quiser.” 

“O quê?” 

“Ele voltou hoje! Ele me fez ver tudo que aconteceria se eu continuasse 

daquele jeito.”  

Até esse ponto eu poderia dizer que ela estava me levando a sério, mas 

a partir daí...  

“Pedro, você não espera que eu acredite nisso, espera?”  

“Na verdade sim, você ainda não ouviu nem a metade!”  

“Tudo bem, eu tenho que admitir que está interessante, seja lá o que for 

que você inventou, parece interessante.”  

“Eu não inventei, mas tudo bem, deixe-me continuar.” 

Embora ela não estivesse acreditando no que eu falava, ela não estava 

aborrecida comigo, de fato, ela até parecia estar se divertindo. Então 

prossegui:  
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“O Jackson tem o poder de viajar no tempo, ou prever o futuro, foi ele 

quem me mostrou todos aqueles momentos em que eu sentia que estava 

vivendo algo que já tinha acontecido, mas na verdade não tinha! Eu sentia 

aquilo porque muitos anos antes ele me mostrou que aquilo aconteceria!”  

“Legal, você finalmente encontrou uma explicação para os seus dejá 

vùs!” Ela falou sorrindo.  

“Júlia, isso é sério.”  

“Tudo bem, vou parar de interromper.”  

“Obrigado. Então, ele apareceu hoje e me levou para o futuro, eu vi o 

Lucas com a idade do meu pai, vi o filho dele, o David, e vi a filha do David, 

uma garotinha da idade da Luana, chamada Kathy – ela mora em um orfanato, 

porque a mãe dela morreu e o pai dela, o David, está preso na cadeia, mas ele 

não é realmente culpado, e o Lucas é um excelente advogado mas se recusou 

a defender o próprio filho, porque pensa que ele é culpado. O Lucas virou um 

sujeito mal humorado, carrancudo e... triste. O Jackson disse que eu tenho o 

poder de mudar tudo isso, se minha vida for mais correta.  

Minha influência pode ser uma vantagem ou um atraso para aqueles que 

virão a esse mundo através de mim. Então eu percebi que junto com você eu 

posso ser muito melhor e muito mais feliz, e assim, com a vida em ordem, vou 

colocar nossos filhos como uma prioridade no meu tempo. Eu não quero que 

eles cresçam sem minha presença, eu não quero causar qualquer tipo de 

trauma neles, eu vou ser o melhor pai e o melhor marido desse mundo, de 

agora em diante! Quero correr com todas as minhas forças para criar um 

legado que seja uma vantagem, em todos os aspectos.” 

Quando eu finalmente concluí meu raciocínio e explicação, fiz uma 

pausa respirei fundo, e vi um olhar totalmente diferente em minha esposa. Tive 

certeza de que ela já não duvidava de mim, embora não entendesse com 

certeza o que era real e o que era simbólico na minha história.  

“E toda essa viagem no tempo para mim, pareceu muito tempo, mas na 

verdade nem passou duas horas! Por isso eu disse que não foi exatamente 
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num instante que eu mudei, mas o que importa é que eu mudei. Agora eu sinto 

que minha família é meu bem mais precioso, e nós estamos ligados a nossos 

pais, avós, bisavós e etc... Da mesma forma que nossos filhos, netos e 

bisnetos serão ligados a nós, é como uma corrente que atravessa o tempo e as 

épocas, nossa responsabilidade é ser um elo forte nessa corrente.” Fiz outra 

pausa para perguntar: “Você entendeu? “ 

Ela me olhou, pensou, fez uma cara de quem está assimilando um 

conceito matemático e depois finalmente disse:  

“Eu acho que sim.”  

E eu logo suspirei – “Ufa, isso quer dizer que você não vai ligar para 

uma clínica psiquiátrica assim que amanhecer, para me internar?” 

“Não.” Ela respondeu sorrindo. ”Na verdade, eu senti muita falta dessa 

sua... habilidade de tornar nosso relacionamento mágico e especial, e eu estou 

feliz que isso tenha voltado a fazer parte de você.” 

“Espera aí!” Protestei. “Isso foi o mesmo que dizer – gostei da sua 

historia, é uma gracinha.” Então voltando ao tom de voz suplicante continuei.  

“Você não acredita em mim, não é?”  

“Não Pedro, não fique assim, eu acredito.” 

Mas eu sabia que ela, assim como qualquer outra pessoa não 

conseguiria acreditar realmente numa coisa assim. Pelo menos, ela gostou de 

me ouvir, a ajudou a se reaproximar de mim e, pelo olhar dela, posso até dizer 

que ela viu um toque de romantismo na minha história. 

E assim eu havia começado a reparar o meu grande edifício, mas eu 

sabia que isso não seria obra de um só dia. 

Voltei a dormir no nosso quarto, e tive uma deliciosa noite de sono. 

Abraçado com minha esposa dormi tranqüilo como a muito tempo não dormia. 

Pena que toda essa suavidade da nossa reconciliação foi bruscamente 

interrompida logo que amanheceu. Alguém estava batendo bem forte e 

impaciente na porta.  
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“Amor, que barulho é esse?”  

“Não sei, mas já estou indo ver.” Respondi vestindo um agasalho e desci 

as escadas gritando: “Já vai!”  

E lá estava ele, meu amigo Jackson de novo, o que será que ele queria 

dessa vez?  

“Oi Jack, não esperava te ver tão cedo, o que aconteceu?”  

“Oi Pedro, posso entrar?”  

“É claro, mas...se minha esposa me ouvir conversando com você, vai 

pensar que tem alguém aqui e...você sabe, ela não vai te ver e...”  

“Ela pode me ver sim, sou eu quem controla isso. Você não vai parecer 

um louco, pode ficar tranqüilo.”  

“Legal, eu acho que vou aproveitar a oportunidade para te apresentar 

para ela então, tudo bem?” 

Ele fez que sim com a cabeça e meio sem jeito continuou:  

“Eu ia mesmo precisar falar com vocês dois.” 

Eu tinha acabado de acordar, mas nesse momento eu tive uma grande 

dúvida, se aquilo era mesmo real ou apenas um sonho. Chamei a Júlia mesmo 

assim, sem tirar os olhos dele, gritei:  

“Amor, temos uma visita!” Ao que ela respondeu:  

“Já vou descer, mas quem é?”  

“Você não vai acreditar, é melhor vir ver.” 

Enquanto ela se preparava olhei com mais atenção para o Jackson e 

percebi que ele parecia tenso e inseguro, algo totalmente contrário à sua 

personalidade.  

“Ei Jack, o que foi? Você está esquisito.”  
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“Você se lembra, ontem a noite, quando eu te disse que vim numa 

importante missão?”  

“Perfeitamente.”  

“Então, na verdade eu mesmo inventei essa missão.”  

“Como assim?”  

“Eu não recebi ordem alguma para aparecer para você e te mostrar seu 

futuro, eu vim por conta própria.”  

“Hum... Entendi. E daí?” 

Foi quando a Júlia chegou e interrompi brevemente a conversa para 

apresentá-los.  

“Júlia querida, esse é o Jackson.” 

É claro que ela me lançou o olhar mais desconfiado do mundo, mas 

também respondeu educadamente:  

“Muito prazer Jackson.”  

“É todo meu.”  

Então permiti que ele voltasse logo ao assunto que o trouxera.  

“O Jackson estava começando a me explicar o motivo de sua visita.”  

“Okay, fique a vontade, Jackson.” A Júlia disse.  

“Obrigado. Por favor, me desculpem por ter vindo tão cedo, é que eu 

precisava muito mesmo da sua ajuda.” 

Minha esposa me lançou outro olhar desconfiado e confuso, mas eu 

apenas olhei para o Jack e falei:  

“Vá em frente amigo, eu já contei a ela tudo sobre você.”  

“Eu sei que você contou Pedro, e isso é parte do problema.”  

“Problema? Que problema?” A Júlia perguntou mais impaciente.  
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“Bom, como eu ia dizendo, eu apareci ontem à noite para o seu marido, 

sem autorização do líder do meu mundo, o Rei Blairo. Eu só queria ajudar, mas 

acabei provocando uma grande confusão.”  

“Por quê?” Perguntei esperando mais detalhes.  

“Porque nós somos proibidos de ser visíveis a qualquer humano adulto, 

os pulsares, que vocês chamam de amigos invisíveis, só podem se mostrar 

para crianças pequenas, foi por isso que eu tive que me tornar invisível para 

você, no seu aniversário de oito anos. E fui acompanhar outra criança, mas 

continuei te assistindo, porque eu me preocupava com você.  

Quando vi o rumo que você estava tomando senti que devia alertá-lo, 

afinal, é isso que aprendi desde cedo – mantenha os humanos em segurança, 

ajude-os, cuide deles! Então eu vim sem pensar duas vezes. Eu não imaginava 

que isso seria levado tão a sério pelos juízes de Estelar.”  

“Puxa, isso é interessante” Comentei pensativo. “Eu não sabia que você 

tinha um mundo, com um governo e mais seres como você.”  

“Você acha interessante, não é? Isso também é parte do problema.” 

É claro que a Júlia se adiantou de novo:  

“Mas o que esse problema tem a ver com a gente? Você não deveria 

estar lá agora, nesse seu mundo, pagando alguma multa ou cumprindo alguma 

tarefa pela infração?” 

Achei o comentário dela engraçado, pela forma como ela falou com o 

Jack, como se ele tivesse saído de uma história em quadrinhos. Mas ele não 

sorriu, apenas engoliu a seco, passou os dedos na testa e continuou sua 

explicação.  

“O problema envolve vocês por uma razão muito simples. Os juízes 

consideram vocês uma ameaça, nunca qualquer humano adulto viu um pulsar 

e na verdade, nós estudamos muito sobre as crianças humanas, mas pouco se 

sabe sobre os adultos. Existem muitas dúvidas e temores em relação a vocês, 

somos ensinados que adultos humanos não são... confiáveis.”  
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“Quer dizer que eles estão com medo da gente, só por que sabemos que 

eles existem?”  

“Exatamente.”  

“Então Jackson, você pode voltar tranqüilo e dizer a eles que nós não 

pretendemos incomodá-los, muito menos falar sobre eles para ninguém, não 

há o que temer.” 

Eu não sabia se esse comentário estava apenas dando continuidade à 

sua encenação, ou se ela tinha percebido, assim como eu, que aquilo era sério. 

Então o Jackson, ainda mais relutante continuou:  

“É que eles não consideram seguro acreditar em sua palavra, eles tem 

vários estudos que indicam um índice muito alto de adultos que mentem ou 

mudam de idéia. Então, um dos juízes, o pior deles, de fato, sugeriu uma coisa 

totalmente absurda e contrária às nossas leis.” 

Como ele não conseguiu concluir claramente, resumi o problema 

perguntando inconformado:  

“Espera ai, eles querem nos matar?”  

  



Suzana A. Ribeiro Página 88 
 

CAPÍTULO 10 - PERÍGO  

 

“Não eles, o Rei Blairo jamais permitiria isso, apenas uns juízes assustados... 

Foi por isso que marcaram a Assembléia Decisiva, na qual eu serei julgado e 

vocês serão minhas testemunhas.” 

Olhei para a Júlia ao mesmo tempo em que ela me olhou e disse: “Então 

isso tudo é verdade mesmo?” 

Apenas fiz que sim com a cabeça ao mesmo tempo em que suspirei 

preocupado.  

“Imagino que nós não tenhamos escolha, certo Jack?” Comentei 

disposto a concluir a conversa e partir para a ação. 

Mas ele considerou como uma reclamação, como se eu estivesse 

zangado com ele, por isso começou a se explicar de novo:  

“Desculpe Pedro, eu sinto muito ter envolvido vocês nessa encrenca, eu 

devia ter me contido e...”  

“De jeito nenhum” - Interrompi – “O que você fez ontem mudou 

completamente minha vida, por sua causa eu estou retomando ao rumo correto 

e você sabe que isso vai afetar muitas pessoas. Eu não trocaria esse 

sentimento que você me proporcionou por nada, portanto, pare de se desculpar 

e vamos lá! Nós temos um julgamento a comparecer e não queremos chegar 

atrasados, não é?” 

Ele sorriu concordando mas Júlia ainda precisava de um pouco mais de 

informações...  

“Olha, eu não quero parecer pessimista, mas você sabe o que acontece 

se nós não formos convincentes o suficiente, e eles condenarem você?”  

“Não exatamente, nunca houve nada semelhante na história de Estelar.”  
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“Certo, então suponho que você também não sabe o que eles farão 

conosco.”  

“O Rei Blairo não vai permitir que ninguém lhes cause qualquer dano, 

ele é o grande protetor dos humanos!”  

“Sim, mas e aqueles juízes?”  

“Eles não podem agir contra as ordens do Rei.”  

“Querida” – interrompi – “É bem simples, nós só precisamos ir para 

testemunhar que a vinda do Jackson foi de grande utilidade para nós. E 

quando eles perceberem que nós não vamos divulgar o segredo deles, 

voltaremos para casa com tudo resolvido.”  

“Mas Pedro, como vamos convencê-los se o Jackson acabou de dizer 

que eles não acreditam em nós?” 

Eu estava prestes a responder que seria melhor ir e tentar do que 

permanecer aqui, ignorando o perigo que aquele juiz intencionava contra nós. 

Mas o Jackson respondeu antes de mim:  

“Há um meio. No meu mundo existe um lugar, para o qual vocês serão 

levados, onde todo pensamento, idéias, imaginações, sonhos e os sentimentos 

mais profundos são gravados de forma que outros podem saber exatamente o 

que há em sua mente. Esse lugar chama-se Montanha dos Pensamentos.”  

“Montanha dos Pensamentos?” Repetimos ambos perplexos.  

“Sim, é um lugar muito útil para nós. Aonde registramos toda nossa vida, 

através dos sentimentos e pensamentos que temos quando entramos em uma 

das salas. Foi criada logo no início de Estelar, inclusive é uma tradição todos 

os noivos irem até lá, um dia antes de se casarem, e depois retornarem a cada 

aniversário de casamento, para reviverem as memórias registradas.”  

“Uau! Eu adoraria saber como isso funciona.... Pelo que você diz deve 

haver um espaço imenso para armazenar tantas informações.” Comentei 

pensativo.  
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“Sim, há bastante espaço, mas esses registros não são feitos da 

maneira humana, não usamos computadores, nem nada do gênero, se é isso 

que você estava imaginando. Funciona assim: Quando entramos numa sala de 

lembranças, podemos ouvir e ver em nossa mente com facilidade as últimas 

coisas que foram gravadas ali, mas com maior concentração e sintonia é 

possível acessar registros muito antigos. Pulsares com mais habilidade 

conseguem deixar mensagens específicas, os outros deixam apenas coisas 

mais vagas, como sonhos confusos.”  

“Acredito que vamos nos encaixar nessa última categoria.”  

“Provavelmente, mas será o suficiente.” 

Com essas informações, minha esposa se acalmou e voltou às suas 

preocupações mais rotineiras:  

“Mas e as crianças? Não podemos sair e deixá-los sozinhos!”  

“Eles podem vir conosco, aposto que vão adorar o passeio.” 

Ela murmurou algo como que concordando ironicamente e em seguida 

acrescentou:  

“Tem comida no seu mundo Jackson? Ou devo levar?” 

Eu estava prestes a dizer algo como – é claro que tem comida, amor. 

Afinal, ele sempre participava das refeições comigo na infância, normalmente. 

Mas ele novamente me antecedeu dizendo:  

“Ainda bem que você pensou nisso Júlia, é melhor levar o suficiente para 

o dia todo, não há comida humana no meu mundo.”  

“Como não?” Perguntei incrédulo, agora eu era o interrogador.  

“Eu sei que você já me viu comendo Pedro, mas eu só comia para te 

acompanhar. Na verdade, nosso alimento só existe em nosso mundo, e nós 

não precisamos dele diariamente, como vocês. Atualmente basta uma carga 

por mês.” 
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Enquanto ele falava e eu ouvia fascinado, minha esposa preparou nossa 

comida e nossos filhos para a viagem mais inimaginável que qualquer pessoa 

poderia conceber.  

“Como assim, uma carga por mês?” Perguntei.  

“Nosso alimento é uma espécie de irradiação, que emana de uma pedra 

que chamamos de fragmento mãe porque é um pedaço de nossa Estrela 

natal.”  

“Estrela natal?”  

“Isso, é nosso planeta de origem. O fragmento mãe fica na torre mais 

alta do castelo do Rei, onde é protegida e ao mesmo tempo disponível para 

todos os pulsares. Para nos alimentar basta sentir sua luz, como vocês sentem 

o calor do sol, por um determinado período. Isso é uma carga.”  

“Incrível... Mas e essa sua Estrela natal, fale mais sobre esse lugar!”  

“Bom, meus pais vieram de lá, mas passaram por uma espécie de véu 

do esquecimento, então ninguém sabe muito sobre isso, eu nem sei se tenho 

avós porque meus pais só conseguem se lembrar da vida a partir do dia em 

que chegaram na Terra! Estranho, eu sei.” 

“Puxa Jack, isso é simplesmente inacreditável. Pode ter certeza. Mesmo 

que contássemos para alguém, ninguém acreditaria! Não há com o que se 

preocupar.”  

“Talvez Pedro, mas o que você acha que seus pais diriam se isso fosse 

contado a eles na época em que você fez oito anos? É provável que eles não 

acreditariam, mas no fundo ficaria uma dúvida, uma suspeita, uma curiosidade 

que em alguns humanos poderia desencadear uma busca por provas, não há 

nada que um adulto humano confie mais do que uma prova.  

E nossa dimensão não pode ser invadida por esse tipo de pesquisas, 

seria arriscado demais para nós tamanha exposição, você entende?”  
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“Acho que sim, mas não vejo como minha raça poderia colocar a sua em 

perigo, você é muito mais forte do que eu, mais inteligente, rápido e cheio de 

poderes!”  

“É...Nós temos algumas vantagens, mas embora possamos prever o 

futuro de um humano, não podemos prever um ataque de alguém com quem 

não estejamos em sintonia.”  

“Mas Jack, se houvesse um ataque, é óbvio que vocês poderiam contê-

lo, não é?”  

“Contanto que não fosse tarde demais.”  

“Por quê?”  

“Bom, acho que não devo falar sobre isso.”  

“Eu não acredito, você também acha que eu te prejudicaria?”  

“Não. Na verdade posso ver que isso não está na sua direção, eu só 

gostaria de não te envolver tanto nos assuntos do meu mundo, algumas 

informações transmitem perigo.”  

“Nossa, essa conversa está ficando esquisita. Primeiro, como você sabe 

o que está na minha direção e segundo, como uma informação pode transmitir 

perigo.”  

“É simples, eu posso ver seu futuro porque desenvolvi essa habilidade 

antes de iniciar minha missão, é matéria obrigatória em nossa escola. Funciona 

de forma semelhante à previsão de um jogo de xadrez. Uma pessoa experiente 

consegue visualizar muitas coisas antes de acontecerem baseada nas de-

cisões dos jogadores e no ambiente ao seu redor, não é verdade?”  

“Acho que sim.”  

“Inclusive, essa previsão do futuro, é o que nos possibilita criar em suas 

mentes a sensação de dejá vù.”  

“Faz sentido.”  
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“E informações podem transmitir perigo por vários motivos, mas esta que 

você me pediu, é justamente o que assusta o Juiz Pablo. Se você souber 

nosso ponto vulnerável e ele souber que você sabe...”  

“Já entendi. Então, nós estamos em perigo porque eles nos consideram 

perigosos. Que dilema!”  

“Sim, mas tudo isso será resolvido assim que vocês forem à Montanha 

dos Pensamentos.”  

“Certo, estou ansioso para conhecer seu mundo Jack!” 

Meus filhos chegaram para tomar o café da manhã e ao ouvirem esse 

meu comentário, reagiram com naturalidade e entusiasmo. A Luana perguntou:  

“Nós vamos para outro mundo papai?”  

E o Lucas prosseguiu:  

“Nós vamos do quê? Uma nave espacial ou um foguete?” 

Apenas ri e olhei para o Jackson, esperando que ele respondesse por 

mim.  

“Na verdade, podemos ir a pé.” 

Não fiquei menos decepcionado que as crianças com a resposta. Ele 

percebeu nossa frustração e continuou:  

“Meu mundo fica em uma dimensão invisível para vocês, mas é aqui na 

terra.” 

Meio aborrecida a Luana disse:  

“Ah, que chato, nós vamos para seu mundo a pé e nem vamos 

conseguir vê-lo?”  

“É claro Luana, se ele disse que é invisível!” Lucas comentou confiante, 

mas logo acrescentou desconfiado:  
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“Nós não vamos para outro mundo coisa nenhuma, não é papai? Eu não 

sei por que a mamãe disse isso.”  

“Sua mãe nunca mente meu filho. Nós vamos para o mundo dos amigos 

invisíveis, ele vai nos levar e vai fazer com que seja visível para nós.” 

Expliquei com a mão no ombro do Jack e ele completou:  

“Vou mostrar um pequeno truque que vai ajudá-los a compreender.” Ele 

estralou os dedos e sumiu, nós só tivemos tempo de nos entreolhar 

espantados, pois ele reapareceu exatamente no mesmo lugar uns três 

segundos depois.  

“Viram?” Perguntou como um mágico se exibindo. Ele parecia bem mais 

a vontade com as crianças.  

“Vou fazer a mesma coisa no portal que leva à minha dimensão e vocês 

serão os primeiros humanos em solo cem por cento mágico.” 

É claro que eles ficaram deslumbrados, e sua idade não permitia que 

enchessem a mente de temores como nós.  

“Uau! Que legal! Porque você não trouxe esse seu amigo antes papai?” 

A Luana perguntou, mas nem esperou uma resposta, continuou sua refeição 

rapidamente para podermos sair.  

E eu fiquei só olhando o brilho dos olhos deles, tão empolgados com o 

dia diferente que tinham pela frente. Eu não vinha reparando nesses detalhes 

há um bom tempo. E quando o fiz, senti o coração cheio de amor por eles, eu 

não deixaria que nada de mal os acontecesse, eu os protegeria com minha 

própria vida, se preciso. Então Lucas me trouxe de volta das reflexões:  

“Pai, hoje é sábado?”  

“Não, que eu me lembre é quinta feira, meu filho, por quê?”  

“Você não vai trabalhar?”  

“Não, hoje nós precisamos resolver outras coisas, amanhã, ou semana 

que vem o papai volta para o trabalho.”  
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“Legal!” 

Isso me lembrou de ligar para minha secretária, desmarcando todos os 

meus próximos compromissos. Ela achou muito estranho, pois eu nunca 

faltava, mas para mim, estranho foi conversar sobre esses assuntos, que 

ontem me pareciam os mais importantes da face da terra, sendo que hoje, com 

a mente voltada a minha família, eles pareciam quase banais. 

Ao desligar o telefone, notei minha esposa pronta para partir, perto da 

porta, com expressão preocupada. Eu também estava preocupado, mas 

animado ao mesmo tempo, por estar com eles em uma aventura tanto real 

como mágica.  

“Vamos Pedro” – ela me disse baixinho – “É melhor isso tudo ser 

verdade mocinho, senão aquela idéia sobre o manicômio será minha única 

alternativa para você.” Nós rimos juntos enquanto eu me levantei e fomos para 

a rua de mãos dadas. Antes de andar meia quadra, Jack perguntou:  

“Todos prontos?” 

Júlia e eu apenas gesticulamos afirmativamente e nossos filhos 

responderam vibrando: “Sim!”  

“Então vamos lá!” 

Ele estralou os dedos, e no mesmo instante tudo foi mudando ao nosso 

redor. Em menos de um minuto, estávamos num lugar completamente novo... 

bem mais colorido, com cheiros diferentes, ruas extremamente limpas, lindas 

casinhas que pareciam ter sido construídas com o propósito de combinarem 

umas com as outras em toda a vila e uma incrível paisagem de fundo, com 

montanhas encantadoras. 

Havia um ar angelical em toda parte, exceto pelos moradores, que 

pouco a pouco foram aparecendo, nos direcionando olhares tensos, 

assustados e alguns até ameaçadores. Mas contrariando essa recepção da 

maioria,  Jack nos saudou calorosamente dizendo:  

“Sejam bem vindos amigos, à terra dos pulsares.” 
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CAPÍ TULO 11 - ADULTOS  

  
“Obrigado Jack, a que horas é o seu julgamento?”  

“Às oito.”  

“Só faltam dez minutos, precisamos ir logo!” Exclamei.  

“Não de acordo com o meu relógio, Pedro.” Ele respondeu num tom 

calmo que aguçou minha curiosidade.  

“Como assim?” Perguntei.  

“Aqui, em nossa dimensão, o tempo passa mais lento.”  

“Quão mais lento?” Júlia perguntou aproveitando que as crianças 

estavam brincando distraídas ao nosso redor, para obter mais informações 

junto comigo.  

“Resumidamente, cem anos seus é apenas um ano para nós. 

Consequentemente, um ano humano equivale apenas a três dias e quinze 

horas. Uma hora do seu relógio leva pouco mais de quatorze segundos do 

meu.”  

“E por quê?” Ela continuou.  

“Para acompanhar nosso ritmo de envelhecimento, de uma forma 

sincronizada à dimensão humana. Por exemplo, se eu dissesse que tenho mil e 

novecentos anos, você não acreditaria, não é mesmo?”  

“É claro que não!”  

“E se eu dissesse que tenho dezoito ou dezenove?”  

“Aí sim.”  

“Mas se nós contássemos em tempo humano eu teria quase mil e 

novecentos.”  
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“Isso explica porque você parece igualzinho a dezenove anos atrás, para 

você não passou nem três meses!” Comentei fazendo as contas.  

“Dois meses e nove dias para ser mais exato.”  

“Minha nossa, isso é impressionante.” Exclamei. 

“Bom, quer dizer que temos algum tempo livre antes do julgamento.” 

Júlia concluiu. “O que vamos fazer?”  

“Acho que o Jack poderia nos mostrar os pontos turísticos!” Comentei 

imaginando quantas coisas novas mais poderiam surgir naquele dia.   

“Ótimo, acho que podemos começar pela nossa escola.” Jack sugeriu. 

Olhei para a Júlia que concordou com o olhar e respondi:  

“Parece interessante.”  

“É por aqui.” Ele levantou apontando a direção. Nós chamamos as 

crianças ao mesmo tempo:  

“Filho, filha, venham!” E a Júlia acrescentou – “Vamos conhecer uma 

escola.” 

Eles ainda não freqüentavam nenhuma escolinha, mas já sabiam do que 

se tratava porque estavam esperando ansiosos para começar. Então 

caminhamos mais um pouco naquele lugar que parecia uma mistura de um 

bosque com um parque, cheio de árvores e flores dos mais variados tipos. 

E agora eu não tinha mais nenhum dejá vù, apenas um nítido sentimento 

de que estava sonhando, e notei que a Júlia sentia algo parecido quando ela 

comentou:  

“Esse lugar é tão surreal que se eu acordasse agora e estivesse em 

nossa casa, não teria a menor dificuldade em concluir que tudo isso foi só um 

sonho.”  

“Eu também, mas só a partir do momento em que o Jackson nos 

acordou batendo na porta, porque a conversa que tivemos antes de dormir, em 
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que você me deu uma segunda chance é uma lembrança completamente real.” 

Respondi convicto, mas ao olhar para ela acrescentei – “Não é?”  

“É verdade, eu senti muito a sua falta para confundir aquele momento 

com um sonho.” Eu a abracei ainda caminhando e disse em seu ouvido:  

“Eu te amo, vai dar tudo certo.” 

Ela sorriu e o Jack que estava logo à frente com as crianças nos falou:  

“Chegamos.”  

“Uau!” Foi unânime, e eu continuei:  

“Se essa é a escola, mal posso esperar para ver o castelo do Rei!” 

Era uma construção imensa que parecia nova, porém com traços e 

detalhes antigos, talvez fosse mesmo muito antiga mas sem a cara de velha! A 

parte interna também era muito elegante, com ornamentos refinados, tapetes e 

obras de arte em exposição. Se construíram este lugar imitando os humanos, 

certamente se inspiraram num palácio do século XVIII e não numa escola como 

as que conhecemos atualmente! 

Eu não fui o único que se surpreendeu. “Papai” O Lucas me chamou – 

“Tem certeza que isso é uma escola?”  

“É... uma escola diferente filho.” Tentei explicar e ele se deu por 

satisfeito.  

“Esse é o salão de eventos, no segundo andar ficam as salas de aulas, e 

no terceiro andar o Setor Administrativo.”  

“É tudo de muito bom gosto Jackson” Minha esposa comentou – “Tem 

uma atmosfera tão suave e tranqüila, nunca vi nada assim. Sem contar a 

limpeza! Tudo brilha... Olha, estou impressionada.”  

“Imaginei que vocês iam gostar, eu sempre apreciei esse lugar.”  

“Você estudou aqui antes de ser meu amigo invisível?”  
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“Sim, essa é a única escola do nosso mundo, todos os pulsares iniciam 

a preparação aos doze anos e concluem aos dezoito, que é quando saímos 

para acompanhar algumas crianças humanas. Então, quando eu terminar 

minha temporada no seu mundo, ao completar dezenove anos, vou voltar aqui 

para pegar meu diploma.”  

“Quer dizer que eu faço parte do seu histórico escolar?”  

“Sim, mas você é muito mais do que uma simples criança que foi 

acompanhada por um de nós, meu ato impensado fez de você e sua família, os 

humanos mais famosos do meu mundo. Todos estão sabendo o que está 

acontecendo, inclusive minha família.” 

Não sei por que, mas isso me surpreendeu.  

“Então você tem uma família?”  

“É claro, todo mundo tem uma família, eu só disse que não sei nada 

sobre meus avós, mas tenho meus pais, um irmão e uma irmã!”  

“Que bacana, Jack, porque você não nos conte mais sobre sua família?”  

“Vou fazer melhor do que isso, vou levá-los para conhecê-los, que tal?” 

A Júlia me olhou meio desconfiada e eu sabia o que ela queria que eu 

dissesse.  

“Mas Jack, todos os pulsares que nós vimos até agora não parecem 

muito felizes com nossa invasão, quer dizer, nossa visita. Entrar na casa de 

alguém me parece um pouco demais.”  

“Bobagem.” Ele replicou com seu característico tom calmo e confiante. 

“Minha família é diferente.”  

“Bom, já que você diz...” Ergui os ombros e as sobrancelhas dizendo 

sem palavras a minha esposa que fiz o que pude. Ela não se zangou, apenas 

pediu para terminara de ver a escola. Então subimos de elevador para o andar 

das salas de aulas, que estava bem mais movimentado e parecia um pouco 

mais com a nossa noção de escola.  
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“Cada sala tem um assunto e um professor, os alunos assistem uma 

matéria diferente a cada dia da semana.” 

Jackson estava bem tranqüilo para alguém que estava prestes a ser 

julgado, circulando conosco como se fosse um guia turístico e como se fosse 

normal apresentar suas coisas aos humanos. Ele simplesmente ignorava todos 

os olhares inconformados e nos dedicava a mais doce atenção.  

“Estas são algumas das matérias que estudamos” – Ele parou em frente 

um quadro e continuou – “Achei que gostariam de saber, só por curiosidade.”  

“Mas em que língua isto está escrito Jack? Javanês?!” Perguntei 

perplexo, pois nem consegui identificar os caracteres!  

“É a nossa língua, chama-se estrelíaco.”  

“Mais uma novidade...” Suspirei. “Vocês têm um idioma próprio?”  

“Sim, mas podemos nos comunicar em qualquer idioma humano 

também. Vou ler os nomes de algumas matérias para vocês. Idiomas humanos, 

como vocês já deviam suspeitar, previsibilidade humana, proteção e 

entretenimento de crianças humanas, controle da invisibilidade, tele 

transportação/ viagens no tempo e regras gerais.” 

Ele fez uma pausa ao notar que alguém estava vindo em nossa direção. 

Era um homem alto, velho e com postura imponente, eu diria que era, no 

mínimo, o diretor da tal escola.  

Minha esposa automaticamente aninhou as crianças consigo e eu fiquei 

a frente deles e atrás do Jackson. Eles conversaram rapidamente em 

estrelíaco, eu não entendi nada, mas o Jack parecia estar tentando convencer 

o grande homem de que não éramos perigosos, este por sua vez, pareceu 

pensativo.  

De qualquer forma ficou bem claro que ele pediu que saíssemos, por-

tanto, nos encaminhamos até o elevador e antes que se fechassem as portas 

pude ver que ele continuava a nos observar e tive uma impressão de que 
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aquele era um pulsar sábio e bondoso. Seu olhar transmitia ternura, e isso me 

acalmou. 

Assim que deixamos o prédio a Júlia perguntou:  

“É impressão minha, ou fomos expulsos, Jackson?”  

“Não exatamente, mas esqueçam isso. Vamos para minha casa.” 

A Júlia não era de discutir, a menos que a segurança de nossos filhos 

estivesse em questão.  

“Para sermos expulsos de novo?” Ela replicou meio arredia.  

“Vocês não foram expulsos Júlia, pode ficar tranqüila.” 

Eu a abracei a caminhamos mais um pouco, guiados pelo Jack, por uma 

trilha cheia de pedrinhas brilhantes. Certamente aquele dia estava sendo 

maravilhoso para as crianças, que não captavam preocupação alguma. 

A casa do Jack era pequena, mas muito bem trabalhada, cheia de 

detalhes em madeira que conferiam um ar de graciosidade e aconchego. Havia 

flores nas janelas e em todo o redor. Subimos uma escadinha de pedra e lá 

estávamos, na porta de entrada. 

Pensei que ele ia bater e esperar que alguém abrisse, mas que tolice, 

aquela era a sua casa!  

“Mãe, pai, Evelin, Nic, cheguei! Venham conhecer meus amigos!” 

Nós mal havíamos entrado e todos já tinham aparecido na sala para nos 

recepcionar. E não estavam assustados ou receosos, pelo contrário, nos 

receberam calorosamente.  

“Olá! Sejam bem vindos.” O pai dele nos disse com um sorriso 

descontraído.  

“Obrigada por terem vindo, isso foi muito gentil de sua parte.” A mãe 

continuou. Ela aparentava estar preocupada, mas tinha uma perspectiva 

diferente sobre nossa vinda.  
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Notei que a família do Jack nos via como voluntários que chegaram para 

ajudá-lo a se livrar de uma tremenda encrenca, mas tive a impressão de que 

ainda não entendíamos completamente tudo que estava acontecendo. 

Evelin era sua irmã mais nova, devia ter uns quinze anos e Nicolas era o 

irmão, que devia estar próximo dos dezoito, como o Jack. Eram jovens 

adoráveis e gentis. De fato, toda a família Collesvile, como fiquei sabendo que 

se chamavam, era muito amigável.  

“Eu preparei um lanche para vocês, espero que estejam com fome.” 

Heloise, a mãe, nos levou para a cozinha e ao ver a mesa cheia de deliciosa 

comida humana, tanto eu como a Júlia olhamos para o Jack, esperando uma 

explicação.  

“A mamãe foi atrás de comida humana, eu devia ter imaginado que ela 

faria isso.”  

“Mas é claro!” Heloise prosseguiu – “Não se recebe amigos em casa 

sem oferecer alguma coisa, meu filho.”  

“Está certo mamãe, obrigado.” 

A essa altura as crianças já estavam comendo e nós acabamos tomando 

o lanche também e tendo um momento bem agradável com eles. 

Depois da refeição, Nicolas e Evelin chamaram as crianças para brincar 

e nós fomos para a sala conversar um pouco com o Jackson e seus pais.  

“Então Jack, você disse que ainda não terminou sua temporada no meu 

mundo, não é?”  

“Sim, falta só mais uma criança, ou cinco anos humanos.”  

“Então, se o período que vocês ficam lá é um ano pulsar, são cem anos 

humanos! Fazia noventa e cinco anos que você não via sua família?”  

“Não... Eu os vejo sempre que venho me alimentar... Geralmente 

quando as crianças que acompanho estão dormindo. E também podemos nos 

comunicar por cartas.”  
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“E qual é o propósito desse tempo que vocês passam entre nós?” Júlia 

perguntou e Heloise foi a primeira a responder:  

“É que nós, querida, nos consideramos como hóspedes nesta terra, 

então procuramos ajudar os verdadeiros proprietários, como uma forma de 

agradecimento. Fizemos isso pessoalmente logo que chegamos aqui, foi 

maravilhoso. Agora é a vez de nossos filhos.”  

“Logo logo será oNicolas.” Comentou o pai. “Ele é um ano mais novo 

que o Jackson, e está quase pronto para partir.” 

Havia evidente satisfação nos rostos deles, pelo serviço que os filhos 

prestavam em nosso mundo, algo do que muito se orgulhavam. Isso me levou 

a pensar:  

“Jack, todas as famílias pulsares são assim, como vocês?”  

“Como assim?”  

“Eu quero dizer, se todos enviam seus filhos para lá, todas as crianças 

tem um amigo invisível, como eu tive?”  

“Não, pelo menos não por enquanto.” Ele respondeu e seu pai 

continuou:  

“Nosso povo não chega nem a um décimo do seu, não podemos 

acompanhar todas as preciosas crianças humanas. Então eles tem que 

escolher algumas. Você foi um dos escolhidos, Pedro.” 

Talvez eu devesse ter considerado isso como um privilégio, mas não 

pude evitar que me viesse à mente a época em que fui taxado de louco por ter 

ficado procurando desesperado meu amigo imaginário naquela festinha de 

aniversário. Então respondi:  

“Sei, e porque fui deixado quando fiz oito anos? O que eu fiz que me 

tornou menos admirável? Porque vocês só gostam das crianças pequenas? Eu 

continuei sendo a mesma pessoa quando o Jack foi embora da minha vida. Só 

que muito mais sozinho...”  
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“Bom Pedro, eu não criei as regras.” George respondeu mecanicamente, 

com um olhar vazio. “Apenas aprendemos que devemos cumpri-las para nossa 

segurança.”  

“Tudo bem, vamos deixar o lado pessoal à parte, eu gostaria de 

entender suas teorias, então me diga: Por que um adulto, um adolescente, ou 

até mesmo uma criança maior é considerado desprezível para vocês?”  

“As crianças maiores não são desprezíveis de forma alguma! Nós os 

evitamos apenas para não permanecer em suas lembranças mais vívidas.”  

“Ora George!” Heloise interrompeu – “Você não percebeu que essa 

conversa está chateando nossos amigos, pare com isso!”  

“Desculpe Pedro, e Júlia, eu não tive a intenção de aborrecê-los, só 

estava respondendo sua pergunta da forma como fui ensinado, mas devo 

admitir que sempre tive minhas dúvidas sobre isso, ainda mais agora que os 

conheço.” 

Minha conclusão foi a seguinte: Eles realmente gostavam das nossas 

crianças, falavam delas com legítimo respeito e carinho, até lamentavam não 

terem número suficiente para todas, mas havia um gritante paradoxo – o modo 

como pensavam dos adultos, demonstrando temor e até desgosto! Será que 

eles não percebiam que parte do que eles tanto amavam continua dentro de 

nós?  

Bom, eu já estava bem crescidinho para sofrer uma crise de rejeição só 

porque os seres de um mundo invisível, não gostavam do que eu era - um 

adulto. Então deixei o assunto de lado e me reconcentrei no que tinha vindo 

fazer.  

“Sr. e Sra. Collesvile, foi um prazer conhecê-los, agradecemos sua 

recepção, mas temos que ir agora. Certo Jackson?”  

“Sim, agora já está quase na hora, mas não é necessário se despedir, 

minha família vai assistir tudo, então podemos ir juntos.” 
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No minuto seguinte estavam todos prontos para partir, mas apesar dos 

esforços para disfarçar, o clima estava realmente tenso. Segurei firme a mão 

da minha esposa e pensei: Não vejo a hora de voltar para nosso mundo, nossa 

vida, e nossa casa.  
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CAPÍ TULO 12 - JULGAMENTO  

 

“Silêncio, por favor. Vamos iniciar a Assembléia Decisiva!” 

Estávamos no castelo do rei, num local que me lembrava um grande 

anfiteatro, mas ao invés de um palco havia um púlpito e cadeiras dos lados, 

como em um tribunal.  

O castelo era lindo e imenso e estava lotado para o grande evento. 

Todos estavam agitados cochichando suas opiniões e, é claro que nós éramos 

o centro das atenções. Eram tantos olhares e comentários que me senti 

pressionado, e lamentei ter exposto minha família a essa situação. 

O Rei Blairo estava sentado na cadeira principal, rodeado por vários 

homens, que como fiquei sabendo, eram juízes. 

O Jackson tinha uma posição de destaque – a cadeira do réu. E nós 

ocupamos o lugar de testemunhas, ao lado daquele homem alto e imponente 

que víramos na escola. Ele era o advogado do Jackson! 

O próprio Rei dirigia a reunião, e depois de seu pedido de silêncio todos 

se calaram a tal ponto que se poderia ouvir uma agulha caindo no chão. 

Então ele prosseguiu:  

“Todos sabem por que estamos aqui, houve uma violação muito grave 

de nossas regras, mas achei que seria justo ouvir o infrator antes de puni-lo, 

visto que ele alega poder se explicar.” Depois de uma breve pausa:  

Este é o julgamento de Jackson Collesvile, filho de George Collesvile e 

Heloise Sparks.  

“Lembrando a todos que utilizaremos o idioma dos humanos presentes, 

durante toda a Assembléia. Vamos começar pelos juízes de acusação, Ulisses 

Cairo e Pablo, vocês tem a palavra.” 
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Esse era o trio que cogitava nos matar, engoli a seco e me encolhi na 

cadeira, preparando-me para escutar o que diriam. A Júlia estava 

descomunalmente quieta ao meu lado, com o olhar tenso sempre direcionado 

para nossos filhos, que estavam sentados juntos na primeira fileira dos 

„espectadores‟.  

A Evelin estava sentada ao lado da Luana e o Nicolas do Lucas, com 

George e Heloise logo atrás. 

Cairo, que parecia ser o líder dos anjos caídos começou:  

“Ficamos sabendo que tem havido questionamentos entre nosso povo, 

sobre os fundamentos de nossas leis. Há até quem esteja difundindo essas 

dúvidas secretamente. Mas todo esse burburinho não passa de mera 

especulação e deve cessar imediatamente!  

Nossos cientistas, professores e estudiosos em geral, tem observado a 

séculos essa raça com a qual dividimos este planeta, e não temos qualquer 

razão para duvidar do que já sabemos – Adultos humanos são desprezíveis por 

uma série de motivos comprovados.  

Vou relembrá-los apenas de alguns: Eles são traiçoeiros, inconstantes, 

egoístas e perigosamente curiosos. Se tais pessoas tivessem conhecimento e 

acesso ao nosso mundo, certamente empregariam seus mais temíveis esforços 

conjuntos e sua avançada tecnologia para poderem pesquisar nosso modo de 

vida, e mais especificamente, aquilo que sustém nossa vida, vocês sabem bem 

do que estou falando.  

Nosso relacionamento com eles se limita a sua infância, única época de 

suas existências em que podem ser considerados inofensivos. Os jovens que 

enviamos às crianças humanas, são nossa colaboração máxima, prova de 

nosso altruísmo nato.  

O que essas crianças fazem depois que crescem, simplesmente não é 

de nossa responsabilidade ou interesse. Um pulsar em seu juízo perfeito 

jamais colocaria seus semelhantes em perigo por consideração a um reles 

adulto humano! Isso é absurdo! É a mais grave infração de que se tem registro 
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em Estelar. Portanto acreditamos ser apropriado punir o infrator com a mais 

alta pena de nosso código de justiça – A morte, visto que ele aparenta não ter 

amor pela própria vida. Ulisses, por favor.” 

Ele fez sinal a seu companheiro para que continuasse a acusação e se 

sentou. 

Nesse momento eu não estava mais tão assustado, e sim preocupado 

com o Jack, então resolvi adotar uma postura e expressão mais ameaçadora, 

mais condizente com as descrições que foram feitas ao nosso respeito. Talvez 

eu pudesse de alguma forma, com toda minha adulta repugnância, proteger 

meu amigo.  

Minha esposa, em contrapartida, permanecia imóvel, estável e 

concentrada. Tentei bolar um plano de escape para o Jack, mas eu não sabia 

exatamente como poderíamos enfrentá-los. Eu estava com raiva, mas a menos 

que descobrisse seu ponto vulnerável, não havia o que fazer. Enquanto esses 

pensamentos se agitavam em minha mente, o tal Ulisses começou a falar:  

“Prezados pulsares e Majestade, vou dirigir-lhes algumas palavras com 

o intuito de trazer-lhes à consideração todas as possíveis conseqüências que 

decorrerão desse crime cometido pelo insensato Jackson Collesvile, se a 

punição não for completamente aplicada.  

Notem que enfatizei a palavra completamente. Alguns de vocês sabem o 

que estou prestes a dizer. É muito claro que o Jackson seja digno da sentença 

de morte, para que jamais ocorra tamanha insanidade outra vez em nosso 

meio.  

Se ele, que é o autor sobre essa nova visão sobre os adultos humanos, 

permanecer conosco, é muito provável que vá espalhar suas crenças com 

outros pulsares em formação, que devido à sua inexperiência acreditariam em 

suas bonitas teorias e causariam, com certeza, o extermínio de nossa raça. 

Mas não é suficiente executar somente ele. Os humanos que agora 

conhecem nossa dimensão não podem prosseguir como se nada soubessem. 
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Eles são nossa principal ameaça e portanto, como um ato de legítima defesa 

de nosso povo, propomos que eles sejam executados juntamente com o réu!” 

Levantei dando um soco na mesa, sem poder mais me conter, mas nem 

sequer fui notado, porque todos que estavam assistindo explodiram 

manifestando ardorosa e revoltada desaprovação. 

A assembléia se tornou um grande alvoroço, o que me surpreendeu pois 

eu não esperava tal reação do povo que nos direcionava olhares tão 

assustados. Se fosse uma questão de votos certamente poderíamos respirar 

aliviados, mas eu precisava conhecer urgentemente a posição que o Rei Blairo 

tomaria, pois a decisão era dele. Em poucos segundos ele bateu seu martelo 

ordenando silêncio e disse:  

“Será que preciso lembrá-los de que o juiz Ulisses estava apenas 

manifestando sua própria opinião? E que a sentença final será declarada 

somente por mim? Portanto contenham-se e acalmem-se, não cometerei 

nenhuma injustiça.”  

Essas palavras do Rei me fizeram lembrar do que o Jackson disse ainda 

em minha casa – Ele jamais permitiria isso. Foi aí que percebi que havia muitos 

pulsares que pensavam como o Jack, só que ninguém nunca teve a coragem 

de desafiar seus líderes e suas regras.  

Nenhum deles jamais tinha se importado tanto com um humano, a ponto 

de não pensar em si próprio primeiro. Isso me preparou para testemunhar 

avidamente a favor de meu amigo, assim que chegasse minha vez de falar. 

Mas ainda faltava o discursinho do último infeliz, que se levantou a pedido do 

Rei:  

“Pablo é sua vez.”  

“Já que me foi dada a oportunidade de fazer o alerta final, gostaria 

apenas de enfatizar o perigo que corremos, e sinto que devo ser o mais 

explícito que me é possível, pois parece que a maioria dos presentes não se dá 

conta do fato.  
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Nosso fragmento mãe vem perdendo a força, todos sabem que uma 

recarga mensal já não tem sido suficiente para nos suster, quando em tempos 

passados uma única exposição à sua luz nos mantinha por pelo menos um 

ano! Não há como prever o efeito que ocorreria se começássemos a dividir sua 

irradiação com visitantes humanos. E se esses humanos tocassem em nossa 

fonte de vida? E se a levassem daqui? Nenhum pulsar enfraquecido seria 

capaz de recuperá-la.  

Vocês lidaram com crianças adoráveis em suas temporadas na terra e 

por isso, tendem a pensar que eles seriam incapazes de nos prejudicar. Mas 

digo-vos que essa ingenuidade ainda trará grandes males sobre este povo, 

pois os humanos adultos não pensarão duas vezes quando invadirem nossa 

dimensão e virem o que provavelmente chamariam de pedra mágica. Eles vão 

ver, tocar, e levar embora nossa única fonte de vida! Pensem nisso. É tudo o 

que eu tinha para dizer.” 

Dessa vez todo o público permaneceu calado, provavelmente 

considerando o perigo que o Pablo tinha explicado. Eu também tirei proveito 

das informações dele, agora eu sabia com certeza qual era o ponto fraco dos 

pulsares. Mas eu não queria roubar a pedra e matar todos eles, por isso con-

tinuei tentando bolar um plano que nos protegesse, bem como a todos os 

pulsares inocentes. 

Em meio a essa confusão de idéias e temores, vi o velho de postura 

imponente que estava ao meu lado se levantar. Ao vê-lo em pé, o Rei Blairo 

sorriu e disse:  

“Sim Thomas, é chegada a hora da defesa, meu velho amigo, a palavra 

é sua.” 

Então ele se dirigiu ao centro, olhou para meus filhos, depois para a 

Júlia e eu, respirou fundo e começou: 

“Majestade, eu gostaria de começar com uma pergunta: porque nós 

vivemos neste planeta?” 

Ao que o Rei respondeu:  
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“Tudo que sabemos é que seres como nós foram enviados a este mundo 

há muito tempo e criaram esta dimensão para se estabelecerem aqui.”  

“Sim, mas o que consta em nossos registros sobre o motivo que fez 

nossa Estrela mãe escolher este planeta entre tantos?”  

“Ah sim, entendo aonde quer chegar. Ela viu os humanos e desenvolveu 

um grande amor por eles. Então, percebendo que poderíamos ser úteis e não 

tendo mais condições de sobreviver, nos transferiu com a instrução de ajudá-

los.”  

“Exatamente. Muito obrigado, Majestade. Agora, devidamente lembrados 

de nossas reais origens, ouviremos as testemunhas de Jackson Collesvile. 

Júlia Cortez Santana, a senhora pode, por favor, nos contar como a visita 

recente do Jackson ao seu marido afetou sua preciosa e breve vida?”  

“É claro.” Ela respondeu docemente e prosseguiu:  

“Meu marido e eu fomos muito felizes logo que nos conhecemos e nos 

casamos, mas com o passar do tempo e com os problemas do dia a dia, nosso 

casamento foi perdendo o brilho, meu marido só dava atenção ao trabalho e 

nós estávamos prestes a nos separar. Eu estava muito deprimida e sem 

esperança, quando de repente, tudo mudou.  

O Pedro chegou em casa transformado, totalmente disposto a consertar 

nosso relacionamento. Ele foi tão convincente que eu fiquei tocada e senti que 

não estava tudo perdido. Voltei a me sentir feliz, segura e no rumo certo. Pouco 

tempo depois ele me contou o que tinha desencadeado a miraculosa mudança, 

e foi justamente a visita do Jackson. No início eu não acreditei, mas 

agora...Sou eternamente grata pelo o que ele fez pela minha família.” 

Com isso, Thomas retomou:  

“Muito obrigado Júlia. Agora gostaríamos de ouvir o que você tem a nos 

dizer, Pedro Santana Júnior.” 

Chegara o momento que eu tanto ansiara:  
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“Advogado Thomas, Rei Blairo, Meu amigo Jackson, e todos os demais 

presentes, fico feliz por poder lhes contar o que essa transgressão do Jack 

representa em minha vida.  

Eu sou um homem que estava prestes a lançar a própria felicidade pela 

janela. Eu estava cego quanto ao que tinha em minhas mãos e por isso quase 

perdi meu bem mais valioso – minha esposa. A visita do Jackson trouxe luz 

para a escuridão da minha mente e paz para o meu coração, pois ele me 

mostrou todas as conseqüências que seguiriam meus atos e me mostrou um 

caminho melhor. O que ele fez por mim agora nem se compara a todos os anos 

que ele me acompanhou na infância. Na verdade, toda amizade que ele 

demonstrou quando eu era criança, não serviria de nada se agora ele não 

tivesse voltado.  

Por ele ter se importado mais comigo do que com a própria vida, eu 

aprendi o que devo fazer e isso vai influenciar muito mais do que a minha 

própria vida, será bom para meus filhos, netos e bisnetos. Ele me ensinou a 

consertar quando tudo me levava apenas a me conformar e deixar como está. 

Em resumo, o que eu tenho a declarar é que todos vocês deveriam ver o 

meu amigo invisível como um exemplo, digno de honra e admiração, pois ele 

foi capaz de enxergar muito além desse meu... corpo adulto, ele viu a criança 

que ainda vive dentro de mim e não hesitou em ajudar.” 

Tendo dito isso voltei a me sentar e segurei a mão da Júlia, que sorriu 

com um calmo olhar de aprovação. Por um segundo quase me esqueci do 

perigo que nos rondava, mas então ouvi o Thomas prosseguir em sua defesa.  

“Caros pulsares, juízes e Majestade. Nosso amigo Pedro iniciou o que 

tenho a lhes dizer quando disse: „Vocês deveriam ver meu amigo invisível 

como um exemplo‟ e „Toda a amizade que ele me demonstrou quando eu era 

criança, não serviria de nada se ele não tivesse voltado agora.‟  

Permitam-me esclarecer que o juiz Ulisses insinuou que o Jackson 

espalharia entre o povo. Trata-se de um ponto de vista que soa como novo, 

mas no fundo é familiar e verdadeiro. Sinto que já houve muitos pulsares que 

pensaram dessa forma, mas permaneceram calados. Vocês acreditam que 
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todos os pulsares são bons? Eu digo que deveriam, mas nem todos são, há 

muitos que se satisfazem com um desempenho medíocre. Da mesma forma, 

existem muitos humanos adultos cruéis, inconfiáveis e desprezíveis sim, mas 

existe um número ainda maior deles que se esforça para serem o melhor 

possível.  

Todos nossos estudos que comprovam centenas de coisas negativas 

sobre eles são conclusões generalizadas, nós os analisamos da mesma forma 

que eles estudam seus animais! Vou explicar: Se um bando de leões age de 

determinada maneira, pode-se concluir que outros bandos de leões ajam da 

mesma maneira em ocasiões semelhantes, correto? Sim, mas humanos agem 

de mil maneiras diferentes diante das mesmas circunstâncias! Eles são muito 

diferentes uns dos outros e é justamente isso que os torna incríveis e únicos.  

Nós somos dotados com as mesmas qualidades básicas – inteligência e 

velocidade, e recebemos todos exatamente os mesmos ensinamentos e as 

mesmas oportunidades. Não há muitas diferenças entre nós, por isso não 

estamos acostumados quando alguém age fora de nossos padrões, como o 

Jackson fez. Porém, acredito que seja justo conceder a cada pulsar o direito de 

pensar por si mesmo e agir de acordo com sua própria consciência.  

As teorias do Jackson, realmente são bonitas, pois partem do princípio 

do amor, de se esperar o melhor dos outros, do altruísmo e da coragem. Ele 

acredita no que há de bom nos adultos humanos, mesmo que às vezes, essa 

bondade precise ser despertada em alguns. Ele sente que poderíamos ajudá-

los ainda mais se tivéssemos permissão de continuar os orientando depois de 

grandes, afinal, não seria preciso nos apresentar como seres invisíveis de outra 

dimensão!  

Ele acha que a maioria dos erros que eles cometem poderiam ser 

evitados se um alerta fosse feito no momento certo e isso evitaria que muitos 

deles tomassem rumos ruins. E mais do que isso, se nós parássemos de vê-los 

como seres desprezíveis e passássemos a auxiliá-los com empenho, em pouco 

tempo novas pesquisas revelariam um número cada vez menor de adultos 

cruéis e inconfiáveis. 
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Tudo o que eles precisam fazer é manter consigo algumas de suas 

qualidades infantis, dessa forma, continuarão com a alegria da juventude e com 

aquele brilho no olhar que tanto admiramos. 

Portanto, meus amigos, além de defender Jackson Collesvile nesse 

julgamento, estou sugerindo um novo modelo para nossas temporadas na 

terra, uma grande reforma, que deixaria de lado todos os temores, pois essa 

paranóia de achar que se eles nos descobrirem vão nos matar é uma bobagem 

estúpida, fruto da imaginação egoísta de alguns pulsares que implementaram 

suas idéias como leis, deixando de lado a verdadeira essência de nossa 

existência.” 

Eu não era o único impressionado com as coisas que o Thomas disse, 

podia-se notar facilmente uma grande agitação entre os presentes, mas não de 

revolta ou indignação. Pareciam animados, como se estivessem descobrindo 

algo que muito os agradava. Até o Rei Blairo tinha uma expressão serena e 

positiva.  

“Thomas Reissel, você demonstrou conhecer muito bem os 

pensamentos e sentimentos do nosso réu, como isso foi possível em tão pouco 

tempo?” O Rei indagou.  

“Encontrei o Jackson nessa manhã e ele me disse que esteve 

recentemente na Montanha dos Pensamentos. Fui até lá justamente com o 

intuito de conhecê-lo melhor, visto que nenhum juiz mais novo, que exerce sua 

profissão atualmente quis ajudá-lo. Eu, porém, apreciei a oportunidade.”  

“Entendo, o amigo certamente é um dos pulsares que já pensaram como 

o Jackson, mas permaneceu calado, certo?”  

“Sim Majestade. Questionei muito em minha mente nossos 

procedimentos enquanto ainda era jovem. Mas nunca tinha visto o assunto da 

mesma forma que ele, com tanta clareza. Hoje, ao acessar seus arquivos na 

Montanha dos Pensamentos, senti como se estivesse descobrindo as outras 

peças de um quebra cabeça que eu nunca tinha concluído.”  
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“Tenho a impressão de que essas outras peças vão causar uma grande 

agitação entre nosso povo, advogado Thomas.”  

“Creio que isso já esteja ocorrendo Majestade. Mas há momentos 

turbulentos que vem para o bem.”  

“Certo.” O Rei suspirou meditativo, após respirar fundo – “Eu sou o 

responsável por tudo nessa dimensão e quero que tudo aconteça da forma 

mais correta e segura possível. Sendo assim, declaro o réu Jackson Collesvile 

– inocente.”  

Porém, nenhuma mudança ocorrerá em nossos atuais padrões ou re-

gras. Tudo isso será analisado calmamente. E quanto aos temores da 

acusação em relação aos nossos amigos humanos, considero prudente que 

eles sejam levados à Montanha dos Pensamentos para confirmarmos que não 

há nenhum perigo por eles terem nos conhecido.”. 

Ulisses, Cairo e Pablo ficaram enfurecidos e desapontados pela 

liberação do Jack, mas tiveram seu momento de glória ao nos encaminharem 

para a tal Montanha. Jack não teve permissão de ir conosco, então as crianças 

ficaram com ele e seus irmãos, enquanto fomos „conhecer‟ o lugar mais 

interessante de Estelar. 

Depois de andar um pouco chegamos a um lago amplo e belo. Os raios 

de sol refletidos na água produziam um brilho colorido que eu jamais tinha 

visto. As árvores ao redor tinham flores muito diferentes, todas em tons vívidos 

e cheias de perfume. E o barco em que fizemos o trajeto lembrava aqueles fil-

mes antigos e românticos que minha esposa gostava de assistir. Seria uma 

cena perfeita para um casal como nós, se não fosse pelo trio mal humorado 

que nos vigiava o tempo todo como se fossemos os mais temíveis criminosos.  

“Você acha que vai dar tudo certo?” A Júlia me perguntou logo que nos 

sentamos num cantinho mais reservado.  

“Bom, pelo o que eu entendi, eles vão ler nossa mente, só para checar 

se intentamos algum mau. Eu não pretendo roubar o tal fragmento mãe que os 

alimenta, nem fazer papel de doido, de novo, contando a alguém sobre isso 
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tudo. Então, a menos que você tenha alguma má intenção....Eu posso dizer 

que sim, eu acho que vai dar tudo certo.”  

Ela sorriu um pouco mais descontraída, mas logo viu um dos nossos 

vigias nos encarando e retomou a expressão preocupada.  

“Eles não parecem dispostos a desistir facilmente.” Ela observou 

pensativa e eu respondi ao mesmo tempo em que olhava para eles.  

“Eles serão obrigados a se conter.” 

Depois conversamos mais um pouco sobre a beleza do lugar e sobre 

nossos filhos, então chegamos. O barco parou numa espécie de ilha que tinha 

o início de uma grande ponte que levava ao pé de uma montanha imensa. 

Parecia uma montanha comum, cheia de plantas e árvores, inclusive. Mas ha-

via uma porta alta e dourada que só se tornava visível depois de 

atravessarmos a ponte.  

Fiquei intrigado ao entrarmos, pois pela aparência exterior, eu estava 

esperando algo como uma caverna, mas era muito mais semelhante a um 

prédio chique e moderno. Fomos encaminhados a uma espécie de recepção 

aonde nossos nomes foram registrados e uma chave com um número nos foi 

entregue. O número indicava a sala que deveríamos ser „checados‟, então 

subimos um mundo de escadas passando por vários andares que me 

pareceram todos iguais, até finalmente chegarmos ao penúltimo andar, onde 

ficava a nossa sala.  

Pablo abriu a porta, fazendo sinal para que entrássemos, pelo sorriso 

maléfico e o olhar vitorioso eu achei que ele fosse nos trancar lá e pensei por 

um segundo se tínhamos sido enganados, se aquela sala era, na verdade, uma 

prisão. Mas antes mesmo de expressar esse temor, ele me entregou a chave 

dizendo que aguardariam ali fora. 

Então entramos e fechei a porta. Para nossa surpresa novamente, não 

havia absolutamente nada na sala. Nem uma janela, nem um sofá, nem uma 

cadeira para sentarmos e sermos interrogados, nem alguém para ler nossos 

pensamentos. Estava completamente vazia. Olhei para a Júlia demonstrando 
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minha surpresa e ela apenas retribuiu o olhar concordando. Não falamos 

palavra alguma, mas permanecemos ali alguns minutos, tentando entender o 

que estava acontecendo ou esperando por algo a acontecer. Depois resolvi 

abrir a porta e perguntei:  

“É só isso? Podemos ir?” 

Eles fizeram que sim com a cabeça e o Cairo veio trancar a porta. 

Descemos as escadas confusos, mas ao encontrar o Rei Blairo e seus guardas 

na recepção, entendi um pouco melhor como aquilo funcionava.  

Ele pegou a chave da sala que estivéramos para acessar os arquivos de 

nossa mente, como o Jackson nos explicou em casa e como o Thomas 

comentou no julgamento. Eu só não sabia como aquela sala poderia ter 

absorvido nossos pensamentos, mas parei de tentar entender concluindo que 

se tratava de algo acima da minha compreensão. 

Quando o Rei voltou, ele parou a certa distância de nós e de repente, 

havia uma multidão ao redor nos observando. É claro que sentimos medo, mas 

então, para o espanto de todos, ele enxugou uma lágrima e veio nos abraçar 

dizendo:  

“Muito obrigado, Pedro e Júlia, por terem vindo e compartilhado conosco 

algo que vai mudar completamente nosso mundo, muito obrigado. Podem ir em 

paz.” 

Fizemos o percurso de volta aliviados e ansiosos para reencontrar 

nossos filhos. O Jack estava nos esperando logo que descemos do barco e nos 

levou para sua casa, onde as crianças estavam com os pais e irmãos dele. 

Ao entrarmos na casa senti um delicioso cheiro de nossa comida que 

Heloise tinha tão gentilmente preparado novamente.  

O Lucas e a Luana já tinham almoçado e estavam assistindo a um show 

de mágica que o Nicolas e a Evelin estavam fazendo para eles. 

Nós almoçamos e conversamos com George e Heloise como se 

fossemos todos amigos de longa data. Eles estavam felizes com o desfecho do 



Suzana A. Ribeiro Página 118 
 

julgamento e empolgados com o ar de mudança que isso trouxe ao mundo 

deles.  

“Crianças, é hora de ir!” A Júlia os chamou quando estávamos prestes a 

partir, e é claro que eles reclamaram. Não queriam ir embora, mas acabaram 

aceitando com promessas de visitas em breve. Nos despedimos e o Jack nos 

levou para a saída. Eu estava esperando algo como um estalar de dedos, mas 

dessa vez foi diferente.  

Ele explicou que podiam ir para a Terra apenas estalando os dedos, mas 

era difícil prever exatamente o lugar em que sairiam. Isso funcionava bem do 

nosso mundo para a Dimensão Estelar, que era um lugar pequeno, como uma 

cidade média do nosso mundo.  

Então, para irem a lugares específicos da Terra, eles usavam uma 

espécie de elevador, em cujo painel havia um mapa mundi, que aumentava o 

mapa do local aonde tocávamos o dedo. Assim, escolhemos nosso país, em 

seguida o estado, a cidade e nossa casa. Isso me pareceu mais familiar porque 

era semelhante à nossa tecnologia, exceto pela mágica de fazermos tal viagem 

num elevador, é claro. 

“Jack, muito obrigado, meu amigo.” Me despedi dando um tapinha em 

seu ombro que ele retribuiu com um  forte abraço.  

“Eu é que agradeço, vocês foram ótimas testemunhas!”  

Então entramos no elevador e acenamos novamente. Eu não sabia se 

voltaria a vê-lo algum dia, mas dessa vez eu não precisaria fingir que o 

esqueci, e minha família sabia que embora ele pudesse ser invisível, nunca foi 

imaginário.  

Quando chegamos em casa, tivemos um pequeno choque de fuso 

horário. Tínhamos a impressão de ter passado apenas uma manhã lá, afinal 

viemos embora logo após o almoço. Mas o tempo passava mais rápido em 

nosso mundo, já era cinco de março!  

Cheguei preocupado no trabalho, pois não tinha avisado ninguém sobre 

vinte dias fora, achei que a quinta e a sexta seriam suficientes. Ainda bem que 
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o meu amigo Jackson pensou nesse detalhe e deixou uma carta com 

requerimento de férias por mim. Assim, quando cheguei, não houve nenhum 

problema, apenas curiosidades sobre minhas férias inesperadas. 

Eu não me incomodei em responder para cada um que me perguntou 

que tirei esses dias para comemorar meu aniversário de casamento, e para 

alguns ainda acrescentei a informação de que não ia mais me divorciar, pois 

minha esposa e eu estávamos novamente felizes. 

Ao voltar para casa, no fim da tarde, tive uma idéia. Sentindo na pele a 

velocidade do nosso tempo, achei melhor não nos dar ao luxo de desperdiçá-

lo.  

“Querida, com toda essa correria eu acabei não te dando o seu presente 

de aniversário de casamento.”  

“Não tem problema amor.”  

“Tem sim, você o aceita atrasado?”  

“Ah, você já comprou alguma coisa?”  

“Não, mas planejei uma surpresa para você que não foi comprada.”  

“Nossa! É claro que aceito. O que é?”  
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CAPÍTULO 13 - FAMÍ LÍA  

 

“Alô?” 

“Senhor Frederico Duarte Cortez?”  

“Sim, quem fala?”  

“Aqui é o Pedro, seu genro.” 

Depois de um breve silêncio, característico de um susto, ele respondeu 

com a voz emocionada:  

“Obrigado por ter ligado, como vocês estão?”  

“Estamos bem, a Júlia me contou que vocês gostariam de conhecer 

nossos filhos e...eu. Então, estou ligando para convidá-los para um jantar aqui 

em casa, hoje a noite, pode ser?” 

Ele pareceu animado ao responder:  

“É claro, será um prazer.”  

“Ótimo, o senhor sabe como chegar?”  

“Sim, a Júlia tinha nos mandado o endereço, acho que sei aonde é.”  

“Então está combinado. Às oito é bom para vocês?”  

“Sim, vamos estar aí.”  

“Até lá então.”  

“Até, Pedro.” 

Eu sabia que esse era o melhor presente que eu poderia dar a minha 

esposa – um coração solícito, boa vontade e perdão. Pois o Sr. Cortez e sua 

esposa realmente me rejeitaram no passado, mas se agora eles desejavam 

uma reconciliação, eu certamente era a última pessoa do mundo com direito de 

negar. 
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Preparei o jantar com capricho, dizendo à Júlia que teríamos dois 

convidados especiais. Ela não suspeitou de quem se tratava, nem ficou 

tentando adivinhar, apenas se arrumou e foi preparar as crianças. 

Nunca me esquecerei do momento em que eles chegaram. O Lucas foi 

abrir a porta enquanto eu terminava de pôr a mesa e a Júlia estava descendo 

as escadas com a Luana. 

Ele só disse – „oi‟ enquanto Camille, minha sogra, foi logo o abraçando e 

o enchendo de beijos. Frederico veio me cumprimentar, andando com certa 

dificuldade, mas com um sorriso estampado no rosto. Eu retribui seu abraço 

com cuidado e em seguida vi minha esposa contemplando a cena, 

maravilhada. 

Isso com certeza, era o que ela mais queria, e no fundo, eu também me 

senti muito bem.  

“Querida!” Camille exclamou quando viu a Júlia e a Luana. Elas se 

abraçaram e choraram. 

Depois de todos serem devidamente apresentados e cumprimentados, 

nos sentamos na sala para conversar um pouco enquanto a carne terminava 

de assar.  

“Como o senhor está papai?” A Júlia iniciou a conversa. 

Ele suspirou e disse: “Já estive melhor filha, bem melhor.” 

Ela olhou para baixo para disfarçar o choro e depois continuou:  

“E a senhora mamãe?”  

“Eu estou bem, meu anjo. Principalmente agora, aqui com você, 

finalmente conhecendo essas crianças lindas... Eu sinto muito pela atitude que 

tivemos filha, eu chorei todos os dias de saudade. Mas me conte sobre vocês 

querida. Sei que estou bem atrasada, deve ter muito que me contar.” 

  “Vou te colocar a par de todas as novidades, rapidinho. Estou muito feliz 

que tenham voltado.” Minha Júlia disse sorrindo. 
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Foi quando o Frederico limpou a garganta, como que criando coragem 

para falar e disse:  

“Filha, você me perdoa?” 

É claro que ela apenas o abraçou e sussurrou várias vezes:  

“Está tudo bem, tudo bem, papai.” 

A companhia deles foi incrivelmente agradável, não restou nenhum 

resquício de mágoa sequer entre nós, tanto que nos tornamos bons amigos 

desde então. 

As crianças adoraram ter mais dois avós, e estavam sempre na casa 

deles nos próximos meses. Voltamos a visitar meus pais com maior freqüência 

também.  

E eu nunca mais cheguei tarde em casa, pelo menos não por causa de 

„happy hours‟. Algumas vezes me atrasei um pouco por causa de problemas no 

trabalho, mas ao chegar em casa eu os esquecia e deixava para o dia 

seguinte, pois simplesmente não os via mais como urgentes ou mais 

importantes do que meu tempo com minha família. 

Passamos a fazer muitas coisas juntos – brincávamos, líamos histórias, 

fazíamos nossa própria seção de cinema com desenhos e pipoca, e às vezes 

deixávamos as crianças com os pais da Júlia, que moravam mais perto, para 

sairmos a sós.  

No dia vinte e cinco de março eles completaram quatro anos e tiveram 

uma festinha super divertida, com palhaços, brinquedos e muitas guloseimas. 

Eu estava tão feliz com essa nova visão da vida, que me diverti junto 

com eles o tempo todo enquanto a Júlia ficou recebendo os convidados, tirando 

fotos e cuidando de tudo como sempre – linda e alegre. 

Alguns dias depois do aniversário aconteceu algo interessante...  

Notamos a Luana falando e rindo „sozinha‟ várias vezes. Logo 

suspeitamos do que estava acontecendo e não demorou muito para 
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confirmarmos o fato – ela fora premiada com um amigo invisível e não sei se foi 

por acaso ou propositalmente, mas era o Nicolas, irmão do Jack, que se 

tornara seu anjo da guarda. 

Nós tentamos nos comunicar com ele quando ela nos contou quem era, 

mas ele não se fez visível nem audível, nem mesmo para o Lucas, que por sua 

vez, ficou um pouco enciumado, querendo ter um amigo invisível também. 

Com o tempo, nós nos conformamos em não vê-lo, nem ouvi-lo, embora 

o considerássemos como um hóspede bem vindo em nossa casa.  

E o Lucas, começou a duvidar que ele realmente existia, com sua 

memória de criança, ele foi esquecendo daquele dia surreal que tivéramos, e 

passou a caçoar da irmã cada vez que a via falando ou rindo „sozinha‟.  

A Luana também esqueceu, mas ela sabia que tinha um amigo chamado 

Nicolas, ela o adorava e não entendia porque ninguém mais podia vê-lo.  

A Júlia voltou para a sua faculdade de direito naquele ano e as crianças 

adoraram a escola. O único problema era a saúde do pai dela, que estava cada 

vez mais abalada pelo câncer. No final de outubro aconteceu o que, de certa 

forma, já esperávamos. O telefone tocou de manhã, eu atendi. Era a Camille 

chorando:  

“Pedro, o Fred se foi...E agora, o que eu vou fazer?”  

“Puxa Camille, eu realmente sinto muito! Onde a senhora está?”  

“No hospital, mas quero ir para casa. Eles me disseram que só 

poderemos velá-lo a partir das cinco da tarde...”  

“Estou indo te buscar.”  

“Obrigada. Pedro, ajude a Júlia nesse momento, por favor.”  

“Não se preocupe, ela vai ficar bem.” 
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Desliguei o telefone e saí logo dizendo à Júlia apenas que voltava num 

instante. Ela não me ouviu quando falei ao telefone, então só ficou sabendo 

quando cheguei em casa de volta, com sua mãe chorando. Nem precisei dizer 

nada, ela entendeu logo e foi tentar consolar a mãe. 

Foram dois dias muito tristes, com o velório e o enterro. Mas sei que 

poderia ter sido imensamente pior se não tivéssemos nos aproximado, logo 

que eles voltaram. 

Minha esposa sofreu, é claro, mas através de todo o contato que tivera 

com seu pai nos últimos meses, já estava preparada para enfrentar esse 

momento. 

A Camille ficou se sentindo muito sozinha na casa grande que eles 

moravam, então a convidamos para morar conosco. Isso fez muito bem para 

todos e aos poucos, a dor deu lugar a costumeira felicidade dominante em 

nosso lar. 

O natal estava chegando novamente e as crianças estavam empolgadas 

com os preparativos. Eles me pediram para colocar luzinhas na casa, achei 

razoável, só não contava com certa ajuda que ocorreu sem que eu percebesse. 

Deixei a escada lá fora e fui buscar uma ferramenta que esquecera, era 

um sábado, a Júlia e a Camille estavam na cozinha preparando nosso almoço, 

e meus filhos estavam brincando no quintal, enquanto eu enfeitava a casa. 

Antes de entrar eu disse:  

“Lucas e Luana fiquem longe da escada, certo?” 

Eles fizeram que sim com a cabeça e continuaram entretidos em sua 

brincadeira. Mas quando voltei cinco minutos depois, tomei um tremendo susto.  

A Luana estava ajeitando as luzinhas, com seu jeitinho meigo de 

menina, em cima do telhado! Fiquei com medo de chamá-la e fazê-la cair com 

o susto, então fui subindo quieto com a intenção de pegá-la de surpreas, mas 

surpreso fiquei eu quando estava a menos de dois metros dela e a vi 

escorregar.  
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Saltei com os braços esticados para segurá-la, mas não deu tempo. 

Com o coração acelerado e as mãos vazias, vi minha preciosa filhinha 

cair de uma altura que poderia ser fatal.  

Mas bem antes de alcançar o chão, sua queda foi amparada, como se 

alguém tivesse voado até ela e a pegado no colo.  

“Nicolas!” Gritei emocionado –  “Obrigado!” 

É claro que ele não respondeu, mas a Luana me contou os detalhes da 

história quando desci e a aconcheguei sentada em minha perna.  

“Filha, isso foi muito perigoso. Eu não disse pra você ficar longe da 

escada?” Ela concordou com a cabeça.  

“Então porque você subiu?”  

“É que eu queria te ajudar.” Ela explicou com simplicidade. 

Então percebi quão tolo eu tinha sido ao deixá-los sozinhos com a 

escada, esperando que entendessem o perigo. Suspirei baixinho enquanto a 

abraçava:  

“Obrigado Nicolas, muito obrigado.” E a Luana disse:  

“Você viu o Nicolas papai, quando ele me pegou?”  

“Não querida, eu não posso vê-lo, mas foi ele, não foi?”  

“Hum hum, e ele também me disse pra não subir, ele ficou o tempo todo 

falando para eu não ir, que era perigoso... da próxima vez, vou obedecer.” 

A Júlia e a Camille perceberam que tinha acontecido alguma coisa e 

vieram saber o que era, eu respondi metade da verdade:  

“A Luana quase caiu do telhado. Ela subiu porque queria me ajudar, mas 

agora ela entendeu que é perigoso e disse que vai obedecer da próxima vez.”  

“Nossa!” Elas exclamaram juntas. Em seguida levaram os dois para 

brincar lá dentro. 
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Eu terminei a decoração refletindo sobre o que tinha acontecido. 

Lembrei de ter dito no julgamento do Jack que a presença dele em minha 

infância não teria feito qualquer efeito se ele não tivesse voltado, mas no caso 

da minha filha isso certamente não se aplicava.  

A presença do Nicolas foi essencial para que ela continuasse viva e 

mesmo que ele nunca mais aparecesse, seu feito jamais seria esquecido. 

Mais tarde contei só para a Júlia o que realmente tinha acontecido e ela 

disse que já tinha imaginado, estava tão grata ao Nicolas quanto eu. 

É interessante como nosso amor se intensifica a ponto de sentirmos o 

coração prestes a explodir de tanta gratidão e alegria e a mente totalmente 

disposta a dar o melhor de si, quando chegamos bem perto de perder alguém 

que amamos. 

Eu já vinha me esforçando para ser um bom pai e marido, mas depois 

disso, me esforcei ainda mais. Creio que era isso que o Jack quis dizer quando 

me mandou ser um elo forte. 

Nossa noite de natal foi bem especial, nós ouvimos canções natalinas, 

trocamos presentes, tivemos um delicioso jantar e acabamos dormindo todos 

juntos numa cabana que fizemos na sala, exceto minha sogra que foi com um 

de seus filhos para a casa dele, dividir o tempo com seus outros netos.  

Antes de pegar no sono, passei um tempo olhando os rostinhos 

adormecidos de meus filhos e me lembrei da Kathy, minha bisneta querida, 

será que ela ainda iria existir mesmo eu tendo mudado totalmente o rumo de 

nossa história? 

No dia seguinte acordamos cedo, pois íamos à casa de meus pais. 

Enquanto conversávamos pelo caminho e as crianças ainda dormiam em suas 

cadeirinhas no banco de trás, nosso assunto foi parar na minha infância e a 

Julia me fez uma pergunta muito interessante... 

“Amor, você acha que seus pais foram elos fortes?” 
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“Com certeza!” Respondi sem nem precisar pensar. “E você quer saber 

uma das coisas mais determinantes que eles fizeram por mim? Pode parecer 

sem relação direta, mas olhando agora, acho que a maior diferença foi feita 

pelo modo como meu pai tratava minha mãe e vice versa.” 

“Sério?” 

“Sim, porque eu nunca os vi brigando! É claro que não concordavam 

com tudo mas se eles se desentendiam acho que conversaram longe de mim, 

porque na minha cabeça só ficou uma imagem feliz e tranquila sobre o 

relacionamento deles e isso me dava segurança!” 

“É verdade...”   

“Ouvi uma vez que a melhor coisa que um pai pode fazer por seus filhos 

é amar a mãe deles e concordo plenamente!” 

Ela continuou pensativa ao invés de sorrir como imaginei que faria. 

Então eu soube que a reflexão a levara para seus próprios pais... O velho Fred 

não havia sido a pessoa mais doce do mundo, para resumir bastante. E agora 

que convivíamos mais com Camille ficamos sabendo de inúmeras situações 

desafiadoras que ela havia enfrentando pelo jeito dele lidar com a vida e com 

as pessoas... Uma cara fechada e um espírito estressado, a combinação 

perfeita para um casamento infeliz. Mas ela teve muita paciência.... Como 

nosso carro ficou silencioso demais, resolvi retomar a conversa: 

“Sabe amor, algo que o Jack me ensinou, foi que nem sempre o 

exemplo que recebemos é o ideal, você pode ter recebido o bastão em níveis 

de vantagem diferentes de cada um de seus pais e, em alguns casos, pode 

receber grande ajuda vinda diretamente dos avós, o que importa é que você 

aproveite o que vêm de bom de cada ramo de sua família e siga em frente 

dando o melhor de si.” 

Acrescentei essa parte dos avós porque eu sabia que minha querida 

havia tido uma infância muito recheada por avós presentes e amorosos. Agora 

sim consegui ver o sorriso que esperava. 

“Tem razão, amor, faz sentido!” 
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Depois de um dia excelente com meus pais e demais familiares, 

voltamos para casa e enquanto ela preparava as crianças para a cama, fui até 

a cozinha tomar água e encontrei uma carta em cima da mesa. Sorri surpreso 

ao abrir, pois essa era a primeira vez que eu recebia uma carta do mundo 

invisível!  

“PARA PEDRO E JÚLIA, OS MELHORES AMIGOS HUMANOS QUE UM 

PULSAR PODE TER.” 

Queridos amigos, sei que esta data é importante no seu mundo, por isso quis 

desejar-lhes um „feliz natal‟, para que soubessem que sempre me lembro de 

vocês. De fato, não há quem não lembre de vocês por aqui. Nossa dimensão 

está mudando radicalmente por sua causa.  

O conteúdo ensinado na escola e as regras das temporadas estão mudando, e 

muitos pulsares estão mudando, pois descobriram que podem fazer muito mais 

do que vinham fazendo.  

Todos estão empenhados, até meus pais e outros casais que já criaram seus 

filhos, estão querendo participar. Não se fala em outra coisa pelas ruas, pois o 

Rei nos fez saber o que ele viu em sua sala, na Montanha dos Pensamentos –  

dois corações puros e unidos, duas mentes brilhantes, dois humanos íntegros e 

cheios de amor, totalmente confiáveis e admiráveis. 

Vocês tinham que ter visto as caras de bobos que Ulisses, Cairo e Pablo 

ficaram ao ouvirem essa declaração.  

O meu advogado Thomas, que vocês pensaram que tinha os expulsado da 

escola, mas que estava na verdade, preocupado com vocês, ficou muito feliz, 

pois a grande reforma que ele sugeriu na Assembléia Decisiva, está sendo 

implementada. 

Portanto, não se espante se meu irmão continuar por aí mais tempo. Ele nos 

contou que vocês o notaram, que até falam com ele às vezes.  

Mas a regra de permanecer invisível provavelmente continuará, então ele só 

pode se comunicar com sua filha e ele está se esforçando para passar o mais 
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despercebido possível aos outros, mas deve ser difícil fazer isso em sua casa, 

vocês são os únicos humanos adultos do planeta que nos conhecem! 

Antes de encerrar, quero lhe contar algo... Você se lembra quando eu te disse 

que posso prever o futuro de um humano com quem eu esteja em sintonia?  

Então, andei dando uma olhada no que te aguarda pela frente, mas não vou 

estragar as surpresas. Quero que saiba apenas que ainda haverá muitas 

aventuras, realizações, desafios, momentos felizes e...um pouco de mágica, 

por assim dizer! 

Suas vidas são breves quando comparadas às nossas, mas suas histórias 

permanecem para sempre. Suas escolhas influenciam muito a vida daqueles 

que ainda estão para vir, e dessa forma sua passagem por este mundo é 

lembrada por muitas gerações.  

Vocês estarão presentes na vida de sua posteridade muito mais do que eles 

serão capazes de perceber, da mesma forma que seus predecessores fazem 

parte de vocês. 

Isso tudo fica mais claro para alguém que já viveu mil e novecentos anos, eu só 

estou lhes contando sobre isso pois desejo sinceramente que continuem 

tomando as decisões que sua consciência aponta como corretas, isso aumenta 

exponencialmente sua felicidade e conduz ao verdadeiro sucesso. 

De seu amigo – Jackson Collesvile. 

 

 

 

 

 

 

 


