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Obrigado pela sua passagem na
minha vida, eu precisava dela
para aprender a me amar e
valorizar.
A sua presença na minha vida foi mais do que útil. Precisei me encontrar
com você no meio do caminho para entender que a gente não morre após
amores sem finais felizes. Há pessoas que não são para ficar, são apenas
para ensinar e você foi uma entre inúmeras pessoas que vão entrar aqui,
causar o caos e deixar um novo rumo pela frente.
Se eu pudesse, colocaria um outdoor na frente da sua casa com a palavra
OBRIGADO, escrita com a letra maiúscula e vermelha, mas não posso,
então escrevo.
Obrigado pela dor, eu precisava dela para entender que dentro de mim há
uma força maior do que os pesos que você levanta na academia. Obrigado
pela decepção, eu necessitava passar por ela para compreender que a
minha vontade de seguir em frente é e sempre foi maior do que ficar
regando flores que já murcharam. Obrigado pelo seu egoísmo, foi ele quem
mostrou que antes de qualquer pessoa há alguém mais importante: eu.
Quando você foi embora, eu disse que o amor não era para mim. Fiz birra.
Cheguei até a pensar que era o fim da vida. Hoje, eu acho graça da minha
antiga infantilidade e agradeço pela dor causada aqui, sem ela eu não seria
capaz de enxergar tudo com outro olhar. Quando vi você partindo, pensei
que não amaria mais e que seria incapaz de me entregar novamente.
Depois, tranquei-me no banheiro, liguei o chuveiro, tomei um banho e,
quando passei em frente ao espelho, vi o amor da minha vida.
Se eu fosse agradecer por tudo, daria um livro, o problema disso é: você
não gosta de ler. Não sei nem se vai ler isso, mas de coração: parabéns
pela lição e obrigado pela sua passagem na minha vida, eu precisava dela
para aprender a me amar e valorizar.
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Dê o fora imediatamente da vida
de quem doa tudo pela metade.
Se alguém aparecer e te oferecer um meio amor, dê meia volta e corra, pois
é uma cilada. Se preciso for, esconda-se em buracos, coloque todas as
suas redes sociais no modo invisível, evite contato ou, simplesmente, diga
não - eu acho essa última opção a mais digna e bonita. Aliás, ninguém tem a
obrigação de aceitar alguém incompleto, não é?
Dê o fora imediatamente da vida de quem doa tudo pela metade. Aproveite
a primeira brecha e diga adeus, foi um prazer te conhecer, mas eu estou à
procura de alguém que não vem com os pés e deixa o coração preso em
outro lugar. É por experiência própria que estou dando esse conselho. Já
aceitei pessoas de todo tipo. Vazias, pela metade e cheias. E, com isso,
absorvi algo que levo para todas as minhas relações: pessoas que vêm pela
metade trazem meia felicidade. Isso faz parte dos seus planos? Sorrir pela
metade, ser feliz um pouco, ser amado um “tiquinho”, viver sendo meio isso,
meio aquilo? Espero que não.
Preste mais atenção em si. Cuide do seu coração. Vigie a sua alma. Não
deixe qualquer pessoa entrar na sua vida. Uma vez que a destruição se faz
presente, é difícil construir tudo novamente - impossível jamais. Tome conta
dos seus sentimentos, mantenha a sanidade e não deixe qualquer um
acabar com toda a resistência criada dentro de si. De jeito nenhum, aceite
que alguém acabe com a sua grandiosidade.
Não aceite, na sua vida, pessoas com os pés presos ao passado. Mande
caçar um rumo, qualquer pessoa que você sentir não estar por inteiro ao
seu lado. Poupe-se de ficar se doando para completar alguém enquanto
você fica desgastado, vazio e perde a sua integridade. Encarregue-se de se
manter inteiro, antes que alguém se achegue e destrua a sua completitude.
Além disso, de que servem metades a não ser para fazer a gente se sentir
incompleto?
Todos os dias da sua vida, lembre-se: você é grande, inteira e boa demais
para aceitar alguém incompleto. Fora que, metades não enchem, deixam a
gente com fome.
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Meu pensamento hoje é único: eu
não aceito menos do que acredito
merecer.
O seu grave erro foi acreditar na ideia de que eu nunca mudaria. Seu
equívoco foi pensar que eu sempre estaria aqui, independentemente do mal
que causasse. O único pensamento que você não teve, foi de que toda a
falta deixada, mesmo estando presente, me tornaria alguém diferente da
pessoa conhecida no início.
A ideia de que vamos tratar alguém da forma que sentimos vontade e a
pessoa ainda continuará ao nosso lado é tão egoísta e, recentemente, eu
descobri que você é tão egocêntrico a ponto de pensar isso.
Você só esqueceu que nós não conseguimos controlar as emoções
humanas. Elas aparecem, dominam tudo, tomam conta do espaço e
mudam de A a Z. A programação feita para mim, não foi concluída com
sucesso. Sou a prova viva disso. Mudei, mudo constantemente, amanhã me
recrio novamente.
Entendi que, às vezes, nós aceitamos sentimentos mesquinhos, mas não é
o certo. O correto é olharmos nos olhos de quem não doa na mesma
intensidade e dizer: “ei, eu não preciso do seu pouco”, porém, não dizemos
nem tomamos alguma atitude para mudar, só aceitamos e isso tem nome:
falta de amor-próprio. Colocamo-nos tanto para baixo que achamos que o
mínimo que o outro doar já é demais.
Minha sorte é que vivemos em constante evolução e passou a fase de me
contentar com o mínimo. Deixei de aceitar pouca atenção, pouco amor,
pouco carinho, pouco, pouco, pouco… isso tudo ocorreu quando eu decidi
olhar para quem eu sou e aceitei que nunca precisei aceitar o que não me
faz bem.
Meu pensamento hoje é único: eu não aceito menos do que acredito
merecer, não por exigir muito, mas por saber que quando deixamos as
pessoas darem apenas o que querem, corremos o risco de, no fim, o
resultado ser nada, então para o meu próprio bem, decidi deixar espaço em
mim só para quem é intenso também.
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Nos dias mais
difíceis, lembre-se:
borboletas, antes de
voarem, rastejam no
chão.
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Demonstrei que sou mais
humano que você, quando juntei
todas as cagadas que me fez e
transformei em gratidão por ter
me transformado em uma pessoa
mais forte.
Neste exato momento, eu estou rindo das lembranças que você deixou.
Como a vida muda, né? Meses atrás eu estava me afogando em bebidas e
lágrimas por conta da sua partida. Literalmente comi o pão que o diabo
amassou. Você, acredite ou não, foi o responsável por inúmeras noites em
branco e o preto nas minhas olheiras.
Você foi a desilusão em pessoa. Sentimento em forma de humano. Pedaço
grande de mau caminho. Ainda bem que a gente cresce e o cérebro
minúsculo evolui. Que bom que a vida nos dá a oportunidade da gente
pegar tudo e reverter em amadurecimento.
Evoluí, não me afogo mais. Transbordo muito no meu amor-próprio e sei
lidar muito bem com ele. Não bebo mais para esquecer. Bebo para
comemorar. Brindo a mim. Brindo à vida. Brindo a você.
Obrigado. Gracias. Thank you!
Viu só? Demonstrei que sou mais humano que você quando juntei todas as
cagadas que me fez e transformei em gratidão por ter me transformado em
uma pessoa mais forte.
Isso não tem preço, viu? Olhar para quem machucou tanto a gente e não
sentir raiva nem nada ruim. Olhar para quem trouxe caos e sentir gratidão é
a coisa mais gostosa do mundo. É aquele sentimento maravilhoso de
enxergar a si mesmo e pensar “como eu amadureci”.
E, não é segredo, amadurecimento transforma a vida de qualquer um.
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Toda pessoa, sendo boa ou ruim,
entra no nosso caminho com algo
a oferecer.

Se vai te deixar tranquilo, eu digo: não me arrependo e estou sendo o mais
transparente possível. Confie em mim pelo menos agora e aceite o que
acabei de dizer. Não sinto o mínimo de arrependimento de tudo que vivi
com você. Embora tenhamos terminado - permita-me corrigir: embora você
tenha escolhido isso - não sinto desgosto da nossa história.
Considere-me uma pessoa trouxa, mas eu tomaria novamente cada dose
de amor e roubaria de novo todos os beijos que peguei de você enquanto
estava despercebido, olhando para algo que não fosse eu, diria “sim” outra
vez, sem imaginar a bola de neve que a sua presença causaria em mim,
reviveria todas as nossas lembranças e deixaria os nossos corpos criarem
intimidade mais uma vez.
De tudo o que passamos, eu não apagaria nada, caso tivesse escolha.
Não deletaria nada de mim, porque aprendi que toda história, o final sendo
feliz ou não, vem por algum motivo. Toda pessoa, sendo boa ou ruim, entra
no nosso caminho com algo a oferecer. É trabalho, exclusivamente nosso,
usar isso para evoluir.
E eu cresci muito graças a tudo que vivemos.
Só uma observação: passei o tempo todo dizendo que não me arrependo
de nada e só agora caiu a ficha, existe algo, sim. O único arrependimento
que tenho é de não ter percebido antes, o quão fenomenal eu sou, assim,
evitaria ter ficado aceitando migalhas durante tanto tempo.
Quanto ao resto, tudo serviu de lição. Por isso, tenho tamanha gratidão.
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Algumas coisas não são para
serem nossas.
Ele não me merece.
Ele não me merece.
Ele não me merece.
Escreva isso o dia todo em um diário se precisar. Tipo aquelas lições duras
que as professoras davam na gente quando éramos crianças. Se
errávamos, elas apareciam com uma folha em branco e exigiam que no fim
da aula a folha estivesse repleta da frase que haviam escolhido.
Leia isso nos livros que você lê enquanto está indo para o trabalho. Veja
isso nas séries que você assiste antes de dormir. Escute isso na música que
você coloca quando toma banho. Pare um pouco, pense em si e converse
com o seu interior. Por fim, aceite o que é melhor para você.
Supere! Mesmo sabendo que não será tão fácil assim. Sorria mesmo
quando as lágrimas estiverem caindo. Agradeça mesmo quando você só
conseguir praguejar. Siga em frente mesmo quando a sua vontade seja
voltar e escrever um novo e diferente fim.
Ele era bacana, tirava sorrisos, fazia o tempo passar sem você perceber,
conseguia fazer o seu corpo se arrepiar e colocava o seu cérebro para
pensar. Ele não é e nunca foi um cara mau, só não é para você. Algumas
coisas não são para serem nossas, simples. O sapato tamanho 38 que você
gostou não será seu, porque você calça 40. O body tamanho M não será
seu, você usa G. Ele, como todas as outras coisas, não será seu. Ele não
cabe em você. Na verdade, você que não cabe nele, já que pessoas que
transbordam, não servem para morar em pessoas rasas.
Este mês doerá, mês que vem também, mas você supera. Quando
entender que ele não era o melhor para você, ao invés de lamentar pela ida,
vai agradecer pela lonjura.
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Pare em frente ao
espelho e repita
para si quantas
vezes forem
necessárias: há
beleza na confusão
que existe em você.
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Algumas coisas não aconteceram
não por falta de sorte, mas por
excesso de livramento.
Primeiro vai doer como nunca e a sua vontade vai ser ficar presa dentro de
um quarto ouvindo uma playlist antiga de músicas românticas, daquelas da
década de noventa. Você vai dizer “não” para todas as tentativas que seus
amigos e sua família tiverem para tentar te fazer sair de casa, vai chorar
muito e se questionar de onde sai tanta lágrima assim, se dentro dos olhos
nem existe uma caixa d'água.
Essa é a primeira fase.
Depois, você vai aceitar a perda. Vai sair do quarto e ficar feliz por ver rostos
diferentes. Sua playlist vai ficar mais animada. Vai ter pop, funk, rock,
sertanejo e todos os estilos possíveis, aliás, você nunca gostou de se
prender apenas a uma coisa. No fim de semana, vai sair com os amigos e
voltar só no outro dia de manhã. Essa é a fase da aceitação, não do
esquecimento. Você aceita que perdeu, que tem a obrigação de seguir a
vida, mas não esquece. Entre uma música e outra, lembra dele. Depois de
alguns copos de cerveja, pensa em ligar. Domingo à tarde, quando passa
aquele filme que ele tanto gostava, chora. Algumas coisas a gente aceita
viver sem, mas não esquece com facilidade.
Após tantas tentativas, tantos meses ou até mesmo anos, chega a bendita
fase da superação e essa, por incrível que pareça, não é a última. Você vai
escutar as músicas que ele te mostrava e não vai sentir mais aquele frio na
barriga. Os filmes que ele gostava, ah… não têm mais importância. Você vai
beber todas e ele não vai mais aparecer nos seus pensamentos. Nas redes
sociais você vai se deparar com fotos dele e seu coração não vai mais
acelerar. Felizmente, você superou. Essa é uma das fases mais gostosas,
só perde para uma: a fase do agradecimento.
Por fim, chegou a fase de olhar para trás e agradecer. Você vai olhar para
tudo o que passou, desde o começo até os exatos segundos que está lendo
este texto, e, espero eu, que agradeça. Vai sentir gratidão pela dor, pois ela
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te fez evoluir. Vai agradecer pelas lágrimas, elas te ensinaram que os
sorrisos têm valor.
Vai agradecer pelas pessoas que Deus colocou no seu caminho e que te
seguraram quando estava prestes a desabar. Vai agradecer ao universo
pelas coisas boas. Vai ficar feliz até pelas coisas ruins que te transformaram
na pessoa que se tornou. Vai agradecer por tudo, em seguida, vai
agradecer por não ter dado certo, porque vai entender que algumas coisas
não acontecem por falta de sorte, mas por excesso de livramento.

14

Você vai se apaixonar mais do
que uma vez e, possivelmente, vai
sofrer muitas também.
Eu gostaria muito de escrever um texto dizendo que logo, logo, o amor da
sua vida chegará e que vocês serão felizes para sempre. Até conseguiria
sustentar toda essa farsa e faria você acreditar em cada detalhe do que eu
diria, pois conheço-me muito bem e sou um bom argumentador. Apesar
disso tudo, eu prefiro chegar com a verdade em mãos. Mesmo sabendo que
eu posso deixá-lo desapontado, amedrontado, em pânico, desacreditado,
triste e outras tantas emoções negativas. Já adianto: perdão pela grosseria,
mas vou ser direto e reto.
Você vai se apaixonar mais que uma vez e, possivelmente, vai sofrer muitas
também. Simples. Você vai cair, vai ralar não só o joelho, mas também o
coração. Vai ficar paralisado e não vai seguir em frente, porém, quando
menos imaginar vai estar rodando pelo mundo. Se tem uma mentira que eu
gostaria que fosse verdade é: tudo será conforme o que você planeja antes
de dormir quando o sono não vem. Adivinha? Não é. Nós não nascemos
com poderes sobrenaturais nem ganhamos uma varinha mágica - é loucura
pedir isso? Acho que estou assistindo muito Harry Potter.
O ponto principal é: você vai cair uma, duas, três, quatro, cinco, dez, cem,
mil, dez mil vezes. Quando digo “cair”, quero que imagine, você jogado no
meio da rua com o corpo todo ensanguentado, com os olhos brilhando e
enxergando uma luz branca - que acredita ser Deus -. Agora, imagine esse
caos todo dentro de você, na sua cabeça, fixado na sua mente, porque, no
momento em que todas as merdas acontecerem, o que ficará mais
fragilizado é o seu pensamento.
É nesse momento que você dirá bobeiras do tipo “ah, o amor não é para
mim” e, antes que você diga essa grande besteira, eu vou colocar algo na
sua mente: o amor é para você. É, também, para mim, para os nossos pais,
para nossos animaizinhos de estimação, até para as plantas. É, sem
exagero, para todo mundo, porém, ele não tem a obrigação de seguir o
nosso tempo. Amor é bicho indomável, não escuta a voz de ninguém. Age
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por conta própria e quando acha que é a hora de sossegar o facho,
aquieta-se ao lado de alguém. Faz a gente passar por várias decepções
para mostrar que só ele vale a pena.
Por saber que o amor tem esse jeito de fera selvagem, digo: aguarde. Sem
pressa. Pode sentar, dormir, colocar tudo para hibernar. Quando for para
chegar, chegará. Enquanto ele não vem de verdade, aparece paixões,
ilusões e decepções, mas um dia ele chegará e quando esse dia, que pode
demorar muito, aparecer, eu te garanto, você será tão feliz que não terá
tempo para pensar em todas as quedas que teve, pois o amor chega de
mansinho e toma conta da nossa vida toda.
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O fim não é tão ruim assim,
quando você enxerga os
começos que podem surgir.
Supere o fim e pense no lado bom: haverá outros começos. Novas
paqueras. O frio na barriga virá novamente e parecerá que você nunca
sentiu isso. Acontecerá novas trocas de olhares e sorrisos tortos. Novos
contatos na agenda do celular. Encontros em lugares que você nunca
visitou e até pisará os pés em locais que nunca imaginou ir. Viu? O fim não
é tão ruim assim quando você enxerga os começos que podem surgir.
Na situação em que vocês estavam, essa foi a melhor e a mais trágica
decisão. Deixar partir, nunca é algo positivo. Dói! Como dói…. Cortar laços,
partir o coração, desgrudar as mãos, não sentir mais o gosto dos lábios,
acostumar-se a dormir com o travesseiro ao invés de colocar a cabeça no
peito, chegar em casa à tarde e contemplar tudo intacto sem aquela
bagunça ruim que sempre trazia estresse e dava vida.
Houve luta. Houve insistência. Houve promessas de apagar o que passou e
começar uma nova história, porém, não há como escrever uma nova
história se os personagens continuam sendo os mesmos. Esse
relacionamento entre duas pessoas complicadas foi bonito. Trouxe paz
para o coração, sorrisos nos dias ruins e força nas quedas. Ainda assim,
mesmo tendo um bom histórico, chegou ao fim. Coisas boas também têm
pontos finais. Os ritmos mudam. Os caminhos não são mais os mesmos. As
pessoas se perdem umas das outras.
A maior verdade da vida é esta: tudo chega ao fim. Desde a maravilhosa
lasanha que as avós costumam fazer aos domingos até a vida. E nunca foi
nem jamais será culpa nossa. Nada foi feito para durar a eternidade. Tudo
se vai… O que fica é o que deve merecer toda atenção. O que passou, por
mais bonito que tenha sido, tem a obrigação de permanecer no passado,
pois, não dá para trilhar novos caminhos quando ficamos presos em um só.
Reconheça o que não deu certo e invista no que poderá dar. Tire o pé do
que passou e firme a sua vida no presente. Reviver o passado não trará
mudanças, viver o presente é que pode mudar o futuro. A vida é tão bela,
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você é tão jovem, tem um futuro tão lindo pela frente, não deixe que
histórias encerradas e amores com finais infelizes tirem a sua capacidade
de seguir em frente.
Permita-se amar de novo. Permita-se conhecer outras pessoas. Permita-se
ser feliz, pois a felicidade está a um passo de você. Pare de se julgar pelo
que já foi embora. O mundo não está nas suas costas. Entenda que não era
para ser. Se fosse, não teria terminado. Eu sei que tudo no momento é
eterno. A dor agora pode parecer durar anos, mas logo, quando passar,
você vai perceber que exagerou um pouquinho. Nasce com a gente esse
costume de eternizar momentos e sentimentos passageiros, isso vai da
paixão até o amor, da tristeza até a dor, mas passa, tudo sempre passa e
está nas suas mãos o poder de superar toda essa história e ficar satisfeito
consigo mesmo. Lembre-se sempre: não são todas as perdas que são, de
fato, perdas. Agora vista a sua coragem e vá conquistar o mundo. Você não
nasceu para ficar chorando eternamente pelo que passou, mas, para
aprender com as lições dadas e sorrir quando saber que nada derrota o seu
desejo de ser feliz.
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Colocar o ponto final em
algumas relações, pode
ser o início de uma nova,
linda e aguardada fase.
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Em alguns dias, a gente tem
mesmo é que olhar no espelho e
pedir desculpa por não estar
sendo tão legal com quem está no
reflexo.
Existe uma teoria que diz o seguinte: antes de tudo, esteja de bem com o
espelho, porque se você for legal com a pessoa do reflexo, a sua vida será
tão boa quanto observar constelações num céu à noite. Se você foi
pesquisar sobre essa teoria maluca no Google, peço desculpa, mas não
encontrará nada, pois acabei de inventá-la. E, antes que me julgue,
responda: por que eu não posso ter a minha própria teoria? Se há teorias
sobre a terra ser plana, redonda, quadrada ou qualquer forma geométrica,
eu posso ter uma sobre o reflexo que aparece no espelho do banheiro,
quarto ou qualquer outro lugar.
Sem mais enrolação, o ponto que eu quero chegar é: por que somos tão
duros conosco? Se conhecemos as nossas dores, sentimentos, o que
passamos, entendemos o que aperta o peito, compreendemos as nossas
variações, temos noção do quanto aguentamos e do momento em que não
dá mais, por que insistimos em dar diversos tapas no nosso “eu”?
Em alguns dias a gente tem mesmo é que olhar no espelho e pedir desculpa
por não estar sendo tão legal com quem está no reflexo. Simples, fácil e não
exige nada além de vergonha na cara. Vira rotina menosprezar, humilhar,
olhar com inferioridade e tratar como um lixo quem somos. A gente mesmo
se destrói.
O bicho-papão, o ladrão que vem no meio da noite para roubar nossos
sonhos, o sem educação que pisa, o incrédulo que não bota fé, o soberbo
que ri, o orgulhoso que afronta, todos esses tipos de pessoas que fazem
mal, às vezes, estão caminhando dentro de nós e nem percebemos. Aquele
ditado clichê é verídico: somos nosso pior inimigo. Nós que matamos
nossos sonhos e deixamos a vida estacionada.
Comece a aderir essa teoria. Olhe no espelho pela manhã e diga palavras
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bonitas. Fale que seu dia será incrível e que você está feliz demais para dar
ouvidos a quem quer o seu mal. Durante o dia, vá em frente a um espelho
qualquer e sorria para si mesmo, diga que nem tudo depende de você e que
fará sempre o melhor. Quando tiver um tempinho livre e um espelho por
perto, se olhe e seja gentil com você. Dê apoio e asas. Coloque fé,
esperança, amor e força! Seja compreensivo, as voltas do planeta não é
você que precisa cuidar. Passou da hora de ser amigável. Use os seus
próprios conselhos. Não se cobre tanto. Deixe de se julgar!
Comigo foi assim, com você também será! Provável que riam da sua cara e
digam que está na hora de você procurar uma ajuda psiquiátrica. Mas
tranquilo, você estará tão em paz consigo mesmo que não terá ouvidos para
esses detalhes que não acrescentam.
Minha teoria funciona. O espelho não é mágico. Ele não é um objeto
superpoderoso. A verdadeira mágica é a gentileza que começamos a
adquirir por nós, é a empatia que adquirimos por quem está no reflexo.
Estamos tão ocupados tentando ser bons demais para todo mundo, que nos
esquecemos de ser o melhor, antes de tudo, para nós.
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Quem me vê só com os olhos físicos e
não tem desejo pelo desconhecido,
nunca verá a imensidão que existe
além da minha aparência.
Amadureci e nem vi. Por isso, acho engraçado quando, logo no começo,
toda bendita vez que conheço alguém, a pessoa diz que não aparento ter a
idade que tenho. Pensando bem, não mesmo. Fico pensando se dizem isso
para elogiar o meu jeito de levar a vida, sem frescura e encarando a
realidade nua ou se estão usando de uma forma bonitinha para criticar a
minha aparência, que, para ser sincero, também não é um colírio desses
que fazem comerciais para a tv.
A questão é que sim, eu sou muito maduro e não estou me achando o cara
mais incrível do mundo por isso. Para ser sincero, me acho o mais comum
possível. Mas, entre verdades e mentiras, essa é a coisa mais real sobre
mim. Eu aprendi a ser maduro antes do tempo. A vida me obrigou a criar
maturidade, e isso definiu muito quem sou hoje.
Por trás de toda pessoa que amadureceu antes do tempo, existem histórias
que ninguém imagina. Como é aquele ditado mesmo? Aquele famoso que é
mais ou menos assim “quem vê cara, não vê coração”. Se um dia, apenas
uma possibilidade, eu fosse escrever uma autobiografia essa seria a frase
principal. Ninguém vê o que eu não mostro. As pessoas veem o que eu
deixo claro ou, quase sempre, o que elas querem ver.
Conheço muita gente que diz que eu sou tão feliz quanto criança na época
do Natal, essas mesmas pessoas, não sabem o mínimo que passei para
conseguir, hoje, sorrir. Chega a ser hilário todo mundo sendo fiscal da
minha vida. Querendo gerenciar o que vivo e sendo formadores de opiniões
sobre mim.
Visualizar o que está exposto é fácil. Julgar o que todo mundo vê é tão
simples quanto tirar doce de criança para vê-la chorar. Quero ver encarar a
fundo, tornar-se conhecedor do que não é exposto. Para os cuidadores de
plantão, esclareço: quem me vê só com os olhos físicos e não tem desejo
pelo desconhecido, nunca verá a imensidão que existe além da minha
aparência.
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A liberdade, não sei se você sabe,
espanta quem só saber viver
preso.
Você diz que não gostou das minhas mudanças e eu fico sem entender o
porquê. Meu cabelo continua o mesmo, minhas unhas continuam
horríveis e sempre que estão crescendo eu acabo roendo. Meus olhos
ainda têm a cor que você gosta e meu sorriso permanece aqui, não há um
dentro quebrado.
Eu crio coragem e te pergunto o porquê.
Por quê? Por quê? Por quê?
Por que minhas mudanças te afetaram? Por que está se incomodando tanto
com algo que não deveria ter tomado tamanha proporção? Por que se
importa com o que mudou?
Você não responde. Fica quieto. Entre seus lábios não passam um pedaço
de linha sequer, porém é no seu silêncio que encontro a resposta.
A minha mudança te incomodou, porque quem eu me tornei, não liga mais
para viver agradando você. A pessoa que agora habita em mim, não é mais
refém do seu amor. O eu que tomou conta dos meus dias, consegue viver
muito bem sem a sua presença.
Você odiou a minha mudança, porque diferente do que sempre imaginou eu
não estou mais nas suas mãos, criei asas e estou pronta para voar. E a
liberdade, não sei se você sabe, espanta quem só saber viver preso.
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Neste exato
momento você está
passando por
inúmeras
transformações
dentro de si e
continua florindo.
‘Viu, só’? Mudar
nem sempre é ruim.
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Deixe-me despir o meu corpo e a
minha alma para você.
Olhe nos meus olhos, mas não como um qualquer. Quero que você olhe no
fundo deles, até ver a minha pupila se dilatando e diga, sem receio algum,
que já não sente mais nada por mim e que me esqueceu na passagem de
um mês para outro. Recuso-me a acreditar nos boatos soltos por aí. Rejeito
todo mundo que chega para mostrar as suas fotos e falar da sua nova vida
sem mim. Não aceito a morte da nossa história, tão rápido assim.
Cochiche no meu ouvido direito, que superou a minha existência e que já
não faço mais parte dos seus dias. Sussurre até fazer o meu corpo inteiro se
arrepiar, dizendo que todas as músicas que traziam a minha lembrança,
não fazem mais sentido. Suba em um penhasco e grite para o mundo todo
ouvir, que eu já não arranco mais os seus suspiros, nem faço o seu coração
quase sair pela boca quando me vê.
Toque o meu corpo friamente. Quero vê-lo pegar a minha mão sem a sua
estar suando. Agarre o meu braço sem ficar trêmulo. Abrace-me sem um
pingo de vontade. Acaricie o meu rosto de uma forma brusca, sem
sentimento.
Sinta o meu perfume e não lembre dos momentos em que nós dois
formávamos um só. Dê-me um cheiro no pescoço e não sinta vontade de
tornar o momento eterno. Absorva o aroma do meu cabelo e não queira
passar a mão, por horas.
Chegue perto da minha boca e não fique atiçado. Observe o meu sorriso e
não tenha vontade de rir junto comigo. Ouça as minhas palavras e não fique
com o corpo em êxtase.
Deixe-me despir o meu corpo e a minha alma para você. Encare quem eu
sou e corra. Só assim, vou acreditar que já não significo mais nada para
você. Enquanto isso não acontece, fico aqui, na minha, tendo a certeza de
que a nossa história ainda não acabou de ser escrita.
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O nosso amor, que é o mais
importante, a gente paga se
amando.
Ou vem com a mala cheia ou fica por onde está. Mas não vem com ela
cheia de besteiras, não, pois assim também não me interessa. Quero uma
mala cheia de coisas boas. Uma mala cheia de beijinhos na madrugada e
um “que bom acordar mais um dia ao seu lado”, logo de manhã. Uma mala
cheia de caretas e paciência para quando eu estiver tão bravo, a ponto de
querer jogar todos os móveis da casa em cima de você, ter a falta de
vergonha na cara e me desarmar com um “você fica mais lindo ainda
quando está bravinho”.
Quero uma mala carregada de amor para me amar nos dias em que eu
estiver tão insuportável, que a única vontade é me colocar dentro de um baú
e deixar trancado por horas. Quero uma bagagem enorme, cheia de
sorrisos e palavras clichês que antes odiava, mas agora, adoro ouvir cada
uma delas.
Quero ver a sua felicidade só de ver a porta abrir e eu entrar todo suado e
fedido, e, ainda assim, correr para me dar um abraço forte e dizer franzindo
o rosto, que estou incrível, mas precisando de um belo banho. Quero ver
chegar a hora do almoço ou da janta e você correr para me chamar, pedindo
ajuda, , nos fazendo parecer duas crianças bobas brincando de cozinhar.
Quero passar o fim de semana todo vendo filmes ou nossas séries favoritas,
com o chão todo sujo de pacotes de doces e salgados que a gente nem
sequer fez, comprou tudo pronto para ter menos trabalho. No começo da
semana, na segunda-feira de manhã, quero ouvir você sussurrando no meu
ouvido, dizendo que tudo passou tão rápido e que, por você, viveria a vida
toda assim, da nossa maneira. Eu quero uma mala que venha tão cheia que
não caiba as suas roupas, perfumes, nem nada, só você. O resto a gente
compra depois, passa o cartão, estoura o limite e arranja algum jeito de
pagar. O nosso amor que é o mais importante, a gente paga se amando.
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Nasci intenso demais, para
conseguir esconder o que sinto.
Há coisas que por mais que eu tente fazer milhares de vezes, nunca vou
conseguir fazer da melhor forma. Eu nunca vou conseguir fritar um ovo sem
me queimar. Nunca vou conseguir fazer arroz sem colocar sal demais.
Nunca vou preparar o café no ponto, sempre vou colocar açúcar
exageradamente ou deixar faltar. Nunca vou levantar da cama na primeira
vez que o alarme do celular tocar. Nunca vou escolher uma roupa “de cara”
e concluir a ideia de usá-la. Nunca vou deixar o meu costume de organizar
meus livros por tamanho e grossura. Nunca vou conseguir amar pouco e
demonstrar menos. Minha vida é composta por “nuncas” e essa última coisa
citada é o que me deixa, de vez em quando, destruído.
Tem uma amiga minha que diz quase tirando sarro da minha cara que
quando nasci, Deus exagerou na dose de amor que botou em mim. Não sei
se ela usa isso como forma sarcástica ou se admira o tanto de amor que
exala de mim. Ao mesmo tempo, minha mãe me mantém debaixo dos
braços dela como se isso fosse me guardar de toda ruindade do mundo. Diz
ela, que sou bom demais para esse planeta que está cada dia pior. No
fundo, eu a compreendo. Deve ser difícil para uma mãe saber que o filho
está solto e que já tem idade para levar os tapas que a vida dá.
Eu, ao contrário de todo mundo, fico sem saber o que pensar e confirmo a
minha opinião sobre tudo isso. É preciso ser forte para sentir. É preciso ter
coragem para se entregar a um mundo, onde as pessoas só querem usar,
abusar e jogar fora. É preciso sentir muito para chegar em alguém e dizer o
que se passa dentro da mente, sem pensar nas consequências. Tem que
ter muito sentimento entalado na garganta para abrir a boca e deixar tudo
sair. O amor deve estar encravado dentro de si para chegar em uma pessoa
e se mostrar tão frágil e à flor da pele. Só quem anda com amor tem
coragem de dar passos em caminhos cruzados e desconhecidos.
Nasci intenso demais para conseguir esconder o que sinto. Minha avó e
minha mãe costumam dizer que quando me viram chorando pela primeira
vez, tiveram a certeza de que tinha chegado na família, alguém para ser
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profundo - e não considero isso um defeito. Gosto de sentir e ser real. De
dizer o que se passa em mim e compartilhar bons sentimentos com quem
está a minha volta. O que me machuca e me tira a paz é conviver, na
maioria dos dias, com pessoas frias. Que guardam o que sentem. Que não
assumem amar. Que não dão o braço a torcer e consideram demonstração
de afeto, como fraqueza. Entretanto, sigo amando. Indo na contramão do
mundo e propagando a maior e melhor religião de todas: o amor.
Quero dizer para você que, assim como eu, sente muito: não deixe de
demonstrar. Ame mesmo. Fale mesmo. Abrace, sorria, chore e pule no colo
de alguém. Esconda o orgulho e deixe o amor tomar conta de você. Em
alguns dias isso tudo vai doer. Intensidade dói. Carregar uma alma intensa
não é uma das coisas mais fáceis. Mas, em outros, você vai saborear o
gosto de ser uma pessoa rara que no meio de um mundo superficial, vive
sendo real.
Mais um aviso:
Os superficiais que se cuidem! Eu vivo para sentir muito e vim para mudar a
sua visão - quem sabe até o coração - sobre intensidade.
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Deixar para trás
quem te faz mal, é a
maior prova de
amor que você pode
dar a si mesma.
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Não navego mais em qualquer
lugar, muito menos em qualquer
pessoa.
Estacionei minha vida amorosa e parei de me afundar em abismos. Não!
Não literalmente abismos, mas dei um pause nessa vida de sempre me
entreter com pessoas que me levam para o fundo do posso. Depois que
começamos a enxergar o mal causado por algumas relações, odiamos viver
no escuro. E, aceitando ou não, precisamos aderir os novos passos da vida
e deixar pessoas, hábitos, momentos, pensamentos e até pequenos
pedaços de papéis, que ficavam guardados em uma caixinha de cartas.
Navegar em pessoas rasas não leva adiante. A gente pula com animação
do trampolim e quando vê, está com a cara no chão, com a cabeça rachada
e sofrendo um traumatismo craniano. Não leve a mal esse meu jeito
exagerado, é que pessoas superficiais fazem a gente sentir isso mesmo.
Não nesse nível, porém muda tudo que tem dentro do corpo, da cabeça e
da alma. Faz a nossa vida de maquete, molda da forma que quer e quando
não tem mais o que fazer, destrói tudo.
Mas, graças a Deus, desse mal já não sofro mais. Benzi-me, pedi uma
oração, procurei ajuda, fui na reabilitação, conversei com uma psicóloga,
mudei alguns planos e joguei a ideia de tentar viver sempre nas nuvens
para longe, comecei a ficar com os pés firmes na terra - se tratando de
pessoas. Expectativas? Longe de mim. O que vier é lucro.
Obtive lições únicas, porém não deixo de navegar. Remo com intensidade
todos os dias. Luto contra ondas gigantes. Sei aonde quero chegar. Navego
em lugares onde há espaço para mim. Onde existe uma geleira tão grande,
capaz de fazer o meu barco trombar e sentir o impacto negativo, mantenho
distância. Fico em terra firme, pego um avião, vou de trem, rodo o planeta
inteiro se precisar, mudo a rota da viagem, mas não navego mais em
qualquer lugar, muito menos em qualquer pessoa.
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Encontrar a felicidade, exige
mudanças e largar quem não te
faz bem é a maior delas.
O que a gente precisa mesmo é tomar vergonha na cara, olhar para o
espelho e gritar em voz alta, várias vezes:
EU MEREÇO ALGUÉM FODA.
EU MEREÇO ALGUÉM FODA.
EU MEREÇO ALGUÉM FODA.
Até fixar esse pensamento dentro da cabeça e começar a usar no dia a
dia,perdemos tantas oportunidades por conta de pessoas que, na maioria
das vezes, não estão se importando com o que sentimos. Deixamos tantas
pessoas legais passarem e irem embora, por causa da cegueira que uma
única pessoa causa no nosso coração e isso não é legal. Privamo-nos de
ser felizes para insistir em alguém que não sabe nem o que quer comer na
janta, ficamos agarrados a quem nos soltaria na primeira oportunidade.
Encontrar a felicidade exige mudanças e largar quem não te faz bem é a
maior delas. Nada vai mudar do dia para a noite. Amanhã você ainda vai
acordar e sentir amor pela pessoa que tem, entre aspas, o seu coração em
mãos. Você não vai se desencantar dela dizendo essas palavras agora na
frente do espelho. Provavelmente, quando estiver descendo o feed de uma
rede social, entre um amontoado de fotos, a dele chamar a sua atenção, vai
esquecer de todo o mal causado e ficar admirando o quão belo ele é.
Superar é desafio diário e quanto mais rápido você der o primeiro passo,
melhor vai ser.
Olhe para a pessoa que você se tornou. Admire as lutas que você enfrentou
para chegar até aqui. Vai deixar alguém te destruir assim, de mão beijada?
Vai deixar alguém tirar toda a beleza que tem aí dentro sem lutar? Você
merece alguém tão foda quanto você. Alguém que reconheça a beleza que
você tem - e não estou falando só da física. Você precisa de alguém que
esteja ao seu lado e que se quiser brincar, que seja apenas na cama.
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Alguém que te olhe com um olhar de amadurecimento e agradeça todos os
dias por te ter por perto.
Chega de aceitar qualquer um. Pare de se destruir ficando ao lado de quem
não te constrói. Você merece alguém foda e quem não tem cuidado com os
seus sentimentos, mande um foda-se e vá para longe. A vida vai te preparar
alguém incrível, entretanto, antes disso acontecer, é fundamental cortar
laços com pessoas babacas que não se importam com a grandiosidade que
existe dentro de você.
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Amor nunca foi e jamais será,
uma espécie de recompensa.
Sempre brigo com as pessoas que ousam dizer que a culpa de todo dano
causado em mim é sua. Tolice, né? Eu deveria me juntar a elas e meter o
pau em você. Falar a, b e c, acrescentar d, e, f e g. Um vocabulário inteiro só
para te difamar para todos os habitantes desta cidade, mas adivinha só?
Não consigo ser assim. Nunca consegui mentir sobre algo para ajeitar tudo
para o meu lado. Eu e a minha honestidade que, quase sempre, me ferra
sem pensar duas vezes.
Eu poderia - e deveria - fazer um grupo de pessoas para espalhar por aí o
quão babaca você é, porém isso não amenizaria as minhas falhas. Poderia
juntar assinaturas e lutar para te ver sendo expulso de mim, mas você seria
resistente e continuaria impregnado aqui dentro. Eu poderia tomar inúmeras
atitudes ruins em relação a você, mas fico na minha, porque sei que tive
parte nesse jogo todo. Eu quis. Aceitei entrar mesmo sabendo das
consequências. Então, seria injusto colocar um fardo sobre as suas costas
que não dependia só de você. A culpa é nossa. Talvez mais sua do que
minha ou mais minha do que sua. Agora, não importa de quem foi a culpa.
A maioria das pessoas não entendem o porquê de eu ficar irritado quando
jogam um balde de água fria em cima de você e me colocam em água
morna para descansar. As escolhas foram nossas, só erramos em caminhar
em trilhos diferentes. Eu sabia que você só sussurrava que me amava para
conseguir entrar dentro de mim. Eu via nos seus olhos que o tesão era mais
forte do que a sinceridade. Sentia que o que saia da sua boca não era
sincero, seu papo era o mesmo com todas as pessoas, parecia texto
decorado. Desde quando te vi, soube que uma hora ou outra seguiríamos
rumos diferentes e que, provavelmente, eu sairia ferido enquanto você
estaria intacto, mas eu quis. Quis porque me atraio pelo que não é fácil.
Quis porque precisava viver isso. Quis porque cogitava a hipótese de
mesmo não sentindo verdade em você, poderia mudar tudo e te fazer sentir
necessidade de mim.
Agora dá para entender o porquê de a culpa não ser só sua? Eu entrei

33
nessa guerra por opção. Entrei porque queria te mudar. Aceitei correr os
riscos para tentar te fazer me amar. Com tudo isso aprendi duas lições
duras:
Ninguém muda por ninguém. As pessoas mudam por sentirem
necessidade.
Tentar fazer alguém nos amar é uma das atitudes mais banais que
podemos ter. Quando precisamos lutar pelo amor de alguém, o sentimento
nunca será sincero.
Corri os riscos, caí, estou aprendendo a me levantar e jamais vou te julgar
por algo que não dependia, exclusivamente, de você. As pessoas julgam
muito as outras por não amarem alguém, mas a verdade é que amor chega
e se instala em lugares que não esperamos. Não é domesticado para ficar
onde quisermos. Mesmo não conseguindo fazer você me amar da forma
que eu queria, sou grato por ter me ensinado que não devemos lutar para
ganhar o afeto de alguém, pois amor nunca foi e jamais será uma espécie
de recompensa.
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Obrigado! Você me fez
encontrar o melhor em
mim: a capacidade de
florir em meio aos
espinhos.
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Livrai-me de todo amor que
precisa ser implorado, amém!
Acrescentei algo a mais nas minhas orações. Termino pedindo: Livrai-me
de todo amor que precisa ser implorado, amém! E, de um tempo para cá,
consegui notar a mudança. Peço também muita sabedoria e força para
entender e aguentar, sem reclamar, quando alguém sair da minha vida.
Pedimos muito para Deus remover do nosso caminho todas as almas que
não estão em sintonia com a nossa. Imploramos, de joelhos, para que Ele
afaste quem não quer o nosso bem e quem que, quando está perto, causa
explosões sentimentais que afetam tudo ao nosso redor. Mas quando
finalmente Deus começa a agir, recuamos. Choramos. Pedimos para Ele ir
com calma, para deixar tal pessoa ao nosso lado. Eu sempre fui assim,
mesmo sabendo que certas presenças me dilaceravam, insistia em deixar
por perto. Até que abri os olhos e mudei.
Tirei todos os pesos das minhas costas, principalmente o de carregar
pessoas com almas pesadas. Agora, clamo com sinceridade e mesmo que,
às vezes, eu não entenda, deixo Deus fazer o melhor. Perto de mim quero
gente de sentimentos puros. Pessoas zeradas de ódio, maldade e
infelicidade. Os que querem o meu mal, que tiram o meu brilho e que
abalam de forma negativa os meus dias, ficam nas mãos dEle.
Não imploro mais amor. Parei de aceitar carinho pela metade. Comecei a
recusar convites para o vale da negatividade. Ao meu lado, só fica quem
estiver na mesma harmonia que a minha. Só aceito pessoas recíprocas.
Cansei de quem me deixa em buracos. Quero pessoas que me façam
enxergar horizontes, se alguém não estiver me fazendo bem, converso com
Deus, faço o meu pedido e selo com um amém, pois Ele sempre sabe quem
tira e quem põe no lugar para a dor não ser tão grande.
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Não perca o seu tempo com
pessoas, que ao invés de
construir algo bonito, destrói
tudo o que você já tem.
A pior cagada que você pode fazer na sua vida é ficar com alguém por ter
medo de ficar sozinha. Isso vai de amigos até namorado.
Nós tememos tanto a solidão que para evitá-la preferimos convidar
qualquer pessoa que está ao nosso lado para fazer morada, mesmo
sabendo que, talvez, seja uma pessoa que faça uma bagunça quase
irreversível.
Olha, deixa eu contar um segredo que não vem nos manuais: sempre tem
alguém e isso me deixa contente. Sério! Sempre tem alguém que olhará
para os seus problemas e dará as piores ideias possíveis para tentar ajudar,
aí você conseguirá sorrir e esquecerá tudo no momento. Sempre terá
alguém que colocará a mão no seu ombro quando tudo estiver na merda e
dirá: nada está favorável, mas fazer o quê? Vamos nos afundar juntos.
Sempre terá alguém que não estará nem aí para nada e falará todas as
verdades na sua cara. Sempre terá alguém do outro lado da linha, às três da
manhã ou às quatro da tarde. Em todo tempo haverá alguém ao lado, não
importa quem. É por isso que você não deve ter medo de deixar
alguém partir da sua vida, por medo de não encontrar mais ninguém. Você
vai encontrar! Um amigo, um amor, um primo desconhecido, a mãe ou o pai,
alguém que você viu no ponto de ônibus e quis carregar junto.
Funciona assim: o mundo está repleto de pessoas querendo sujar a nossa
alma, enquanto outras, só querem reverter essa situação. Escolha a dedo
quem você quer ter ao seu lado e não perca o seu tempo com pessoas que
ao invés de construir algo bonito, destrói tudo o que você já tem.
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Recarregue-se
quando
for
necessário. Precisamos disso,
para manter a nossa energia
positiva.
Gosto de estar rodeado de amigos, familiares, cachorros, gatos, livros e um
monte de besteira. Amo passar a noite em uma mesa de bar com novos
conhecidos tomando algo e contando piadas sem graça. Sempre que tenho
tempo, combino de ir tomar um sorvete com algum amigo do ensino médio.
Se aparece uma festa, chamo geral, porém para não ficar enferrujado,
muitas vezes, fico só. No quarto ou na sala. No banheiro ou na cozinha. Em
um bar ou no cinema. Na biblioteca municipal ou em um banco da praça. É
terapia que precisamos fazer sozinhos.
Eu sou um lar. Também preciso de faxina uma vez na semana. Passo pano.
Tiro o pó das lembranças antigas. Varro as pessoas podres para longe.
Organizo as minhas ideias. Passo um pouco de amor misturado com
carinho nas pessoas que me fazem bem. Arquivo memórias que me deixam
mal. Deixo as lágrimas escorrerem pelo esgoto. Jogo as palavras ruins que
falaram no lixo. Troco alguns pensamentos de lugar. Faço uma faxina
daquelas! Após, sento, recomponho-me e volto a viver.
Quem não precisa ter um tempo para si? Vivemos tão rodeados, tão
superlotados, tão à flor da pele que se torna indispensável pedir um pause e
colocar o cérebro de molho. Gritar um P-A-R-E e tirar férias para si mesmo
não deixa ninguém fraco. É o oposto! Necessitamos, para não entrar em
estado de desespero, tirar um tempo para organizar a nossa vida.
Não pense que isso é isolamento. Pratiquei tanto, que hoje já consigo fazer
da solidão uma companhia. Não fico sozinho nunca. Mesmo que ao meu
lado só tenha um quadro velho que achei na rua, uma lousa com uma
poesia que fiz hoje de manhã, um guarda-roupas, uma cama e paredes
brancas. Conheci uma forma de não ficar só, mesmo estando apenas eu e o
silêncio. Fico comigo. A solidão só habita quando estamos sem ninguém e,
sem mim, nunca estou.

38
Escolher ficar só algumas vezes não é afastamento nem exílio, é ser sábio
para cuidar de si e, quando tudo estiver ok, voltar para quem traz coisas
boas. Recarregue-se quando for necessário. Precisamos disso para manter
a nossa energia positiva. É normal ter um momento só para você e, se as
pessoas ao seu redor não aceitarem o seu tempo, sinto muito, mas já
passou da hora de você parar de dedicar a sua vida a elas.
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Quando todos os amores
que estiverem aparecendo
na sua vida forem dolorosos,
faça o seguinte: se apaixone
por você.
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Precisamos de dias ruins, para
reconhecer
os
bons.
Necessitamos de joelhos ralados,
para aprender a andar.
Eu sempre gostei muito de filmes de romance. De músicas com letras tristes
que me fazem sentir vontade de cavar um buraco na terra e entrar lá dentro.
Tenho uma paixão imensa por livros de drama e de amores que não dão
certo. Leio muito John Green que é o escritor que mais se aproxima da
minha realidade. Neste instante, está tudo bonitinho seguindo conforme eu
quero e daqui a dois dias, tudo vira uma bagunça. Alguém morre, eu perco
um dente, meu cachorro foge de casa, o carro quebra no meio do caminho e,
para ajudar, em um lugar onde o meu telefone não pega. Vida real e suas
surpresas nem sempre tão boas.
Acontece que eu me acostumei com isso. Já fico com um pé-atrás antes
mesmo de começar. É como se uma luz aparecesse na cabeça e
mentalmente eu gritasse “EPA, desta vez não”, mas tudo se repete de novo,
de novo e de novo. A mesma história todas as vezes. Amores que não
aguentam meses. Amigos que procuram outros. Trabalho começa a ficar
cansativo. Uma gripe aparece para ferrar com a minha imunidade. O vizinho
que insiste em tirar a minha paz. A merda do cachorro que eu pisei com os
pés descalços. E aí eu penso que estou com um feitiço dos bons e que
preciso urgentemente mandar embora toda essa energia ruim.
De repente uma voz ecoa: “Relaxa, não é nada demais. É só a vida que
nem sempre está de bom humor. Nós precisamos viver todo um drama,
entende? Se não fosse assim, qual seria a graça disso tudo? Precisamos de
dias ruins para reconhecer os bons. Necessitamos de joelhos ralados para
aprender a andar. É estranho acreditar que a vida é mais instável do que o
sinal da internet. Esse é o motivo pelo qual você não deve levá-la tão a sério.
Ela muda, depende o dia, depende o clima. Nunca está de acordo com o
que nós queremos. São os altos e baixos que a fazem seguir”.

—

E aí, eu paro de me preocupar.
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Quando percebi que os momentos são como eclipses, parei de dramatizar
tanto as minhas fases escuras. Após toda a escuridão, aparece uma luz
forte. Não vale a pena se preocupar tanto, só traz dor de cabeça. Quando
você menos imagina a situação muda e você está nas nuvens. A vida tem
uma forma doida de agir, mas, convenhamos, ninguém é normal por aqui. O
ideal é sempre seguir e quando não existir a possibilidade de sorrir, nunca
pensar em desistir.
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Eu desejo, de coração, que
independente da perda, você
saiba usá-la para crescer.
Eu perdi o meu pai com nove anos de idade. Para dizer a verdade, eu nunca
o conheci. Sempre fui eu e minha mãe. Os dois, juntos em todos natais,
anos-novos e aniversários. Eu poderia descrever cada detalhe de quando
ele decidiu que a vida de ser pai não era mais para ele e juntou as malas
para ir embora. Mas eu não quero dizer sobre isso. Hoje, eu quero dizer
sobre a falta que algumas pessoas e até mesmo coisas fazem e, mesmo
sem tê-las, conseguimos seguir em frente e superar.
Chega a ser dramático (confesso que eu sou um pouco), mas só quem
perde algo ou alguém sabe a falta que isso faz. Eu sempre cresci tendo a
certeza de que antes da decisão que meu pai tomou - inclusive eu acho
muito idiota chamá-lo assim, já que ele não fez nada além de ajudar a me
colocar no mundo - haviam escolhas. Elas eram:
- Permanecer com a minha mãe e formarmos uma família feliz;
- Largar a minha mãe e continuar cuidando de mim, mesmo de longe;
- Largar a minha mãe e desistir de mim.
Ele, sem pensar duas vezes, escolheu desistir de mim. Soa como se eu
fosse personagem de um livro do Nicholas Sparks de tão dramático que é,
mas, estranhamente, essa foi a primeira perda que eu tive na vida. Na
guerra entre a liberdade e um filho, meu pai escolheu voar pelo mundo e,
diferente de algumas espécies de aves, não foi para buscar alimento para
mim.
Houve mais perdas, é claro. Perdi o meu primeiro dente em um tombo.
Perdi o amor da minha vida aos doze anos, pelo menos eu pensava que era.
Perdi meu primeiro cachorrinho, que foi atropelado. Perdi aula por estar
doente. Perdi a comemoração do dia dos pais. Já perdi tanto, ainda
continuo perdendo muito e vivendo mais ainda.
É sobre isso que eu quero falar. Quero fazer você olhar e refletir sobre as
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suas perdas.
Eu sempre tive motivos para desistir de tudo. Eu cresci sentindo que faltava
algo em mim. Para uma criança, superar perdas não é tão fácil assim.
Principalmente quando sabemos que antes da pessoa ir embora, ela já
havia desistido de nós. Eu sempre fui muito na minha. Nunca fui um
moleque como todos os outros. Nunca tive alguém para me incentivar a
jogar futebol ou ir soltar pipa no pasto que ficava ao lado de casa. Nunca
tive alguém para chegar e dizer sobre as alterações malucas que estavam
acontecendo no meu corpo e sobre as dúvidas que surgiam. Não quero me
prolongar. Não vou tornar isso cansativo e dizer cada detalhe. Mas foi difícil
superar a escolha egoísta do ser que é nomeado meu pai. O mais
importante é que: eu sempre tive uma mãe excelente. Se não fosse ela, não
teria me tornado a pessoa que sou. Inclusive quero usar o momento para
agradecer a Deus por ter me dado a melhor mãe do mundo.
Voltando… Mesmo sabendo que havia uma pessoa que estava ali para me
ouvir (pessoa = minha mãe), eu sempre me calei. É difícil para um menino
se abrir com a mulher mais importante da sua vida - entendam isso, mães!
Durante toda a minha infância e boa parte da adolescência, eu vivi
acreditando que eu não valia muito a pena, já que o homem que deveria ser
o mais bacana da minha história, não dava a mínima importância para mim,
mas que bom que a gente cresce, amadurece, envelhece e aprende a maior
lição da vida: o passado não deve influenciar no nosso futuro. Perdas não
devem deixar a gente parado no tempo.
E eu aprendi.
Aprendi a me virar sozinho. Aprendi a rir da dor. Aprendi a encarar o medo.
Aprendi a dizer que amo antes de perder. Aprendi a segurar quem eu quero
ao lado. Aprendi a tirar sorrisos. Aprendi a viver. Aprendi a não deixar as
minhas dores serem maiores que a minha fé. Aprendi a ser feliz. A melhor
parte disso tudo foi: eu aprendi a dar uma chance para mim.
Às vezes, eu ainda questiono Deus. Pergunto se essa é a história que Ele
escreveu para mim. Contudo, quando vejo o tanto que conquistei, entendo
que sim, essa é a minha história. É como se Deus falasse baixinho no meu
ouvido “eu permiti algumas perdas na sua vida, pois sabia que, todas elas,
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fariam você se tornar a pessoa incrível que é.”
Nós caímos tanto na vida. Perdemos tantas pessoas. Lidamos com tantas
dores e, ainda assim, não morremos. O fim só vem quando deixamos de ter
a vontade de seguir. Nós podemos perder o mundo todo, todavia se dentro
do peito existir a vontade de reacender tudo e evoluir espiritualmente,
vamos conseguir ganhar tudo novamente. Só perdemos quando deixamos
de tentar. Eu fiz escolhas. Eu poderia ter ficado preso no passado. Poderia
fechar os olhos e ignorar tudo pela frente, mas escolhi ser melhor. Preferi
viver sem o peso do passado nas costas. Novas chances aparecem, a
escolha é unicamente nossa. Para sempre, lembre-se: não se espelhe nas
assombrações passadas, olhe para as surpresas que o futuro pode
apresentar. Dizer isso pode parecer frieza demais, mas eu perdi um pai
para aprender a virar um homem de verdade e eu desejo, de coração, que,
independente da perda, você saiba usá-la para crescer.
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Século
XXI
tem
muita
tecnologia e
mesmo
assim, ainda não é possível
voltar e mudar o passado.
Eu já estou bem melhor. Já sei coar o café sem esperar você para tomar,
voltei a escutar as músicas da Ana Carolina sem chover pelos olhos a noite
toda e quase morrer de calafrios, voltei a colocar açúcar em dose tripla em
tudo o que faço para comer. O arroz, quando não está bom, não tenho mais
a preocupação de virar quase uma colher inteira de sal e até acostumei a
deitar a cabeça no braço do sofá ao invés de ficar nas suas coxas. Eu estou
melhor, está vendo? Foi só no momento, mas agora, depois de alguns
meses e mais uns dez dias, voltei a ser eu novamente.
Voltei a largar as roupas jogadas em cima da cama, do sofá ou até dentro
de algum armário. Comecei a esquecer, todos os dias, de acordar vinte
minutos mais cedo para dar tempo de fazer tudo sem pressa e não chegar
atrasado ao emprego. Não estou mais com toda aquela preocupação de
tentar deixar tudo na ordem mais linda, inclusive a minha vida, que por sinal
está toda desordenada, porém, estou gostando. Nunca imaginei gostar
tanto da desordem quanto estou gostando agora. Retornei com muita força,
meus costumes antigos voltaram, estou com a cabeça leve, coração
batendo da forma que deve, o mesmo nervoso de todos os dias, os mesmos
gritos de raiva, o mesmo sorriso de esperança, as mesmas lágrimas
antecipadas e como sempre, a mesma paranoia que nasceu comigo.
Não estou muito a fim de saber como está sendo a sua vida pós-minha
pessoa - talvez eu tenha inventado esse termo agora, eu sempre gostei de
criar bobagens novas, você sabe -, não quero saber das suas conquistas,
não ligo pela forma que está, não me importo em não ter notícias, na
verdade, não ando pensando muito em você. Fui lembrar agora quando
passei correndo pela timeline de uma rede social e vi uma foto sua com um
bando de pessoas e aí veio um monte de besteiras. Lembrei de tudo, sim.
Dos sorrisos, das lágrimas, do amor, da raiva, do ódio, do carinho, da
intimidade, do sexo, da sua sem-vergonhice, das verdades estampadas na
cara, das mentiras reveladas com o olhar e palavras gaguejadas, da
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cumplicidade, do começo e do fim. Um flash de tudo em poucos segundos e
a certeza de que, para seguir daqui sem nenhum resquício do passado é
necessário deixar algumas explicações.
O que quero dizer é: você não deve muitas desculpas, pelo menos não para
mim. Desculpe-se com os meus vizinhos, coitados, são os melhores
possíveis, pois nem eu aturaria tanto passar o dia inteiro ouvindo as merdas
que ecoavam das caixas de som, inclusive é uma besteira ficar ouvindo
alguns tipos de músicas, quando tudo está na pior desgraça possível.
Desculpe-se com os meus cachorros, tadinhos, acho que na maior parte do
tempo eles tinham um medo absurdo de mim, pois eu os abraçava e
segurava por perto o dia todo como se fossem pelúcias, só largava quando
o medo de sufocá-los era maior. Desculpe-se com os meus amigos, que
passaram o tempo todo tentando reanimar o que restou de mim.
Desculpe-se com os meus pais, com o papa, com o presidente da república,
com a primeira pessoa que encontrar no meio da rua, mas comigo, não
precisa. Eu estou bem, feliz com tudo o que está acontecendo e, por incrível
que pareça, sem vontade de atirar tudo contra você.
Depois, peça desculpa para si mesmo, se possível. Por ter sido tão idiota,
por não ter enxergado além, por não saber cuidar, por não saber zelar e por
tudo. Peça desculpa por ter perdido o que tinha em mãos, pouca coisa não
era. Acho necessário dizer também que torço por você, todavia não tenho
poder para controlar sentimentos e uma hora, um dos piores vem à tona:
arrependimento. Lidar com ele é difícil, mas, infelizmente, quem
escolheu isso não fui eu, pois graças ao que passei, estou me convencendo
de que sou incrível, já em você, pelo visto, falta um pouquinho de
inteligência. Que os sentimentos não tragam loucura e que ensinem muito,
principalmente em relação à escolhas e atitudes. Caso você não tenha
noção, século XXI tem muita tecnologia e mesmo assim ainda não é
possível voltar e mudar o passado.
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Pare de acreditar que o
amor nunca vai acontecer
para você. Ele já aconteceu e
deve acontecer novamente
todas as vezes que você se
olhar no espelho. Há amor
maior do que esse?
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Você se tornará uma daquelas
estrelas que eu olho todas as
noites, que admiro, que acho
incrível, mas à distância.

—
—

Nós terminamos.
E agora?

Agora você vai seguir a sua vida enquanto eu sigo a minha. Eu vou lutar
para alcançar os meus objetivos, realizar os meus sonhos, colocar os meus
planos no papel e fazê-los sair dele. Vou organizar a minha vida,
dedicar-me mais ao meu trabalho, empenhar-me mais aos meus estudos.
Terei mais tempo para ficar com a minha família, passearei com os meus
cachorros, marcarei presença na confraternização dos meus amigos. Farei
a lista de compras sozinho, voltarei a assistir o que sentir vontade,
frequentarei os lugares que me chamarem a atenção. Começarei a fazer
novamente aquela mistura com todos os ingredientes que achar no armário
e na geladeira para matar a minha fome. Vou me readaptar à vida de
solteiro.
Vou seguir minha história e, para deixar claro, não jogarei tudo o que
passamos no lixo. Você se tornará uma daquelas estrelas que eu olho todas
as noites, que admiro, que acho incrível, mas à distância. Eu prosseguirei.
Não ficarei preso no tempo passado. Seguirei firme porque nós terminamos,
mas a vida ainda não terminou. Ainda há muita coisa para ser vivida e
sentida. Espero que pense assim também. Ninguém merece deixar de viver
por medo de deixar o que já passou. Siga e viva o presente, pois o mundo
ainda tem muita beleza para nos mostrar.
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Um dia você pode cair do
cavalo e me ver nos braços
de outro.
Você sempre volta e eu não sei se fico feliz por isso ou grito de raiva. Dá
vontade de dizer da forma mais agressiva possível que aqui não é a sua
casa para você ter a comodidade de entrar e sair quando quiser. O seu vai e
vem constante me faz tomar as mais variadas decisões. Digo que trancarei
as portas, decido mudar de lugar, solto boatos e falo que o seu lugar já foi
preenchido, mas não adianta, você vem e chega com a cabeça erguida
como se fosse o dono daqui. As portas que eu havia fechado se abrem, os
boatos são desmascarados e você é recebido com café e amor quentinhos.
Essa é uma das coisas que eu mais odeio. Você é como aqueles parentes
chatos que passam meses longe e quando chegam para uma visita têm a
melhor recepção possível. Você chega e fica mais confortável do que eu,
que fico esperando o momento que terá novamente a audácia de levantar e
ir embora. Entre as suas aparições e sumiços, vivo dizendo que odiar é forte
demais, porém, eu odeio, odeio muito, odeio demais, odeio intensamente
essa sua mania de achar que pode me largar hoje e voltar mês que vem,
com os braços abertos.
Quer saber a realidade? A culpa de tudo isso é minha que sempre estou
pronto para receber o seu abraço, só que há de chegar mudanças. Não
sabemos quando, mas mudamos. Vivemos em constantes transformações,
assim sendo, tenha uma única certeza: um dia você pode cair do cavalo e
me ver nos braços de outro. Cuidado, o mundo não funciona da forma que
você pensa.
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Quando amo, amo muito. Quando
sofro é em dobro. Quando estou
feliz, contagio todo mundo. Eu
faço parte da minoria intensa que
ainda existe.
A atitude mais gentil que você pode ter é seguir a sua vida e deixar eu seguir
a minha, já que, enquanto estava aqui, só pensava em estar do lado de lá.
Agora, depois de todo o tempo que perdemos insistindo em um amor que já
sabíamos que não daria certo, podemos começar a seguir rumos diferentes
e, quem sabe assim, conseguir alcançar a felicidade ao lado de alguém,
porque enquanto estávamos sendo nossos, não conseguimos.
Nós funcionamos melhor quando não estamos juntos, essa não é a
realidade que eu queria ter a obrigação de engolir. Nós não nascemos com
os caminhos traçados pelo destino. Encontramo-nos em alguma rua sem
saída e decidimos caminhar colados um ao outro, mas não adianta, não
somos capazes disso e mesmo sabendo de toda dor que vai ficar aqui, eu
sinto a obrigação de mandar você ir embora da minha vida.
Vá! Sem olhar para trás, sem pedir para ficar, sem fazer bico de choro. Vá
porque é o melhor para você. Vá porque é o melhor para mim. Francamente,
cansei da história que estávamos tentando escrever. Levante os seus pés e
caminhe para longe, embora seja só fisicamente. É fato que você ainda
permanecerá preenchendo todo o espaço da minha mente. Porém, na
situação em que você me deixa, é preferível que mantenha distância.
Pedir para você ficar é fácil. Faço com a boca ou com os olhos. Complicado
é aceitar o que você dá. Quero que parta, porque ao contrário do que eu
imaginava, a sua presença não me faz bem. Claro que passamos
momentos bons. Você me fez feliz. Todavia, olhando para tudo, é
visível que o estrago que causava sempre foi maior do que todos os
sorrisos que tirava. Quero que corra, porque é isso o que você sempre fez.
Nunca caminhou ao meu lado. Quero que mude de lar, já que o meu você
fez questão de destruir. Estou pedindo distância, pelo fato de você não
trazer evolução e quebrar toda a minha defesa.
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Só quero que vá. Pode voar. Sem ódio, sem mágoa ou rancor. Quero vê-lo
indo feliz. Eu, daqui, tentarei ser. Vou seguir a minha história, criarei novos
planos, serei feliz comigo mesmo. Só não aceito mais o que você me dava e
intitulava de amor. E se me perguntarem o porquê de não ter dado certo,
direi que eu sinto e não é pouco. Quando amo, amo muito. Quando sofro é
em dobro. Quando estou feliz, contagio todo mundo. Eu faço parte da
minoria intensa que ainda existe e você, lamentavelmente, nunca valorizou
isso.
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— Você está diferente.
— Como?
— Seu sorriso está mais
contagiante. Seu olhar
mais maduro. Parece
estar mais confiante.
Está mudado por
dentro.
— É o amor.
— Mas amor muda tanto
assim?
— O próprio,
sim.
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Quem é do bem, sempre acaba
trombando com quem também é.
A gente não tem a obrigação de deixar a vida como um livro aberto para
qualquer um que quiser chegar e ler. Até porque deixar o livro fechado e
guardado a sete chaves é bem mais empolgante do que colocar à mostra
para quem quiser pegar e ler de cabo a rabo. Sempre gostei de testar as
pessoas, não com má intenção, mas é tão mais emocionante ver as
pessoas lutando para conseguirem algo e enxergar que não importa a
dificuldade que vem, o esforço continua grande para chegarem ao ponto
final.
Tenho evitado muito as pessoas, pelo menos as que eu sei que não valem o
meu esforço. Estou sendo mais pessoal, não guardando tudo para
mim, conheço meus limites e guardar tudo dentro da gente é meio
desesperador. Sempre deve haver alguém para ler todas as nossas
expressões e ajudar, mas, no geral, estou aprendendo a guardar algumas
das minhas emoções, grande parte dos meus pensamentos e sentimentos
para mim. Assim fica sendo exclusividade minha e de quem está disposto a
pagar o preço para mostrar que realmente está merecendo me conhecer a
fundo. Embora seja uma atitude exagerada, está dando muito certo.
Foi cortando a liberdade e o passe livre que algumas pessoas tinham na
minha vida, que aprendi que grande parte das bobeiras que perturbavam a
minha cabeça e as inúmeras tragédias que me rodeavam, eram causadas
por quem tinha o prazer de entrar e sair quando bem entendesse. Fiz o
teste - sem teste não há resultados e buscar resultados antes de fazer um
teste é coisa de gente tola. Cortei e adivinha? Estou vivendo bem, não às
mil maravilhas, mas bem melhor.
Às vezes o que falta é a atitude de decretar o fim da liberdade que algumas
pessoas têm com a gente. O limite é essencial, tem gente que confunde
tudo. Tem gente que acha que colocando a mão na massa ajudará
a terminar tudo mais rápido, mas ao invés de terminar tudo em menos
tempo, faz demorar mais ainda. Não é tudo que deve ser compartilhado. A
mania de correr e abrir a boca para todo mundo quando algum milagre ou
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desgraça acontece com a gente, torna tudo pior. Não digo que não se pode
ter alguém para desabafar e correr para os braços quando tudo está
caminhando para o precipício, claro que buscar ajuda é o ideal, mas
também é necessário tomar muito cuidado, nunca se sabe as reais
intenções de alguns. Já vi muita gente usando das fases ruins para diminuir
o outro e usufruindo das boas para conquistar coisas para si. É como dizem:
“cuidado nunca é demais”.
Quem quer o seu bem não coloca a mão quando você pediu um dedo. Um
exemplo meio complicado, vou explicar: quem quer o seu bem não toma
atitudes sem a sua permissão. Quem realmente está com vontade de ver a
sua felicidade segue os seus passos, ouve a sua voz, toma cuidado com as
atitudes, aprende que cada um tem uma vida e que na vida do outro, somos
apenas espectadores. As escolhas são feitas pelo protagonista, não por
quem assiste de fora. Aprendi tanto e, graças a Deus, estou muito bem.
Com algumas pessoas sentindo raiva, outras apedrejando, outras
espalhando boatos e soltando ódio por aí, mas quem nunca sobreviveu
mesmo sendo rodeado por inúmeras vibrações ruins?
O que está chegando de ruim por aqui está voltando, talvez tarda no
caminho, mas volta para o lugar de onde saiu. Só mais um aviso: para viver
bem é importante ter pessoas que aceitam os seus limites e que não se
intrometam antes de serem chamadas. Ando precisando de pessoas assim,
que não queiram roubar o lugar de protagonista na minha própria vida. Você
também? Caso sim, junte-se a mim, já somos dois, não estamos sozinhos e
acredite: existem inúmeras pessoas boas no mundo, é só dar um passo
com energias positivas que encontramos. Aliás, quem é do bem sempre
acaba trombando com quem também é e quando se olha nos olhos,
percebe-se que valeu a pena esbarrar.
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É seguindo em frente, que é
possível encontrar a paz
e a felicidade.
Tem dias que eu olho para o lado e a minha única companhia é um sofá
todo desgastado, uma televisão que passa mais tempo desligada do que
fazendo o que deveria fazer, alguns livros jogados pela sala e a minha
própria presença – quando não é na sala, é no quarto deitado em uma cama,
olhando para as paredes ou para os móveis. É até engraçado dizer, mas
quando a gente fica sozinho, sem nenhuma alma por perto, encontra jeito
de passar o tempo. Sempre achei uma atitude doida, porém no fundo todo
mundo tem um pedacinho, o mínimo que seja, mas tem.
É hilário e tão desesperador saber que a única pessoa que você pode ter
para jogar uma conversa fora é você mesmo. Mas aí um vira dois, dois vira
quatro, quatro vira oito e tudo vai aumentando em um nível tão intenso que
tudo parece ser totalmente real. E, por um breve tempo, tudo se torna real
mesmo. Os personagens que você criou, aqueles baseados na sua própria
vida e aqueles que são cópias perfeitas do que você acredita que são os
seus amigos, criam vida e saem da mente. É ilusão acreditar que eles estão
sentados ao lado ou até mesmo tomando um café? Quem não acreditou
nessas ilusões pelo menos uma vez na vida? Quem nunca conversou com
pessoas que são criadas dentro da gente e que trazem o esquecimento de
tudo no momento?
E reclama do serviço, e fala do namoro que está indo péssimo, e pede
opinião sobre o que deve fazer em relação a alguns amigos, e pergunta se
prefere a blusa preta ou a rosa choque, e questiona inúmeras bobeiras, ri
de tudo feito besta, chega até a oferecer um café. E o tempo? Quando se vê
já foi todo embora. Aí levanta, passa a mão no rosto, tira sarro dá própria
doidice e volta a viver à “vida real”, mas bem que gostaria de ficar vivendo
no mundo que cria nas horas vagas, com as pessoas que imagina quando
não tem todas as preocupações na cabeça. Depois que cai “na real” é difícil
encontrar a direção dos pensamentos maravilhosos. O sossego some, o
celular começa a disparar cheio de mensagens, um grita daqui enquanto o
outro grita dalí, escuta barulho de carro, moto, é televisão ligada, cachorros
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latindo, passarinhos cantando, as preocupações todas voltam a perturbar,
lembra que precisa resolver um problema ali, mas já tem outro se formando
lá e pensa que a loucura baterá à porta, porém, ela não bate. Resolve tudo,
passa mais um dia, agradece a algum deus ou não agradece a ninguém, vê
que já é hora de descansar, então fecha os olhos e dorme, mas fisicamente,
a mente continua pensando que amanhã já é outro dia, por isso fica com
uma enorme ansiedade e medo do que poderá acontecer.
Traduzindo: não dorme tão bem. Arrisco dizer que a gente só dorme em paz,
como um anjinho, quando é criança. Quando crescemos não conseguimos
dormir tão à vontade. A realidade de tudo não tira descanso, mas sempre
perturba. Se não é durante o dia, é durante a noite, mas sempre dá um jeito
de atrapalhar. De um jeito ou de outro, consegue dormir. O despertador toca
logo cedo e caramba, já? Não conseguiu nem sonhar direito. Pesadelos,
teve? Não lembra. Fica feliz por mais um dia de vida, implora para que seja
um dia melhor e segue. É seguindo em frente que é possível encontrar a
paz e a felicidade, seja lá onde elas estejam. A ideia de viver no mundo
criado na própria cabeça não sai de moda nunca, é sempre
desejada, entretanto, enquanto ele ainda não é real, continua no que está
sendo permitido no momento e acima de tudo, vive. Como vive!
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Amém e boa sorte, ou
melhor, boa mudança.
Depois da semana passada, aquele dia em que você resolveu que soltaria
os cachorros para avançarem contra quem estivesse na frente, sem pensar
nas consequências, eu fui obrigado a ocupar alguns segundos de tudo para
pensar a respeito de você e das suas atitudes infantis, agressivas,
irracionais e mais algumas coisinhas chatas. Pensamentos são como
aqueles vizinhos chatos que incomodam e, quando você tenta pedir, até
mesmo com gentileza, para pararem, incomodam mais ainda – por birra ou
apenas por amarem a ideia de incomodarem alguém. E depois daquele
maldito dia, quando a sua máscara de boa pessoa caiu, não houve uma
noite em que eu não deitasse e ficasse mais de meia hora pensando em
qual decisão errada eu tomaria daqui para frente. Um fato sobre a minha
vida é: tomo decisões erradas a todo momento.
A ideia inicial era simplesmente deixar os dias passarem e dar um chá de
sumiço, respirar em lugares diferentes, fazer todas as minhas besteiras sem
ter seus toques de correção e ter um tempo sozinho, mas, caso seguisse
exatamente essa ideia, provavelmente seria diagnosticado com algum tipo
de doença, pois, conhecendo-me bem, não sou de seguir primeiras ideias.
É um costume bobo que levo para todo canto, afinal, se as primeiras coisas
realmente fossem boas, não haveria segundas. Se o plano A fosse bom,
não teria a necessidade de preparar o B ou o alfabeto todo. Se há alguém
na vida que colocamos em primeiro lugar e decretamos como equilíbrio, não
haveria outra para desequilibrar tudo. Minha vida é baseada nessa
ideia tola e babaca, por isso não ligo muito de estar em primeiro lugar
em tudo.
Mas eu não seria eu, se não corresse atrás e lavasse os seus pés como se
fosse digno de adoração. Eu não seria eu, se não me humilhasse de joelhos
pedindo desculpas e implorando para permanecer com você. Eu não seria
eu, se não me colocasse como o errado de tudo e aumentasse o seu ego,
esfregando e gritando para os quatro cantos do mundo que a sua perfeição
é incomparável. Eu não seria eu, se não fizesse tudo isso, só que, não sei
de onde, surgiu o gosto de não ser tão eu. Surgiu a vontade de não seguir
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mais os mesmos caminhos nem de aguentar mais as mesmas desculpas.
Caiu do céu o gosto pela mudança, não na roupa nem no cabelo, caiu uma
chuva de mudança dentro de quem eu era, o que surgiu, surpreendeu-me.
Não é uma mudança tão radical, é mais pessoal, daquele tipo que a gente
para um momento, olha para tudo o que está acontecendo, fica inerte em
um mundo movimentado e quando volta a se movimentar está mudado.
Mudado para si, não para as pessoas. E quando isso acontece a gente
percebe que não precisa se submeter a pessoas ridículas nem ficar ao lado
de alguém perfeito, porque não é isso que a gente quer. O que a gente
procura é alguém que erra, que cai, que não sabe andar de bicicleta, que
não sabe fazer um nó no próprio sapato, que não sabe fritar um ovo, que
torra o pão, que coloca sal demais no feijão, que deixa o café sem açúcar,
que tem espinhas em cada canto do rosto, que está com a sobrancelha
malfeita, que fica com a roupa apertada devido aos quilinhos que
engordou, que é repleto de defeitos, mas que está ali, ao lado, pronto para
unir e tentar ser um só. Quem sabe na soma de defeitos tudo se funde e vira
felicidade. É por isso que eu acredito fielmente naquela frase que diz que
ninguém precisa ser perfeito para ser feliz, porque até mesmo nos defeitos
há mil jeitos de sorrir.
Depois de aguentar tanta merda, de forçar ser quem não sou para não ser
esquecido ou deixado, de ter tantas palavras entaladas na garganta, de
aturar sentimentos ruins e ser como qualquer um, mudei. Mudei muito e
espero que você mude também, assim experimentará a felicidade de ser
quem se é, com pessoas que não ligam para defeitos, mas que pegam,
juntam e dão um jeito de fazer tudo explodir em coisas boas. Torço muito
para que deixe a loucura de querer agradar a todos e insistir na
perfeição, muita gente não liga para isso. Tem gente que gosta mesmo é de
quem se mostra imperfeito e cá entre nós, ser perfeitinho é tão chato. Então,
que Deus nos livre desse mal, amém e boa sorte, ou melhor, boa mudança.
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Será um percurso difícil
e alguns dias vão doer
mais que outros, todavia,
cada acontecimento vai
te levar para um
destino: a superação.
— Sangrar também faz
parte do processo de
cicatrização.
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Foi você que, mesmo sem ter a
intenção, ensinou-me a cuidar do
jardim lindo que há dentro de
mim.
Amando você, aprendi a me amar. Até parece aquelas histórias clichês de
livros de romance, mas é a realidade que peguei para mim, pois foi após
você que eu comecei a enxergar que, para a minha vida, devo trazer
apenas quem está disposto a ser tão intenso quanto eu. Para ser sincero,
com você não era para ser amor. Era para ser lição e, eu que sempre fui
muito dedicado, aprendi.
Foi após a sua passagem na minha vida que eu decidi olhar para o meu
reflexo no espelho e ter um pouco mais de consideração por mim. Chega a
ser engraçado, depois de tudo eu ainda consigo dizer com a forma mais
boba possível que houve um eu “pré-sua pessoa” e há algo, totalmente
diferente, “pós-sua pessoa”.
Alguns dos meus amigos admiram a forma como eu consigo olhar para as
suas fotos e falar de você com a maneira mais carinhosa já existente,
mesmo após todas as merdas que você causou por aqui. Costumo dizer
que valeu a pena, já que, toda merda deixada, virou adubo e eu cresci, ou
melhor, amadureci.
Não me vejo da mesma forma que via quando estava com você. Às vezes,
olho-me, no espelho e sinto um sentimento ruim sobre a pessoa que está no
reflexo, mas isso é às vezes. Quase sempre, eu olho e sorrio dizendo que a
beleza que eu tenho é difícil encontrar por aí. Não me refiro muito a beleza
física, já que isso varia de pessoa para pessoa, porém quem eu sou, aqui
dentro, é lindo demais.
Durante muito tempo, deixei tudo o que havia no meu interior morrer, mas
após você, não há um dia em que eu não regue o que tem em mim. Viu só?
É por isso que eu não sinto ódio! Foi você que, mesmo sem ter a intenção,
ensinou-me a cuidar do jardim lindo que há dentro de mim.
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Hoje em dia, é mais fácil ser
fodida do que amada.

—

Então, qual é o seu fetiche?

Você me pergunta como se fosse a coisa mais simples do mundo. Como se
fosse um “bom dia” que a gente dá logo de manhã cedo para um
desconhecido na rua ou como se fosse algo para se conversar na mesa do
jantar com a família reunida. Eu sorrio e faço cara de safada para conseguir
um tempo para formular uma boa resposta.

—

Ser amada.

Silêncio...
Tusso para quebrar a quietação constrangedora que há entre a gente. Você
olha nos meus olhos, levanta da mesa e deixa a conta para eu pagar.
Eu pego meu celular, ligo para uma amiga e digo:

— Mais um à procura de uma foda.
Vou para a casa dela, rimos da situação e concluímos a nossa teoria de que
hoje em dia é mais fácil ser fodida do que amada.
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Livre-se de quem te faz mal e
deixe o caminho livre para
quem quer te fazer bem.
MEDO! É isso o que você sente ao lidar com términos, né? A sensação de perda,
de não saber como caminhar, de ficar sem rumo. Já senti isso, aliás, sou como
você. Cultivamos os mesmos medos, paranoias e fobias. Mas o que mais
atormenta os nossos dias é o medo de ficarmos sozinhos, jogados nos cantos,
esquecidos. É ou não é? Quem não tem medo de ser deixado? Seja pela mãe ou
por um amigo. Seja pelo animal de estimação ou pela pessoa amada. Seja pelo
tempo ou pela peça de roupa que não serve mais. Ninguém gosta de ser
esquecido. Ninguém gosta de ver uma relação chegando ao fim.
É por esse medo que, muitas vezes, aceitamos relações exaustivas. Ficamos ao
lado de pessoas carregadas de energia negativa. Iludimo-nos com a ideia de
que só pelo fato de estarmos ao lado de alguém, estamos bem, mesmo com a
pessoa nos tratando como um bicho de pelúcia que fica jogado na cama.
Aceitamos ficar com quem causa dor por temer o sangramento que um adeus
deixa. Não cobramos reciprocidade por pensar que as outras pessoas não
fariam tanto quanto a que está ao nosso lado faz por nós - e olha que não faz
absolutamente nada.
Já fui assim, ainda sou, mas estou em processo de mudança. Desejo que você
mude também, então leia as minhas palavras e tente colocá-las em ação.
Você não precisa de quem não te faz bem. Simples? Não. Afastar-se vai doer.
Cortar o contato vai arder. Perder ele de vista vai embaçar o seu caminho. Vai
abalar o coração, o psicológico, a vida, mas depois vai ser satisfatório. Nem todo
fim é, de fato, um término. Quando o fim de um relacionamento que não traz
boas energias acontece, é uma nova chance de recomeçar. Precisamos aceitar
que há fins que chegam para o bem, que vêm na intenção de mostrar que
devemos ser fiéis a nós mesmos e aceitar só o que causa emoções boas.
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Despeça-se do que te faz mal. Seja um amor ou um amigo. Seja um costume ou
um sapato que machuca o pé. Coloque um fim em relações e costumes que
machucam. O fim dói no começo, depois você sente a gratificação da coragem
que teve. O que dói, sangra, arde e causa caos são relações que você não
coloca um fim por medo de ficar sozinha. Além do mais, para que ter medo de
ficar só? Olha para você, quer companhia mais gostosa do que a sua? Livre-se
de quem te faz mal e deixe o caminho livre para quem quer te fazer bem.
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Todas as pessoas
têm espinhos,
mas isso não
quer dizer que
elas não podem
dar flores.
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Inspira, expira, mantenha a calma,
olhe nos meus olhos e saiba que
eu estou ao seu lado, mesmo
quando pareço estar distante.
Segurar a barra, manter a postura, não se deixar levar pelas dores e medos,
às vezes, é mais difícil do que imaginamos, eu sei. Não te julgo por se sentir
cansado, por pensar em sentar em um banquinho e não caminhar mais.
Emoções não são controláveis. Dói em um nível que não parece ter fim.
Mas olha, você vai ser feliz um dia, mas antes disso vai conhecer todas as
faces da tristeza. Você vai sorrir pra caramba, mas enquanto isso não é real,
as lágrimas vão tomar conta do seu rosto.
Você vai encontrar um amor verdadeiro, só que até isso acontecer você vai
transformar muitas ilusões em amores e, consequentemente, isso vai
abalar o seu psicológico. Você vai aprender a cozinhar, porém, vai queimar
o arroz muitas vezes ainda. Você vai aprender a dirigir, vai aprender a falar
outras línguas ou vai aprofundar o seu conhecimento na sua própria. Vai
aprender a manter a pose diante de uma gafe, vai aprender a trocar o
chuveiro do banheiro, vai conseguir passar a roupa sem queimar, vai
aprender a lidar consigo. Você vai aprender muitas coisas, mas antes vai
errar. O mundo inteiro vai cair em suas mãos.
Tudo vai dar errado, mas um dia há de melhorar! Talvez a fórmula da vida
seja esta: fazer tudo dar errado para um dia, quando der certo, a gente
aproveitar com mais prazer. Acima de tudo o que pode acontecer, eu quero
que você saiba que o ideal é nunca desistir e que o mundo pode cair nas
suas costas, mas eu vou te ajudar a segurar. Você não está sozinho e eu
quero acompanhar as suas quedas de perto para poder te ajudar a levantar.
Para lembrar todos os dias da sua vida:
Você é importante. As suas dores não são bobagens. Os seus medos não
são exageros. Não precisa ter vergonha de se abrir com quem te ama.
Quando tudo ficar árduo, faça o seguinte: inspira, expira, mantenha a calma,
olhe nos meus olhos e saiba que eu estou ao seu lado, mesmo quando
pareço estar distante.
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Do mesmo coração que sai amor
para Deus e o mundo, sai
amor-próprio também.
O que te assustou foi o meu jeito complexo de ser e sentir as coisas. Foi
isso que você saiu dizendo para as pessoas, não foi? Que eu era louco
demais e que de pessoas assim você não precisava ao lado. Você não deve
imaginar e não tem a mínima noção do quanto ouvir isso doeu, pois da
mesma pessoa que você não queria manter ao lado, saía os mais lindos
sentimentos que alguém poderia doar a você.
O problema real deve ser o exagero que eu sou. Nunca consegui ser pouco
e tem dias que considero tudo isso um fardo a ser carregado,
principalmente nos dias de hoje, que ser intenso é visto como a lepra nos
tempos antigos.
A minha personalidade forte sempre te causou pavor. Nunca entrou na sua
cabeça que determinadas pessoas nascem para sentir mais do que outrase isso não tem nada a ver com signos. As pessoas não são ajustáveis, não
há um controle para alterar o nível de intensidade delas.
Você correu de mim por eu sentir muito por você e isso é uma das coisas
mais raras que eu presenciei. No século onde encontrar alguém que ama de
verdade é preciosidade, ainda existem pessoas que na hora que encontram
ficam em estado de choque e fogem.
Toda essa história que é recente, sangra como nunca sangrou. Como você
sabe eu sinto ao extremo, todavia, vai passar e quando isso acontecer, eu
sentirei muito. Sentirei demais. Sentirei como nunca senti antes. No entanto,
será por mim e você vai aprender que do mesmo coração que sai amor para
Deus e o mundo, sai amor-próprio também.
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Melhor ser chamada de exigente,
do que ter enchentes de
lágrimas.

Eu quero - e espero conseguir - que através deste texto você consiga olhar
no espelho e perceber que amores pequenos não servem para a sua vida.
Quero tentar fazer você não se sentir culpada por dizer “não” para alguém
que não quer o melhor para você. É seu dever escolher o melhor para si. É
sua obrigação olhar para a sua vida e permitir que nela esteja alguém que
queira um sorriso no seu rosto. Chega de permitir amores passageiros.
Opte por quem tem compromisso com os seus sentimentos. Prefira quem
tem a responsabilidade de ter alguém em mãos e não seja tão imprudente
para deixar cair no chão.
Aquela velha e repetitiva história de se entregar, ter expectativas e depois
ser massacrada com a realidade, já se tornou passada, chegou a hora de
escrever uma nova com um roteiro feliz. Enquanto você permitir receber
migalhas nunca se sentirá realizada. Pare de concordar em ganhar pouco
amor e não venha me dizer que de grão em grão a galinha enche o papo,
tratando-se de sentimentos esse ditado não existe, pois é 8 ou 80. Existe
muito ou nada. Portanto, está em suas mãos a decisão de cortar da sua vida
o cidadão que não espera ver o seu bem e lembre-se: melhor ser chamada
de exigente do que ter enchentes de lágrimas.
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É que a gente
aprende, meu
bem, a não dar
tanta atenção
para quem não
quer o nosso
bem.
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Amor só vale a pena, quando nos
dá asas.
Eu me livrei de você e quando perguntam se estou bem, digo com os olhos
brilhando mais do que constelações, que sim. Superei a sua falta e quando
ouço o seu nome no meio da rua, não sinto mais as minhas pernas
tremerem e a palpitação aumentar.
Eu me libertei da prisão que você era e quando te vejo passando ao meu
lado, a minha boca não procura mais a sua. Consegui escapar de todas as
algemas que você havia colocado em mim e você não tem a mínima noção
do quanto é gostoso gritar isso para o mundo e, mais ainda, sentir o meu
corpo todo conseguindo se readaptar a uma vida sem você. É como se cada
parte de mim criasse asas e voasse cada uma para um lado. Sinto como se
tudo o que me prendia e impedia de um novo futuro aparecer, fosse
arrancado.
Eu, finalmente, me resgatei e compreendi que não nasci para viver ao lado
de quem me deixa engaiolado. Quem me vê voando por aí não imagina que
fiquei tanto tempo preso a alguém que me impedia de ser livre e feliz, mas
quer saber de um fato? Nós damos mais valor a nossa liberdade quando
conhecemos a crueldade que é viver preso a quem não nos faz flutuar.
Obrigado por me ensinar que prisão não faz ninguém feliz. Foi graças a
situação em que você me deixava, que decidi tomar a decisão de mudar
tudo e fugir para longe.
Amor só vale a pena quando nos dá asas e você, todo mundo sempre
soube, só me colocava no chão. Agora, querido, ninguém me para, porque
eu aprendi, antes de tudo, a valorizar a minha liberdade e só aceito ao meu
lado quem estiver disposto a voar comigo.
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Para começar uma vida nova, do
zero, é preciso largar para trás o que
não nos faz avançar.

—

Adeus e obrigado!

Essas serão as últimas palavras que você ouvirá de mim. Descarte a
hipótese de perguntar aos nossos amigos em comum, as coisas que eu
ando perguntando e falando sobre você. Rejeite a ideia de ficar entrando
nas minhas redes sociais para procurar postagens em que há indiretas
camufladas, pois a partir do momento em que eu decidir sair da sua vida,
você não terá mais espaço nas minhas preocupações.
Não falarei de você, jamais perguntarei aos seus vizinhos o tipo de música
que anda escutando e vou evitar trombar com você pelas ruas da cidade,
caso aconteça, tudo bem, caminho em direção ao outro lado da calçada.
Tomarei atitudes duras que vão doer muito em mim e elas podem te levar a
pensar que eu não sentia uma gota de amor. Quem sabe, você me julgue
para Deus e o mundo, afirmando que te esqueci rápido demais. Talvez até
convença alguém dessa mentira que habita na sua cabeça, mas eu e você
sabemos muito bem que havia muito amor, pelo menos da minha parte.
As decisões tomadas não mostram a falta de sentimento que eu tenho,
revelam o excesso de carinho que eu tenho por mim e a força de vontade de
recomeçar. E, para começar uma vida nova, do zero, é preciso largar para
trás quem não nos faz avançar.
Estou te deixando, mas é para o meu próprio bem e, antes de dizer para
todo mundo que eu te esqueci muito rápido, lembre-se do desprezo e da
falta de carinho que você me fazia sentir enquanto eu ainda estava aí.
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Contra qualquer tipo de desamor,
tome amor-próprio.

—

Oi, sumido!

Apareci para dizer que pode ficar desaparecido, consegui seguir a vida sem
você. Caiu do cavalo? Pois é, eu disse para não me subestimar. Avisei que
quando menos imaginasse me veria seguindo por outra rota. Ok, confesso:
os primeiros meses foram horríveis. Os piores da minha vida - ou não, eu
sou exagerado. Meus pensamentos trabalhavam vinte e quatro horas a seu
favor. Meu corpo se arrepiava só de lembrar da sua boca descendo pelo
meu pescoço. Parecia que eu não me pertencia mais. É até bizarro dizer
isso, mas eu não parecia eu sem você. Sentia-me perdido como um animal
no meio de um trânsito turbulento. É por isso que dizem que o amor é como
um vício, né? Nós ficamos dependentes de tudo. Da presença, da voz, do
beijo, do afeto, da pessoa. Mas, recentemente, descobri que vícios podem
ser deixados de lado, esquecidos e ficar no passado. Andei pesquisando
sobre o assunto. Busquei formas de me livrar de algo que não me fazia bem
e graças ao meu próprio esforço, conheci uma ótima clínica de reabilitação
contra dependência de quem não nos quer bem.
Não! Eu não estou preso dentro de um hospital psiquiátrico. É mais doido do
que isso. Internei-me em mim mesmo. Tomei conta de quem eu sou.
Comecei a cuidar mais de mim do que de você. Comecei a tomar umas
gotas de amor-próprio – foi o que todas as pessoas me receitaram. Após
todo esse processo, reabilitei-me. Aprendi a viver sem você. Consegui ver
uma vida sem um vício que, na verdade, não é tão viciante assim. Só para
deixar claro: você não tem mais efeito em mim, pois agora, só me causa
efeito quem quer a minha paz. Aprendi algo importante com toda essa
bagunça criada aqui: contra qualquer tipo de desamor, tome amor-próprio.
É saudável, faz bem para a pele, para a alma e para o coração.
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Quando tentarem te
diminuir, seja
grande o suficiente
para não fazer o
mesmo.
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Nós acabamos como
começamos: do nada.
Acabou da mesma forma que começou: do nada. Eu parei de te procurar
todas as manhãs para desejar um lindo dia e você parou de me chamar
durante a noite para falar, da forma mais fofa do mundo, que esperava que
eu tivesse bons sonhos. Todos os assuntos que tínhamos tornaram-se
banais e, até um mês atrás, quando insistíamos em manter contato, o
diálogo não passava de um:

—
—
—

Olá, tudo bem?
Bem e você?
Bem.

Papo encerrado...
Isso é o que me arranca o coração do peito. Não o término. Não o muro que
foi criado entre nós. Não o vácuo em que nos colocamos. Mas a forma como
tudo se foi. A rapidez. A agilidade de tudo. O que tira o meu ar todas as
noites quando estou prestes a pegar no sono são os porquês. Por que nós?
Por que acabou assim? Por que o fim não foi diferente? Eu sempre acreditei
e vou continuar acreditando que merecíamos um desfecho menos doloroso
e mais bonito.
Às vezes, quando estou pensando no que passamos - algo que se tornou
rotina - tento lembrar-me das supostas palavras que saíram da minha boca
e te atingiram em cheio. Tento me recordar das atitudes sem pensar que,
talvez, feriram algo em você. A única dificuldade em tudo isso é que o filme
que passa aqui não mostra as cenas ruins. Sempre que mentalizo você,
vejo nossos bons momentos - seria esse o motivo por eu ainda não ter
seguido em frente?
O fim, quando não terminado totalmente, quando não colocado os pingos
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nos "is" e os pontos finais em seus devidos lugares, dói mais que o normal.
O que dói em mim não é ter você longe, com outra ou sozinho, é ter que
aguentar o peso de não saber a causa da quebra do nosso elo. Nós
acabamos como começamos: do nada e o que restou aqui agora é vazio,
saudade e dúvidas.
Rezo para que um dia, assim como você teve coragem de vir aqui e mexer
em tudo, saiba voltar para dar as explicações que ficaram pendentes. E se a
ideia de fazer isso por mim te segura aí, peço que pense diferente: faça pela
paz que qualquer ser humano merece ter dentro de si.
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Quem nunca se sentiu sozinho,
que atire a primeira pedra.
Vazio.
Sinto isso todas as noites que chego em casa, após um longo dia de
trabalho. Apenas vazio. Como se todas as pessoas que passaram por mim
durante o dia, não tivessem acrescentado nada. Como se todos os elogios
que recebi pela nova cor do meu cabelo, não tivessem validade alguma.
Como se todas as palavras que me disseram, entrassem pelo ouvido
esquerdo e saísse pelo direito, ou vice-versa.
Todo mundo deve sentir isso no fim de um dia e no começo de outro. Eu,
costumo sentir com mais intensidade nas sextas e sábados, quando no céu
tem várias estrelas e ao meu lado tem um total de zero pessoas – costumo
observar o céu nesses dias. É hilário como as pessoas conseguem enganar
a si mesmas. Eu sou assim. Engano-me o tempo todo com uma mentira
para tentar preencher o vazio que é tão grande e que não cabe mais em
mim.
Falando sério agora – não que as outras coisas faladas foram besteiras,
mas preste atenção nisso – deveríamos ter mais responsabilidade com
quem somos. Não mentir tanto para nós mesmos, sabe? Não tentar
amenizar uma dor que sabemos que não vai passar sozinha. Deveríamos
chorar quando as lágrimas batem à porta, ao invés de forçar um sorriso e
fingir que um mosquito estava em fuga e correu direto para os nossos olhos.
Deveríamos pedir um abraço quando o aperto de mão não satisfaz.
Deveríamos pedir ajuda quando o fardo começa a ser maior do que
imaginamos. Deveríamos acreditar mais na humanidade que habita dentro
de cada um, embora seja difícil.
Cresci ouvindo da boca da minha mãe, das minhas professoras e dos livros
que pedir ajuda e assumir precisar de alguém não é fraqueza. É força. Muita
força. Mas desde que me conheço por gente, fico calado. Sofro sozinho.
Morro mil vezes em um dia e não procuro ninguém. Se for para cair que seja
sozinho. Orgulho ou Medo? Vai entender. Acontece que, hoje, justamente
neste exato momento, cansei. Nenhum ser humano consegue ser forte
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vinte e quatro horas por dia. Seja com dores emocionais ou físicas. Estamos
fadados a precisar de alguém. As nossas lutas diárias, a guerra com a
autoestima, a briga com o vazio, todos os nossos conflitos podem ser
combatidos com mais facilidade. Podemos passar por caminhos difíceis
segurando a mão de alguém.
Por isso, peça ajuda. Desabafe com uma pessoa de confiança. Divida os
seus fardos. Pare de carregar tudo sozinho. Assuma que você está
precisando de atenção. Não deixe seu barco ficar parado por medo de pedir
ajuda de alguém para remar. Ainda há pessoas boas. Ainda há amor e
esperança. Ainda há humanidade. Viver não é singular, é plural. Aceite que
você precisa do mundo, porque ele também precisa de você. Todo mundo
enfrenta dramas diários. Todo mundo se sente completo durante o dia e
logo após fica vazio. É como diz aquele ditado: quem nunca se sentiu
sozinho que atire a primeira pedra. Espera... não existe? Pois bem, acabei
de criá-lo, use à vontade. Tem outro: de conversa em conversa, o coração e
a alma se enchem de esperança novamente. Não conhece? Eu também
não. Conheci agora. Mas use. Use muito.
Lembre-se: a vida é linda demais para ser levada sozinha. Você não está
caminhando desamparado. O mundo está com você. Converse, aja, sinta,
demonstre, porque isso faz a diferença e transforma os seus dias.
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Eu estou me desconectando de
você.
Perdoe-me pela perturbação, mas eu estou me desconectando de você.
Comecei a me desfazer de tudo que diz respeito a você e vou recolher todas
as peças íntimas que deixei na gaveta da sua cômoda. A escova que está
no banheiro pode jogar fora, não quero mais olhar para ela e lembrar do
quanto combinava com a sua.
Vou apagar todas as nossas fotos que estão armazenadas na memória do
meu celular, embora saiba que é babaquice já que estão salvas na memória
interna de mim. No calendário, vou riscar todas as nossas datas. O dia do
seu aniversário, o nosso primeiro encontro, o nosso aniversário de namoro,
o dia em que você me tocou pela primeira vez, a data em que o meu corpo
cedeu e abriu um espaço para você se aconchegar aqui.
Já fiz uma nova playslist para esquecer a antiga. Refiz outra conta na Netflix
e, desta vez, sem o seu nome na senha. Troquei os retratos dos quadros do
meu quarto por imagens com frases motivacionais. Estou tirando as suas
marcas de mim. Meu pescoço já clareou depois da nossa última noite. A cor
roxa esverdeada já saiu do meu braço depois da nossa última briga.
A imagem de que você era o cara perfeito para mim já saiu da minha cabeça,
agora, nela, só habita um cérebro cansado de dar ouvidos a um coração
mole. Pouco a pouco me livro de você. Dia a dia me limpo das marcas
negativas que deixou aqui. Uma vez na semana me lembro dos nossos
momentos felizes. Seis vezes na semana agradeço por ter tido forças para
fazer a escolha certa. A cada segundo que passa me sinto mais inteira.
Eu estou me desconectando de você e, mesmo sabendo que te arrancar da
minha pele, alma e ossos vai doer, escolho sentir essa dor do que
permanecer agarrado a quem me desconcerta.
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Dentro de um
corpo há
histórias e
emoções que só
consegue sentir,
quem vive em
pele e osso.
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Se seguir em frente significa te
deixar para trás, peço perdão e
digo até logo.
Tomei vergonha na cara e desta vez, diferente de todas as outras, decidi
que não vou ir mais atrás de você. Só eu sei o quanto agora tudo é distinto
do que já foi antes. E, para não haver falhas e pessoas acompanhando o
desfecho da nossa história, não comentei com ninguém, aliás, minhas
amigas não acreditariam se eu dissesse que desta vez é verdade.
Antes de seguir e reescrever uma nova história sem você, preciso dizer
algo: é óbvio que vou sentir a sua falta. Seu cheiro vai me perturbar por um
bom tempo. Vou sentir falta do seu corpo nu ao meu lado na cama durante a
manhã, da sua respiração ofegante durante o melhor sexo das nossas vidas,
do seu sorriso ao me ver chegando sem jeito, dos apelidos, das suas
mensagens durante o dia e da forma como você conseguia fazer piadas
sem graça, terem graça. Do seu toque. Do seu olhar. Da sua presença aqui
– que ainda não saiu de dentro de mim.
Após eu assumir o quanto você vai fazer falta, eu quero assumir algo
também: estou mudada. E sim, eu sei que é cômico dizer isso. Quem muda
assim, do nada? Ninguém? Acho que discordo. Uma vez uma amiga me
disse que quem sofre por um grande amor muda e eu ri tanto. Viu? Estou
pagando por isso. Sofri. Mudei. Aprendi. Evolui e desta vez tudo será
diferente. Só desta!
Eu não vou te procurar quando estiver com efeitos do álcool, nem quando a
nossa música tocar no meu fone de ouvido. Não vou procurar o seu corpo
nas madrugadas frias, nem sentir vontade de pegar fogo percorrendo por
ele. Vou, por incrível que pareça, lutar contra a minha vontade de ir atrás de
você e, acredite ou não, vou conseguir vencê-la.
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Os sentimentos bonitos que você deixou ficarão aqui, intactos,intocáveis,
mas eu vou pra frente sem você, sem o seu abraço, sem o seu amor,
porque eu entendi que não estava sendo saudável exigir amor e, por me
amar, por precisar estar de bem comigo, você tem de ser deixado.
Guardado em alguma parte de mim, mas não me impedindo de ser feliz. Se
seguir em frente significa te deixar para trás, peço perdão e digo até logo,
pois eu cansei de permanecer em alguém que me descreve como sinônimo
de insuficiência.
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Pessoas bonitas são assim: a
gente não procura, a vida faz
questão de apresentar.
Fazer você acreditar que estar sozinha e que todas as pessoas devem estar
à procura de uma alma gêmea, é errado. Colocaram na sua cabeça, desde
a infância, que se você não encontrar alguém para caminhar de mãos
dadas, não saberá, realmente, o significado de felicidade. Para ser
verdadeiro, em algumas partes concordo com isso. Todos precisamos de
alguém para segurar a nossa mão e tornar o cansaço da caminhada
suportável, mas, discordo - e muito – quando ouço que devemos estar com
alguém, digo, amorosamente, para encontrar a satisfação.
Nós podemos ser felizes sozinhos. Podemos encontrar a nossa alma
gêmea na frente do espelho. Podemos nos completar sem ficar buscando
alguém para nos encaixar como em um jogo de Tetris. Você não precisa
passar a vida toda procurando alguém. Isso é furada, é papo para boi dormir.
A única pessoa que você precisa, sem sombra de dúvidas, encontrar de
verdade, é você mesmo. O resto aparece entre uma prece e um pouco de
estresse.
Pessoas bonitas são assim: a gente não procura, a vida faz questão de
apresentar.
Sossega a sua alma, aquieta o seu coração, não dê ouvidos àquela tia que
vive perguntando sobre os namoradinhos. O seu tempo não é o tempo
deles e você não tem a obrigação de estar com alguém. Sua única
obrigação é estar de bem e feliz com si mesma. Quanto ao resto... bom, o
resto se torna detalhe.
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Ninguém consegue avançar,
ficando preso na mesma estação
a vida toda.
Desde que decidi que abriria mão de alguns “preconceitos” que eu tinha
formado sobre certas coisas, minha vida tem mudado da água para o vinho
– no sentido literal dessa expressão. Só após me permitir sair do casulo em
que eu mesmo me coloquei, percebi que permitir que novos conceitos
existam nos traz bastante evolução. Pode parecer pouco, porém, o tanto
que ando aprendendo tem acrescentado muito nos meus dias e,
consequentemente, me ajudando a ser o ser humano fenomenal que
pretendo me tornar.
Sempre tive medo de aderir o novo. De abrir mão de roupas velhas para que
sobrasse cabides no guarda-roupas para preencher com peças novas. De
cortar o cabelo para os fios quebrados irem embora e novos nascerem. De
colocar um ponto final em algumas histórias e permitir que outras
começassem a ser escritas. Todavia, mesmo com todo esse medo absurdo
de coisas novas, decidi criar coragem – costumo acreditar que temos uma
parte dentro da gente onde habita muita força e ela só aparece quando
acreditamos na sua existência – e ouvi o conselho da minha mãe. Segundo
ela, só há uma forma de dominar os medos: enfrentando-os. Foi isso que
fiz. Coloquei a minha armadura, que não me defende de nada, e fui à
guerra.
Enfrentei. Joguei roupas que estavam guardadas nas gavetas há anos e já
não entravam nem na metade do corpo. Troquei o corte de cabelo sem ficar
me preocupando com o que os outros achariam. Experimentei novos
caminhos para chegar ao trabalho em uma cidade grande que não é tão
grande assim, mas é totalmente desconhecida por mim. Frequentei, pela
primeira vez, um restaurante japonês e comi, sem receio algum, um pedaço
de peixe cru – e não é que gostei? Mudei meu cardápio. Comi do prato que
cuspia. A pessoa que dizia odiar abóbora, brócolis e chuchu, mesmo sem
nunca ter colocado na boca, hoje não deixa de comprar quando está no
supermercado.
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São exemplos pequenos que pertencem a mim. Detalhes que fizeram e
ainda fazem uma enorme diferença no meu dia a dia. Para você, pode
significar absolutamente e em letra maiúscula NADA, mas foram com essas
pequenas ousadias que eu aprendi a lição que ando usando e, às vezes,
abusando. Precisamos nos permitir. Temos que sentir necessidade pelo
novo e quebrar a barreira que o medo cria. Seja para experimentar um prato
de comida diferente ou para tomar uma decisão mais séria. Perdemos tanto
tempo com o medo de bobagens criadas na imaginação e, por esses
pensamentos, deixamos de ir além.
Uma vez li que o nosso pior inimigo somos nós mesmos e eu concordo
muitíssimo com isso. Somos nós que derrubamos a ponte quando devemos
atravessá-la. Somos nós que colocamos pedras no caminho ao invés de
flores. Somos nós que, com a paranoia que inventamos, paramos de seguir
em frente. Entenda algo: a pessoa mais dura e sem um pingo de
importância com você, é você mesmo e eu queria muito que isso fosse
mentira, mas não é. Então, o que eu peço é que após ler isso, você comece
a se permitir. Se ame, se derrame em bons jardins, se queira bem. Se veja
crescendo, se imagine evoluindo. Pare de consentir com os seus medos.
Pare de deixar a negatividade vencer as batalhas que você têm.
Viver requer coragem. Seja forte. Batalhe. Seja adepto ao novo, porque
ninguém consegue avançar ficando preso na mesma estação a vida toda.
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Seja o tipo de pessoa
que faz as outras
acreditarem que o
mundo ainda tem
salvação.
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Pessoa nenhuma vai tirar o amor
que eu demorei anos para
conquistar: o próprio.
Hoje eu tive uma descoberta que mexeu muito comigo: minha mãe está
apaixonada. Falar sobre esse assunto causa um desconforto doido em
qualquer filho - pelo fato de idealizarmos nossos pais como pessoas
intocáveis e que não sentem da mesma forma que nós - porém, descobri
hoje, antes de ir para o trabalho, que minha mãe está mais apaixonada do
que nunca e, como não senti coragem de comentar com um amigo, resolvi
escrever sobre.
Minha mãe já está na casa dos trinta e durante as três décadas que ela vive,
teve o total de dois relacionamentos. Dois. Não foram dois e meio ou quase
três. Foram exatamente dois. Ambos duraram anos antes de chegarem ao
fim. Infelizmente, pelo menos até meses atrás, ela tinha a ideia de que não
tinha dado certo no amor, já que os dois relacionamentos vividos foram
bastante conturbados. Em um, ela foi trocada – o que mexeu muito com a
autoestima dela. Em outro, esgotada. Foram relações difíceis que faziam
minha mãe passar por vários e vários momentos de tristeza e,
consequentemente, diminuam cada vez mais a capacidade de acreditar que,
um dia, ela encontraria a felicidade ao lado de alguém.
Falar sobre relacionamento com minha mãe é algo que eu não tenho
costume. Sinto-me muito envergonhado em falar sobre esse assunto com
ela. Ou melhor, me sentia, pois, após o ponto final ser decretado no seu
último relacionamento, começamos a ter um pouco mais de liberdade e
assim, aderimos a uma forma de terapia familiar que resolve muita coisa: a
conversa. Numa dessas conversas - que na verdade foi um desabafo - ouvi
minha mãe dizer que o mais próximo do amor que ela chegou - quando cito
a palavra "amor", quero dizer no sentido de relacionamento - foi no início da
relação com o primeiro namorado dela, meu pai, vulgo embuste das nossas
vidas.
Sinto um aperto enorme no coração em reproduzir as palavras que saíram
da boca dela aqui, mas, segundo a minha mãe, ela, de fato, nunca soube o
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que é realmente ser amada por alguém que quisesse compartilhar a vida
com ela e diz ainda que o único amor que ela conhece, além do amor divino,
é o amor que recebe dos filhos. Ouvir isso fez o meu peito sangrar, porém,
neste exato momento, estou feliz já que agora a vida está proporcionando a
ela mais uma oportunidade de ser amada.
Desde o término do último e traumatizante relacionamento, minha mãe
mudou muita coisa. Desde o brilho que ela carrega no olhar até a rotina do
dia a dia. Mas em especial, de alguns meses para cá, venho percebendo a
diferença em tudo que ela faz. Minha mãe nunca foi de se importar com a
própria aparência, a não ser em datas e eventos especiais e no máximo,
fazia uma escova no cabelo, colocava um vestido que não usava durante a
semana e pronto. É começando por isso, que eu quero falar sobre as
mudanças que andam acontecendo com ela.
De um tempo para cá, minha mãe se tornou o tipo de mulher que se cuida
todos os dias – atitude que devia ter nascido com ela. Que se preocupa com
o seu bem-estar e que não mede esforços para conseguir se sentir mais
bela para si mesma. A rotina dela mudou e todo dia, logo de manhã, já
acorda cantando e agradecendo por coisas que ainda nem chegaram.
Quando vai para o trabalho, me liga toda empolgada contando sobre as
novidades que podem vir. Faz planos como não fazia antes e sonha como
não sonha há muito tempo. Sorri tanto que nem sente o dia passar. Talvez
isso não signifique nada, mas eu, como filho, carrego esta quase certeza
comigo: minha mãe está apaixonadíssima.
E não minto. Ela está amando. Está apaixonada pela mulher livre que se
tornou. Está amando ter a certeza de que não precisa de uma pessoa que
tire a sua paz. Está cuidando cada vez mais de si e agora, não tem nada
que a impeça de escolher o melhor para a sua vida. Descobri que minha
mãe está apaixonada por ela mesma e isso deveria ter acontecido há muito
tempo, porque só assim, ela não teria se submetido a tudo que passou. Mas
valeu a pena. Foi passando por todos os perrengues que ela conseguiu
adquirir amor por si mesma e agora, meu bem, não há homem algum que
faça essa mulher se sentir pequena.
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Depois de trinta anos, minha mãe aprendeu a valorizar a grandeza que ela
é e, a partir de agora, como ela mesma diz: "Pessoa nenhuma vai tirar o
amor que eu demorei anos para conquistar: o próprio amor”.
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E aí, cê topa?
E se a gente quebrar nossos porquinhos, pegar as moedas e juntar as
nossas economias, será que a gente consegue viajar por aí? Não precisa
ser muito longe. Pode ser para uma casinha no meio do mato ou montamos
uma barraca no meio do nada. Pode ser sem muita frescura. Sem muito
luxo. Cozinhamos em uma fogueira e usamos os nossos corpos para nos
esquentar. Dormimos agarradinhos parecendo passarinhos no ninho e
acordamos cedo no outro dia com o sol queimando os nossos olhos.
E se a gente colocar uma mochila nas costas, comprar uma bicicleta e sair
atrás dos nossos sonhos? No meio do destino nós enfeitamos a nossa bike
com coisas que encontrarmos pelo caminho e guardamos momentos na
memória. Passamos de cidade em cidade, pedimos água no primeiro
estabelecimento que acharmos e adquirimos um tanto de história para
contar para quem, um dia, disse que não poderíamos viver como
aventureiros.
E se a gente fugir de casa sem nada nas malas e sem um destino na
cabeça? E se nós pararmos no meio da estrada, pedir carona e investir em
uma nova jornada? Não precisa ter medo. Vem e me dê a mão. Vamos
juntos colecionar emoções.
E se a gente parar de criar possibilidades, deixar o "e se..." de lado e investir
em tudo isso antes que fique no passado? E se a gente deixar de ser
selvagem e criar coragem para convidar um ao outro para tomar um café, ir
até a esquina de cima a pé e ter um papo de jacaré?
E se a gente, de uma vez por todas, largar o orgulho na primeira caçamba
de lixo que avistar na rua e assumir o amor? Ando querendo renunciar tudo
o que me afasta de você. Todo orgulho que impede a sua passagem até a
mim. E se eu deixar de criar momentos quando vou dormir e te convidar
para passar a noite comigo, cê topa?
Eu sei que amanhã é um outro dia e que milhares de milagres ou tragédias
podem acontecer. Sei também que o mundo pode realmente acabar ou ser
dominado por extraterrestres. Eu posso parecer louco, mas corro o risco de
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perder você agora, na minha frente ou quem sabe, depois de anos, por isso
não quero mais segurar tudo o que tem aqui dentro, porque cada segundo
que passo sem dizer é um segundo a menos com você e eu quero ficar
todos eles ao seu lado. O maior número possível. Então vem cá, escuta o
que eu tenho para dizer e dê uma chance para a loucura entrar em você e
criar uma história que não sabemos se vai dar certo, mas o máximo que
podemos fazer é tentar.

—

E aí, cê topa?
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Hoje, quando me veem nas ruas
da cidade, não há um ser que não
diga que eu estou mais feliz do
que nunca.
A vida vai te fazer passar por algumas situações no meio da sua jornada
que vai te fazer duvidar do seu verdadeiro propósito aqui na terra e, no meio
dessa bagunça toda, você vai ficar mais perdido que plutão quando o
assunto é "planetas que fazem parte do sistema solar", já que alguns dizem
que, sim, ele é um planeta, enquanto outros gritam que não. Bom, não
vamos perder o foco. O assunto aqui não é sobre Plutão, é sobre as
desilusões que você vai enfrentar por aí e a maior delas é: nada é tão
perfeito quanto você imagina antes de dormir. Nem mesmo o seu cabelo
cheio de gel que fica penteado para o lado, nem a menina que você acha a
cópia idêntica de Afrodite, muito menos a vida daquela blogueira famosa
que vive rodeada de dinheiro vinte e quatro horas por dia. Tendo em mente
que perfeição é uma utopia, vamos em frente.
Com meus vinte anos nas costas, estando com uma vida estabilizada, sem
preocupação nenhuma, com um emprego conquistado recentemente, mas
perfeito e durável, com companhias boas ao meu lado, com a minha
autoaceitação vibrando cada dia mais e com a liberdade de poder ser quem
sou perto dos que me rodeiam, fui pego de surpresa e nocauteado
novamente. Após ter passado por vários processos difíceis durante cada
ano árduo que marcou a minha história de forma negativa, a vida tinha me
dado trégua. As guerras haviam diminuído no meu mundo. Os dias não
estavam sendo tão pesados quanto antes. No entanto, sem que eu me
preparasse - e geralmente sempre acontece assim - veio mais uma porrada
que me pegou em cheio. Foi uma espécie de soco duplo: um no coração e
outro na mente. Razão e emoção apanhando juntas.
Do nada, em uma noite de janeiro, quando cheguei do trabalho, recebi a
notícia que minha mãe e o atual marido, que agora é ex, haviam decidido
seguir carreira solo. Não dava mais. Não eram mais uma dupla. Na
verdade, pelo menos eu penso assim, nunca foram. Os nomes deles nem
tinham um som poético... enfim, do dia para a noite, minha vida virou de
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ponta-cabeça e a única coisa que saía de mim além de lágrimas, era força
para não me jogar no chão, fazer birra e uma cena toda.
Foi nesse momento, quando a vida estava caminhando perfeitamente bem
e pegou um atalho pelo lado errado, que eu desmoronei. Na primeira noite,
eu quis fazer casca grossa. Juntei algumas peças de roupas, passei na
primeira lanchonete que encontrei aberta – a melhor da cidade - comprei
algo para comer, uma lata de cerveja, liguei para uma amiga, perguntei se
tinha lugar para mim na casa dela e fui. No meio da noite, para esquecer
tudo que estava acontecendo, fugi para a casa de um menino, dei alguns
amassos e, logo após, reapareci na casa da minha amiga contando o quão
horrível tinha sido.
No dia seguinte, acordei com vergonha de sair na rua. Cidade pequena tem
um defeito enorme: as pessoas sempre são as primeiras a saber da sua
vida, até mais que você, acredite. Mas tomei um gole de coragem no lugar
do café e fui para casa. Lá, eu me dei conta de que não era um sonho, o fim
de um relacionamento que durava anos havia acontecido e eu estava no
meio disso. Praticamente perdido no meio do caos que se formou. Nas
noites seguintes, dormi no sofá da casa da minha avó - eu fazia companhia
para a minha mãe que estava, emocionalmente, abalada. Os detalhes de
tudo não são tão proveitosos, mas foram dias difíceis. Dias cruéis. Dias que
me fizeram pensar em desistir de tudo. Dias que eu tentava sair da
realidade que vivia.
Primeiro mês, ok.
Segundo mês, ok.
Quinto mês, ok.
Sétimo mês, ok.
Logo faz um ano do acontecimento de uma das maiores catástrofes da
minha vida e foi passando por essa situação que eu vi o quanto eu posso.
Sou muito mais do que acredito. Aprendi que ninguém precisa de muito
para ser feliz. Eu, minha mãe e minha irmã perdemos quase tudo. Saímos
praticamente com uma mão na frente e outra atrás. A única coisa que
levamos da minha antiga casa foram duas camas e as nossas roupas. O
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resto colocamos à mercê do universo e ficamos prontos para aceitar o que
viesse. Depois de incontáveis noites de choro, depois de muitas
desistências, depois de uma vontade enorme de mandar tudo à merda, as
peças começaram a se encaixar e eu comecei a entender o propósito de
tudo que passei.
Hoje, enquanto escrevo isso, estou deitado em um colchão no meio da sala.
A casa é simples. Móveis, temos o básico – a maioria ganhamos. Comida é
o que não falta e isso devo agradecer a minha avó que, por sinal, tem o
melhor dom que eu já vi para cozinhar. Tenho meu emprego, minha mãe o
dela. Vivemos da maneira que conseguimos, lutando dia após dia para
conquistar e construir algo que não se desmorone novamente.
Com tudo isso quero dizer algo a você: nunca vai acontecer algo ruim na
sua vida que não seja para o seu crescimento, porém cabe a você usufruir
disso para amadurecer. Eu perdi tudo para aprender que a minha felicidade
não está em objetos. Perdi tudo para aprender que dá para viver com
pouco. Perdi tudo para aprender que quando há amor, quaisquer quatro
paredes viram um lar. Perdi tudo para aprender que a simplicidade é a
maior ponte para a felicidade. Foi perdendo muito que eu entendi que
algumas perdas, se pararmos para pensar, são ganhos. E eu ganhei. Uma
nova vida. Um novo lar. Um novo começo para escrever a história que eu
quero contar para os meus futuros filhos.
E hoje, quando me veem nas ruas da cidade, não há um ser que não diga
que eu estou mais feliz do que nunca.
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Recomeços só
acontecem para
quem está
disposto a
superar o fim.
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Ainda sou o tipo de pessoa que
gosta de demonstrações reais.
Às vezes, acho que sou careta demais, sabe? Não consigo me atualizar aos
dias atuais. Nem lendo os manuais que se encontram disponíveis na
internet. Com isso, não quero dizer que fiquei preso ao passado e não me
modernizei. Ao contrário, ando mais moderno do que a última atualização
do sistema do meu celular. Porém, alguns conceitos meus, ainda
permanecem os mesmos. Não consigo mudar - e olha que já tentei muito.
No fundo, acho que nunca vou ser totalmente igual as pessoas de hoje em
dia. Eu sempre soube que sou diferente e isso até me agrada, porque não
acho graça em ser como todos os outros. É gostoso ter um quê a mais. A
maioria, hoje em dia, modernizou até os sentimentos e isso não me atrai,
logo eu que sou fascinado pela evolução de tudo. Que adoro quando sai um
modelo novo da minha marca preferida de celular. Que amo quando a moda
muda e fica mais atual, embora eu goste de looks vintage. Porém, meus
sentimentos não acompanharam essa evolução.
Ainda sou o tipo de pessoa que gosta de demonstrações reais. De mais
abraços e menos likes. Ainda permaneço sendo quem gosta de flores nos
fins de semana e chocolates no fim da tarde. Ainda sou quem fica
empolgado em receber uma carta - embora, a maioria seja de cobranças e
parcelamentos de dívidas. Ainda sou quem gosta de gente interessante e,
mais ainda, de quem demonstra interesse. Carrego a alma dos meus avós
que, na época, faziam de tudo para conquistar quem sentiam vontade.
Às vezes, tenho certeza: sou careta demais. Não consigo, nunca, seguir o
script dos relacionamentos atuais. Sempre me apego demais. Demonstro
muito. Me doo demais. Faço o impossível para estar ali. E, como tudo se
moderniza, a última atualização das relações foi: demonstrar pouco
interesse, não fazer questão, fingir desapego. A sorte é que, tratando-se de
afeto, eu ainda continuo parado no mesmo lugar. Estagnado no
tempo. Desatualizado.
Nunca vou ser quem engole sentimento para não mostrar estar interessado
demais. Nunca vou ser quem evita fazer o que tem vontade para não correr
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o risco de alguém pensar estar no controle da situação. Nunca vou ser
quem é tão moderno a ponto de largar o valor de um amor de verdade para
trás. Isso não tem preço. Não tem modernidade que paga. Afeto, quando se
moderniza, deixa de ser bom. Então, o que mais peço aos céus é que eu
mude, sim. Que eu acompanhe a evolução de tudo. Que eu tenha uma
mente aberta e aceite as diferenças. Que eu ame acima de tudo. Que eu
seja adepto ao contemporâneo. Mas que eu nunca perca a raridade de
ainda ser como as pessoas nos tempos passados: faziam de tudo para
demonstrar que amavam e não mediavam esforços para transbordar
alguém com amor.
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Desisti
de
continuar
me
machucando, permanecendo na vida
de quem vive bem longe da minha
presença.
Não sei aonde você pretendia chegar com as atitudes que começou a tomar
nos últimos dias, mas, se a linha de chegada dessa corrida era o momento a
qual eu, finalmente, te deixaria em paz, devo assumir: parabéns, você
conseguiu e contando a partir dessa data, prometo, não a você, não a Deus
nem a minha mãe, mas a mim mesmo: não vou mais te procurar.
Ainda que eu sinta vontade de te contar sobre o meu dia. Ainda que eu sinta
vontade de te apresentar uma música dos anos oitenta que tocou, por
acaso, na minha playlist. Ainda que eu assista um filme de terror, que me
faça sentir vontade de implorar para dormir com minha mãe. Ainda que eu
leia uma frase no feed de alguma rede social que me atinja em cheio. Ainda
que eu lembre do seu sorriso enquanto estou parado no trabalho, vendo
pessoas superficiais sorrindo por sorrir. Ainda que eu escute o barulho da
sua moto passando em frente à minha casa. Ainda que eu escreva mais um
texto sobre você. Ainda que eu lembre dos seus olhos todas as noites que
estiver voltando do serviço e, pela janela embaçada do micro-ônibus,
encare a lua. Ainda que eu lembre de você todas as vezes que me falarem
sobre o amor. Ainda que eu sinta e viva uma imensidão de coisas
relacionadas a você, não vou mais te procurar.
Nunca pense que é por orgulho, porque ele é o que mais sei deixar para
trás. Nunca pense que é para chamar a sua atenção, pois você sabe que eu
encontro formas melhores para realizar isso quando quero. Nunca pense
que é para você sentir a minha falta e me procurar… Ok, admito: essa
última talvez eu queira um pouco.
Não vou te procurar mais, porque todas as vezes que procuro você,
esqueço um pouco de mim. Todas as vezes que coloco meu orgulho de
lado e vou atrás, volto com dores emocionais. Vou parar de te procurar,
porque levei um tapa da vida e só agora me liguei que desinteresse também
afeta a gente. Senti na pele a agonia que é sentir desprezo de alguém e
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desisti de continuar me machucando, permanecendo na vida de quem vive
bem longe da minha presença.
Antes que você duvide, eu sei o caminho para chegar até você. Sei onde te
encontrar, sei o seu número de cor e já decorei o endereço da sua casa,
mas não vou mais atrás. Fico na vontade, choro e desabafo com as
paredes, porém, não perco mais o meu tempo. Sei que todas as vezes que
vou, volto com um sorriso no rosto e uma tonelada de problemas na cabeça,
porque você é o tipo de pessoa que dá alegria no momento e tira a paz
depois, de gente assim eu ando tentando me afastar. Minha psicóloga me
aconselhou cortar contato e, você sabe, eu nunca deixo de ouvir os
conselhos que me dão.
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Foi melhor você ter ido embora e
deixado todo caos aqui, pois foi
com ele que eu consegui a maior
proeza da vida: encontrar-me.
Pensando bem, foi melhor assim. Tá, no começo eu achei muita
sacanagem. Não concordei com nada do que estava acontecendo. Você
indo embora na hora em que eu mais precisava de alguém para me segurar.
Largando as minhas mãos, justo no momento em que eu precisava de
alguém para me ajudar a caminhar e não ficar perdido nas várias opções de
caminhos existentes. Sangrou muito quando você entre o pôr do sol e o
nascer dele, simplesmente, como se as pessoas pudessem fazer isso com
as outras, me bloqueou no Facebook, WhatsApp, Instagram e qualquer
outra rede social que me permitia uma aproximação. Quase tive uma
hemorragia interna quando liguei para o seu número e dava na caixa postal.
Depois, fiquei sabendo que fez questão de trocar o número do seu telefone
para não ter o perigo de ficar incomodando.
Aceitar tudo isso levou um tempo. Engolir a sacanagem que você escolheu
fazer comigo não foi fácil, muito menos tão rápido quanto hoje parece que
foi. Olha, não estou querendo sair por cima, mas a dor maior não foi te ver
sumindo da minha vida como um ladrão que vem, pega tudo e some sem
deixar rastros. O motivo de toda fenda aberta aqui, foi ter a certeza de que
alguém que eu pensava estar ali por mim tanto quanto eu estava por ele,
havia ido embora sem ser valente o suficiente para dizer um “tchau” ou,
quem sabe, um “até breve”.
Foram dias, semanas, meses até que chegou a dois anos de culpa. De dor.
De desentendimento sobre o assunto. Eu, praticamente, era leigo na minha
própria história. Vivia com a falta de algo. Não sua, mas de uma explicação
que não tive. De um motivo justo que não chegou até hoje. De um ponto
final que devia ter sido colocado. Nada disso aconteceu e fui vendo a minha
vida indo para o ralo por conta de um cara, que não merecia me ver
destruído, por isso optei por fazer diferente.
Conheci novas pessoas na nova rotina escolhida para seguir, tive piedade
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de mim e abri espaço na minha vida para gente que somasse. Gente que
cobrisse todo mal plantado aqui com girassóis. Aderi a uma nova forma de
tratamento. Comecei a usar e abusar da positividade. Aceitei que pessoas
com luz se aproximassem de mim sem que eu as espantasse. Deu certo.
Passei muito tempo me condenando. Muitos meses me privando de tudo e
de todos para tentar me concentrar em mim e encontrar a cura da dor
causada por você. Mas aí me rendi e foi a melhor atitude que pude tomar.
Abri meu peito de novo para ter novas moradas e desde esse momento até
hoje, tenho aprendido tanta coisa que você sentiria orgulho de mim. Eu,
pelo menos, tenho muito orgulho. A mudança começou por aí.
Comecei a mudar quando senti orgulho de quem sou e da história que
carrego. A vida começou a ser mais bela quando enxerguei beleza nas
minhas feridas. De fato, elas são lindas. Há pessoas que não reconhecem
que cicatrizes podem carregar encanto. Mudei meus dias quando aceitei
que eu não preciso sofrer tanto assim por quem não quis ficar ao meu lado.
Isso é algo tão banal e se eu pudesse exterminaria da face da terra.
Ninguém, nunca, deveria se sentir pequeno por alguém ter escolhido viver
longe. Não é culpa nossa. Eu mudei minha vida como alguém faz uma
mudança radical no corte de cabelo. Com isso, chamei a atenção de todo
mundo. Transformei o rumo da minha história, quando aprendi que o roteiro
está nas minhas mãos, não nas mãos de alguém que pode me deixar a
qualquer momento. Encontrei-me e foi a melhor coisa que achei nos últimos
tempos.
Pensando bem, foi melhor assim. Foi melhor você ter ido embora e deixado
todo caos aqui, pois foi com ele que eu consegui a maior proeza da vida:
encontrar-me.
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Não passe tanto
tempo
procurando nos
outros, a metade
que você só
pode encontrar
em si mesma.
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Saudade.
Eu descobri hoje depois de muitas pesquisas e análises que a pior doença é
a saudade. Você que lê isso, provavelmente deve estar me mandando
mentalmente para o manicômio, mas, acreditando ou não, nada muda esse
fato.
A saudade tira a sua fome, coloca o seu apetite lá embaixo e te faz
emagrecer tanto até ficar quebradiço.
A saudade te dá fome. Faz você comer tudo o que tiver pela frente e não se
importar com a sua saúde.
A saudade te faz ser bipolar. Faz você rir agora e depois, quando volta entre
um fragmento ou outro, te deixa angustiado pelos cantos.
A saudade tira a sua vontade de levantar da cama. Deixa você de molho o
dia inteiro e te faz se apaixonar pela ideia de ficar deitado durante a semana
toda.
A saudade tira o seu sono, coloca uma insônia enorme e te faz passar
noites em branco.
A saudade te faz ter pesadelos, te faz acordar assustado no meio da noite
chamando o nome de alguém que não vai estar ao seu lado na cama.
A saudade te faz perder o único ônibus que te levaria para casa, pois
enquanto ele passava, você olhava para alguém com traços semelhantes a
alguém que se foi.
A saudade te faz perder a vontade de conhecer gente nova.
A saudade te faz expulsar as pessoas que caminham com você
A saudade te faz ficar sem respirar mesmo com todo ar do mundo.
A saudade cala a sua boca mesmo quando a sua vontade é gritar, pedir
ajuda, solicitar um apoio.
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A saudade esmaga seu coração com a mão, pisa no seu cérebro e destrói
tudo que já foi construído.
A saudade acaba com a sua vida aos poucos e o pior: não há remédios, não
há cura, não há tratamento, pois, às vezes - quase sempre - a saudade é de
algo ou alguém que já se foi.
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Sábados.
Eu era muito fã de sábados antes de me tornar um jovem frustrado com o
que a vida se torna após os dezoito. Não que a vida acabe quando o
ponteiro do relógio adianta um pouco e pulamos de uma idade - que
acreditamos não ser tão séria - para outra que se torna o cúmulo da
responsabilidade. Só que depois de conseguir realizar o sonho tosco de se
tornar “maior de idade” a gente cai na real e percebe que não é tão bom
assim. Para mim, pelo menos, não é.
Quando era criança, adorava, em especial, os sábados porque era o dia da
semana em que minha mãe me levava na praça da cidade para tomar um
sorvete, comer um lanche ou, simplesmente, andar e sentar nos bancos
sujos de folhas secas. O fim, quase sempre, era amanhecendo na casa de
algum primo, pois o único dia permitido para dormir fora de casa era
exatamente o sábado. Gostava deles, pois eram os dias em que eu não
precisava levantar cedo, tomar banho e ir à escola. Eram os dias em que eu
podia ocupar o meu tempo, que não era tão precioso quanto é hoje,
brincando na rua com pessoas que surgiam de lugares desconhecidos por
mim.
Na adolescência, quando finalmente minha mãe decidiu que eu já era
maduro o suficiente para sair de casa sozinho, gostava dos sábados pelo
fato de passar a semana toda planejando com os amigos da escola para ir à
praça e ficar dando voltas em círculos que não levavam a lugar algum, nem
davam ânsias, mas que enchiam o meu ego, fazendo-me sentir descolado.
Gostava dos sábados porque eles eram os dias em que eu vestia a minha
melhor roupa e saia para brilhar para Deus e o mundo. Gostava dos
sábados porque eles me faziam sentir o gosto do que é ser independente e
livre.
Depois dos dezoito, por um bom tempo, continuei bajulando esse dia da
semana. Sai da escola e arrumei meu emprego, a vida estava feita. Eu era
invencível, tinha o meu próprio dinheiro. Quem poderia me parar? O mundo
era meu, eu pensava. Uma puta ingenuidade, né? A real é que após os
dezoito a gente meio que deixa de gostar das coisas. Tudo começa a ter um
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outro sentindo e o que causa isso, talvez, seja a maturidade que ganhamos,
mas este texto não é sobre maturidade, é sobre os sábados… E não, eu
não odeio sábados, mas eles não fazem mais tanto sentindo quanto faziam.
Não deixei de amá-los, mas se tornaram comuns. Tornaram-se tão normais
quanto uma segunda-feira e isso me faz pensar na facilidade que o
significado de tudo muda com o tempo e, se eu pensar nisso por um grande
período, vou acabar ficando louco.
Se você leu até aqui, eu tenho algo a te dizer: este texto não é exatamente
sobre sábados. Quero te levar além disso. Este texto é sobre tudo que tinha
muita importância para você e, hoje, não mais. Este texto é sobre a
mudança que você passou. É sobre a mudança que você ainda vai passar.
É um alerta de que nem tudo é para sempre. É um aviso para você valorizar
as pessoas enquanto elas ainda estão presentes. É sobre aproveitar o
presente antes que ele se torne passado. É sobre guardar dentro de si tudo
o que já passou. É sobre evoluir. É sobre caminhar e amadurecer. É sobre
aproveitar as oportunidades que a vida passa servindo como se fosse em
um rodízio. É sobre tomar atitudes que, quem sabe, mudem a sua vida. É
sobre seguir o seu coração. É sobre viver… antes que a morte venha te
buscar.
Hoje é sábado, um dia qualquer, são vinte e três horas e cinquenta e quatro
minutos. Alguns dos meus amigos, provavelmente, estão curtindo. Outros,
tendo um encontro romântico. Você deve estar por aí, perdido, e eu daqui,
pensando o porquê de não ter tido coragem de te convidar para sair comigo
antes que seja tarde demais.
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É tudo culpa da carência.
Século vinte e um é o século da carência. Todo mundo anda carente de
tudo. Se não é de atenção, é de amor. Se não é de uma roupa nova, é de
alguém que cubra a alma. Se não é de palavras, é de alguém que faça o
silêncio ser gostoso. Se não é de presença, é de alguém que esteja em nós,
além de estar ao lado. Se não é de um beijo, é de abraços. Andamos
carentes de tudo que faz bem para a alma. De tudo que faça o coração
bombar com mais amor.
Somos carentes de coisas que deveriam jorrar. Sentimos falta de atitudes
que deveriam ser comuns, mas que se tornaram tão difíceis quanto ver um
camelo andando no centro da cidade. Tornamo-nos carentes dos nossos
próprios afetos. Do nosso próprio amor. Tudo por culpa nossa. Minha, sua,
de fulano, beltrano e sicrano.
Estamos vazios do que deveríamos transbordar. De palavras de conforto.
De abraços que curam a alma. De olhares que façam o metabolismo do
nosso corpo mudar. De presenças que arrepiam cada canto de nós. De
toques que façam o coração bater mais rápido. De sexo que faça a gente
sentir vontade de parar no tempo. De apoio que faça a gente se sentir
seguro. De casas que deveriam ser lares, mas que são apenas quatro
paredes infernais. De presenças que são, de fato, presentes.
Andamos carentes de contato humano, de afeto de verdade, de gente com
humanidade. É por isso que os jornais do mundo todo vivem noticiando
tragédias. É por isso que estamos, todos os dias, entrando em novas
guerras. Internas e externas. É por isso que o mundo vai de mal a pior. É
tudo culpa da carência, sobretudo, da carência de amor, que só pode ser
encontrado dentro de cada um e que muitos não fazem a mínima questão
de procurar.
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A sua ferida não vai
ser curada enquanto
você deixar o
causador dela te
tocar quantas vezes
quiser.
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Que você e eu possamos ficar
cansados em paz.
Sentir-se cansado é normal, vai por mim. Toda semana, reservo alguns dias
que intitulo como “dia interno do cansaço” e tento colocar tudo o que tenho
nas costas para descansar.
Na folga do trabalho, tento me desconectar ao máximo dele. Rejeito os
telefonemas das meninas que trabalham comigo, coloco os obstáculos de
uma semana intensa de molho e faço a minha mente se ocupar com algo
que não seja relacionado ao meu serviço - inclusive estou tentando fazer
isso agora, mas acho que não deu muito certo, porque para escrever isso,
certamente, tive que pensar nele.
Uma vez por semana, me afasto das redes sociais. Desligo a internet do
meu celular e só aceito ligações de quem realmente precisa de mim – isso
não inclui as ligações de cobrança. É exaustivo ficar rodeado de todas as
informações que a internet insiste em colocar na minha mente. São
milhares de notícias para serem digeridas, outras centenas de mensagens
para responder. Tanta coisa que me deixa quase louco. Até que decido
sumir um pouco e quando volto, pareço um homem das cavernas na era
digital.
Às vezes, acontece até de me manter em silêncio e não prosear muito com
os meus amigos. Olhem, amigos, sinto muito se vocês não entendem,
porém peço, com toda gentileza do mundo, que me respeitem, pois não sei
vocês, mas eu preciso, de vez em quando, ficar em silêncio comigo mesmo.
Tem dias que a minha única vontade é ficar deitado na cama olhando para o
teto que não tem uma visão bonita. Poderia ser olhando as nuvens e
tentando acertas o formato delas? Poderia! Poderia ser olhando para o sol e
fechando os olhos rapidamente, pois arde? Sim. Poderia ser sentado no
banco da praça vendo as pessoas seguindo as suas vidas? Também. Com
todas essas opções, ainda opto por ficar analisando o nada, porque quando
estamos cansados, é isto que queremos sentir: absolutamente nada.
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Alguns não entendem a minha canseira. Não quero que entendam. Só
quero que sejam gentis e respeitem, já que sou humano e tenho o direito de
sentir uma exaustão dentro de mim. Sentir-se cansado é mais do que
normal. É como se fosse um momento de recuperação. A gente para, senta
e descansa para repor as energias. Por isso, entenda o cansaço alheio.
Estar cansado significa que você está seguindo, mesmo parando para
descansar. Não tem problema nisso. O problema é quando você desiste de
seguir. Se ainda continua caminhando, não importa o tempo que tira para
relaxar. Então, que você e eu possamos ficar cansados em paz, mas que
nunca deixemos o cansaço nos fazer desistir.
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De vez em quando eu queria
sentir um pouquinho de raiva de
você… Mas quase sempre eu
agradeço por não conseguir
alimentar esse sentimento dentro
de mim.
Eu queria sentir um pouco de raiva de você. Daquele tipo de raiva que não
corrói tanto o coração, entende? De te bloquear em todos os cantos da
minha vida. De te maldizer à todas as pessoas que passassem por mim. De
te descrever como um personagem frio de um filme psicopata. De falar
sobre os seus defeitos e sobre a sua falta de experiência na cama. Gostaria
de te ver passando pela rua e sentir vontade de voar no seu pescoço. Mas
não consigo, meu coração é bom ou tonto demais para isso.
Mesmo após toda a “filha-da-putagem” que você fez comigo, eu ainda
consigo te olhar com olhos de quem admira uma paisagem bonita e não sei
o que isso me torna. Quando te vejo passando do outro lado da calçada
para não passar em frente a minha casa, sinto vontade de voar no seu
pescoço, mas não para te ferir. A minha vontade é sentir o seu cheiro.
Quando alguma amiga minha tira o dia para falar mal de você, eu opto por
tirar folga dela. Quando fico sabendo que você já se deu uma nova chance
de estar com outra pessoa, sinto desejo de ir e pedir, com a maior cara de
pau, para que ela cuide bem do que tem em mãos. Definitivamente, não
consigo desejar pedras no seu caminho.
Quando tento sentir algo ruim por você, acabo brigando comigo, porque me
sinto um idiota por ficar bajulando quem me deixou em cacos. Outra parte
de mim me coloca em um pedestal pelo coração de ouro que tenho. É uma
confusão imensa que carrego aqui dentro. Ninguém entende. Você não
entendia e eu também não. Talvez eu não saiba sentir raiva pelo tanto de
estrelas que você colocou no céu, quando ele ainda estava nublado. Pelo
tanto de vezes que conseguiu transformar as lágrimas salgadas que
desciam pelo meu rosto em sorrisos doces. Pelas noites frias que você
conseguia esquentar o meu corpo quando os edredons não serviam para
nada. Pela fé que você me fez ter na vida e nas pessoas.
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Possivelmente, não consigo sentir nada de mal porque sempre penso nos
momentos bons que passamos. Nunca parei para analisar todos os atos
covardes que você teve e não fico me preocupando com isso.
Provavelmente, eu não tenho sentimentos ruins em relação a você, porque
prefiro ver o lado bom das situações. De tudo o que passamos, de tudo o
que restou e de tudo o que foi causado, eu prefiro admirar a beleza e o
encanto ao invés de frisar os espinhos.
De vez em quando eu queria sentir um pouquinho de raiva de você… Mas
quase sempre eu agradeço por não conseguir alimentar esse sentimento
dentro de mim.
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Aprenda a não se culpar quando
alguém partir da sua vida. Você não
deixa de ser espetacular só porque
alguém optou por viver longe de
você.

Para começo de conversa, quero deixar claro que já passei por isso que
você está passando agora. Essa sensação de insuficiência. De não se
sentir inteiro para si próprio nem para os outros. Quero dizer também que
isso passa, por mais que agora pareça durar uma eternidade. Não tenho o
poder de curar essa sensação horrível que é se sentir culpado pela perda
de algumas pessoas, mas tenho a intenção de te ajudar a lidar com isso,
porque acredite: eu precisei de ajuda para conseguir enfrentar o sentimento
de ser insuficiente.
Já fui como você. Ainda sou de pele e osso, então, é provável que vez ou
outra ainda sinta a mesma coisa. Mas, tempos atrás, antes de eu entender
como tudo funciona, eu era exatamente igual a você: um jovem que se
condena por não conseguir fazer as relações durarem. Seja uma amizade
ou um romance que começou não faz nem dois dias e já terminou.
Quero que você saiba de algo que deve estar fixado na sua mente sempre:
o fim de uma relação não é culpa sua. Fazer isso entra na sua cabeça não
vai ser fácil e eu não quero isso. Não quero colocar algo a força dentro de
você. Quero que leia todas as palavras e entenda por vontade própria. Se
preciso for, leia mais de uma vez.
Algumas pessoas vão sair da sua vida quando você menos esperar e a
consequência da irresponsabilidade que elas têm com os seus sentimentos
vai ser um trauma enorme. Naturalmente, você vai buscar a culpa disso nos
seus atos e esse é o primeiro erro que todos nós cometemos. Uma pessoa
ter escolhido ir embora não significa que erramos. Qualquer um pode
decidir sair da vida do outro sem motivo. Ninguém é obrigado a conviver a
vida toda no mesmo lugar. Tem gente que vai embora pelo simples fato de
já ter cumprido a sua missão e não há culpa nossa nisso.

112
Outra coisa importante: alguém ter decidido ir embora sem deixar motivos
claros não diz nada a respeito de quem você é. Aprenda a não se culpar
quando alguém partir da sua vida. Você não deixa de ser espetacular só
porque alguém optou por viver longe de você. Já passei muito por isso.
Sempre me condenei por não ter sido bom o suficiente para fazer algumas
pessoas permanecerem aqui, porém após sofrer muito, entendi que quando
alguém está destinado a ir embora, não importa o quão maravilhoso você
seja, ele simplesmente irá.
Por último e não menos importante quero pedir para você parar de se
maltratar tanto pensando que não é suficiente para o mundo. Cada um de
nós temos um papel importante aqui e eu tenho certeza que você está
fazendo o seu. Tem gente que vai chegar e ir embora na mesma hora. Tem
gente que vai ficar, fazer bagunça e sair escondido. Outros, vão ficar até o
último suspiro. A vida é um vai e vem e não é culpa sua se em alguma
dessas voltas alguém fica para trás. Sua função entre todas as idas é cuidar
muito bem da única pessoa que fica para sempre: você.
Sobre partidas: é importante deixar ir quem não quer ficar para que sobre
espaço na sua vida para pessoas com luz entrarem.
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Você já
experimentou cortar
quem faz mal da sua
vida? No começo faz
falta, mas depois é
um alívio total.
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Agora eu vivo para quem faz do
meu presente a melhor fase da
minha vida.
Você me mostra o seu egoísmo todas as vezes que pede com a voz lenta porque sabe do meu tesão por quem fala devagar - e soltando meios
sorrisos entre as palavras – já que é o meu ponto fraco - para eu esperar por
você. Como se isso pudesse ser pedido a alguém. Provavelmente, você me
conhece mais do que os meus próprios amigos, visto que, para eles, eu não
tenho coragem de assumir o meu calcanhar de Aquiles. No seu caso, nem
precisou de uma conversa calma para eu mostrar tudo o que me ganha
fácil.
Não sei o que acontece na sua mente quando pede quase implorando para
eu esperar todo esse temporal que anda acontecendo na sua vida ir embora
para, só assim, termos um tempo bonito juntos. Sempre crucifiquei relações
que só duram em fases boas e jamais aceitaria um pedido desse tipo. Você
realmente acredita que eu vou estacionar a minha vida como se fosse um
automóvel e ficar te esperando para seguir? Sua ingenuidade não pode ser
tão grande assim.
No fundo, você sabe que eu não vou te esperar. Eu não tenho paciência
para isso. Pelo menos não agora. Eu odeio esperar em filas de banco.
Odeio ficar na fila do banheiro e perder metade da festa. Odeio esperar na
fila da lotérica para fazer um maldito jogo que me traz a esperança de
ganhar milhões. Odeio ficar no ponto de ônibus ouvindo as pessoas
comentarem sobre vidas alheias e odeio mais ainda quando ele atrasa.
Odeio tudo que me faz esperar. Eu gosto de viver o agora e sei que isso é
uma burrice enorme. Nada acontece quando queremos. É preciso ter
paciência. Entretanto, algumas coisas não dão para esperar e nessa lista
tem o seu nome.
Eu não vou te esperar nem que você se ajoelhe e implore. Quanto mais eu
te espero, menos tempo eu tenho para mim e já passei por isso antes. Te
esperei anos atrás no nosso segundo encontro e fui obrigado a mudar o
rumo do rolê. Acabei dentro de um fast-food me enchendo com batatas.
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Esperei por você no início do ano, quando a minha vida virou de
ponta-cabeça e eu só precisava de alguém para me abraçar - acabei me
contentando com os travesseiros. Precisei da sua presença tantas vezes e
a única pessoa que estava lá por mim era eu.
Dito tudo isso, peço, pelo seu próprio bem, que não apareça na porta da
minha casa de madrugada nem me ligue nos fins de semana. Pare de
mandar mensagens dizendo estar com saudade. Se possível, apague meu
número. Não vou cair mais no seu papo. Eu não sei mais esperar por
alguém indeciso. Agora eu vivo para quem faz do meu presente a melhor
fase da minha vida.

116

Abrir os olhos esta manhã já
valeu a pena, só pelo fato de ter
acordado
diferente
e
ter
percebido que passou da hora de
abrir os olhos para a vida e vivê-la
antes que tudo se torne escuro.
Acordei há alguns minutos, mas fiquei na cama, intacto, por um bom tempo.
O único movimento que fiz foi mover o braço para o lado e desligar o alarme
do celular que apita todos os dias no mesmo horário. Até nas minhas folgas.
Depois, coloquei a mão novamente embaixo do travesseiro e fiquei deitado
olhando para o nada. Tenho o costume de ficar alguns minutos inativo
quando acordo. Faz bem para o dia. Fico quieto, refletindo sobre a
imensidão que está por vir.
Geralmente, acordo com muito mau humor, não minto. Minhas noites não
são tão bem dormidas. Ou durmo pouco ou durmo demais. Nunca consigo
dormir o tempo recomendado para um jovem da minha idade e meu corpo
até já se acostumou com isso. Provavelmente, a insônia me persegue pelo
excesso de pensamentos que eu tenho. Minha mente não para, trabalha
vinte e quatro horas sem dar trégua. Mas tudo bem, quem não tem mau
humor matinal? Após alguns goles de café - quase deixo a garrafa vazia começo a melhorar.
Hoje não é um dia especial. Pode ser que seja para você. Para mim, é um
dia comum. A rotina vai ser a mesma. Vou levantar, me cuidar, tomar meu
café, piscar os olhos, tomar banho, almoçar e ir para o trabalho. O mesmo
de sempre, porém, desde quando abri meus olhos esta manhã, tenho
sentido admiração por mim. São raros os dias em que eu não acorde
reclamando de algo, inclusive, se você tem esse costume, te aconselho a
cortá-lo. Reclamar vira rotina e impede que coisas boas cheguem. Contudo,
neste dia raro acordei exalando bom humor até pelos poros. A parte mais
curiosa disso é não ter motivo algum. Simplesmente, acordei bem. Feliz.
Disposto a fazer o dia de hoje ser diferente de todos os outros. Decidido a
arrancar de mim a mania de reclamar de tudo.
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A noite ontem foi comum. O dia todo foi. Não teve algum acontecimento
capaz de causar a surpresa que tive hoje ao abrir os olhos. Talvez seja o
meu próprio consciente me conscientizando de que eu ando precisando de
dias de paz. De dias bons. De dias que não sigam o mesmo trilho. Uma
amiga muito querida vive me dizendo que nosso corpo e alma vivem dando
sinais. Acho que é justamente isso, pelo visto meu próprio corpo está
cansado de viver uma única história todos os dias. Talvez ele esteja me
dando um alerta de que chegou a hora de encarar mudanças e acho que
estou pronto. Estou consentido com ele. Estou me permitindo ser curado da
rotina que carrego. Estou aceitando me livrar do erro que é reclamar
acreditando que, assim, a mudança vai chegar.
Já tem um tempo que eu ando cansado de ser o mesmo. De aceitar sem
contestar. De não sair do mesmo lugar por preguiça. De não mudar a minha
vida por medo. Ando cansado de viver dias sem ânimo. De temer fazer
planos e de não cortar tudo que me causa danos. Mas hoje, para a minha
surpresa, é um dia raro. Um dia em que eu acordei cansado de viver
blasfemando e disposto a fazer diferente. O dia em que eu assumi que a
mudança que espero está caminhando comigo. O dia em que eu me permiti
me tornar uma pessoa melhor.
Hoje é um dia comum que não tinha nada para ser especial, mas que se
tornou marcante. Uma data que vou levar na memória e acrescentar na
minha história como o dia mundial da mudança. Ainda são 10h10min da
manhã. Tenho um dia todo pela frente, entretanto, abrir os olhos esta
manhã já valeu a pena só pelo fato de eu ter acordado diferente e ter
percebido que passou da hora de abrir os olhos para a vida e vivê-la antes
que tudo se torne escuro.
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A cura que você tanto procura,
pode estar dentro de si mesmo.
Fui ao médico meses atrás e nem ele conseguiu diagnosticar o que está
acontecendo comigo. Pediu alguns exames de rotina, me perguntou
algumas coisas estranhas e terminou dizendo que eu parecia estar muito
bem. Sai de lá frustrado. Não ouvi a resposta que fui em busca.
Resolvi, então, procurar uma ajuda espiritual. Busquei todos os tipos de
religião. Frequentei todas as igrejas, centros e terreiros da cidade. Em todos
os lugares que fui, sai decepcionado. A resposta que eu precisava ouvir não
foi encontrada em nenhum deles.
Minha amiga, uma doida que passou por alguns problemas recentes, ao
saber da minha busca pela cura interna, me apresentou uma nova técnica
para curar a alma. A situação piorou. Eu não tinha dinheiro para pagar o
valor da terapia.
Procurei uma psicóloga. Fui muito bem atendido. Fiquei confortável e minha
alma foi abraçada. Ouvi verdades que necessitava ouvir e conselhos que as
pessoas mais próximas de mim não sabiam dar, porém ainda assim, não
consegui a resposta que lutava para ter.
O que de grave estava acontecendo comigo? Por que ninguém conseguia
descobrir? Minha mente criava teorias radicais a todo o momento.
Foi aí que apelei para as ciganas. Gastei alguns trocados em troca de
leituras sobre o meu futuro. Não me convenceu. Fui atrás de cartomantes,
de benzedeira, de tudo o que imaginar e o enigma permanecia.
Dia desses, enquanto estava em casa sem fazer nada de útil com as pernas
para cima e um livro tampando o rosto, descobri o que me tirava a fome,
dava enxaqueca e dores no corpo todo. A minha dívida era comigo e eu só
poderia encontrá-la entrando em contato com o meu mundo.
A minha dívida é e sempre foi minha já que me trato como qualquer um. A
divida é minha que me diminuo quando estou prestes a crescer e me quebro
todas as vezes que estou tentando ser inteiro. A culpa é minha que não
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reconheço que preciso de cuidados. Reconheci isso e levei um tapa. O
problema não estava nos lugares em que eu buscava a resposta, estava em
mim que insistia em buscar uma solução mundo afora, quando, na verdade,
ela estava dentro de mim.
Muitas vezes vamos ficar preocupados em tentar encontrar a cura de algum
sentimento em lugares que não encontraremos. Todos fazemos isso. Eu
já fiz bastante. Acredito que você também faça. Gastamos dinheiro, tempo e
fé em algo ou alguém que promete melhoria, mas esquecemos que
algumas dores são só nossas, alguns - não todos - fardos foram feitos para
carregarmos sozinhos e a única forma de nos reconstituir é entrando em
contato com o nosso eu.
Não sei quanto tempo você gastou tentando amenizar a dor que mora aí
dentro, mas sei os dias, meses e anos que deixei passar por conta disso.
Por ter vivido isso na pele, meu conselho é um só: se conecte com o seu eu.
A cura que você tanto procura pode estar dentro de si mesmo.
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Mergulhe na sua
profundidade e só saia
de lá quando aprender
que você é fantástica
demais para se jogar, de
cara, em pessoas rasas.
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Hoje é o momento exato para
você se amar e se abraçar como
nunca fez antes.
Se eu tivesse a opção de voltar atrás, quando ainda era uma criança, e
mudar algo, certamente mudaria a minha atitude em relação a mim mesmo.
Mudaria o meu comportamento com os meus sentimentos e dramas. Tenho
certeza que se eu tivesse sido um pouco mais gentil com quem sou, não
teria acarretado a dor que sinto hoje. Tudo bem, isso é só uma possibilidade
e não há como mudar as experiências vividas. Aprendi a aceitar o que
passou e a mudar o futuro, ele é o único capaz de ser alterado. Então, não
se julgue por ter sido uma pessoa má com você. Não se condene por ter
sido impaciente e não ter reconhecido o seu valor. Os tempos mudaram e
hoje é o momento exato para você se amar e se abraçar como nunca fez
antes.
Minha infância inteira foi conturbada. Não só por tudo que envolvia
terceiros… mas em relação a mim mesmo. Sempre fui uma criança que não
se aceitava. Nunca aceitei, por exemplo, não ter conhecido meu pai. Nunca
aceitei ter perdido tanto e vivido tão pouco. Nunca aceitei a pessoa que eu
via quando passava em frente ao espelho todos os dias de manhã ou à
noite e foi exatamente isso que traumatizou a minha vida: o espelho. A
minha imagem. Quem eu sou, digo, por fora - mas por dentro também. Os
detalhes que foram desenhados em mim.
Mesmo sabendo que, pelo menos para a minha mãe, eu era um príncipe,
nunca me aceitei como sou e essa não-aceitação não acontecia só pelo que
eu era por fora. O que eu sentia também refletia nisso. Comecei a sofrer
com a autoestima quando ainda era uma criança e passava a maior parte
do tempo na escola. Hoje, ainda continuo sofrendo, com menos
intensidade, mas creio que é uma luta para a vida toda. Este texto é
basicamente sobre a autoestima que eu nunca tive e luto dia após dia para
conquistar - é um processo longo e não se resolve com pouca luta. É sobre
a dor carregada por toda uma vida e sobre o pavor do espelho. Se você se
identifica com isso, espero que as minhas palavras te abracem.
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A minha baixa autoestima me fazia ficar a maior parte do tempo dentro de
casa, perder festas com os amigos e não tirar fotos para guardar momentos
especiais - as únicas fotos que eu tenho de quando era jovem, são as fotos
que a escola me obrigava a tirar e aquelas 3x4 que eu gostaria de eliminar
de todos os meus documentos. A minha falta de amor por mim me privava
de criar amizades e me aproximar das pessoas. A minha falta de afeto com
quem eu era me deixava preso no meu mundo sem que o mundo de fora
pudesse estar em mim também. A minha baixa autoestima me impedia ainda impede - de fazer um novo corte de cabelo, de experimentar um tipo
de roupa diferente, de frequentar lugares cheio de pessoas e até de
conseguir um emprego - isso ainda não mudou totalmente. Ainda continuo
lutando contra ela, porém, agora que sou mais maduro, consigo olhá-la com
mais cautela.
As pessoas têm uma certa dificuldade em acreditar que a autoestima tem
todo esse poder sobre alguém. Ninguém acredita, de fato, que ela causa um
rebuliço até conhecê-la de perto. Alguns ainda julgam como frescura, mas
só até sentir na pele. Infelizmente, algumas pessoas só acreditam depois
que sentem. Muita gente vai chamar a sua dor de palhaçada, apontar para o
seu sofrimento e dizer que é exagero. O mundo ainda não é gentil o
suficiente para compreender as dores alheias. Você ainda vai ser muito
magoado, ferido e caçoado, mas eu espero que assim como eu, você saiba
lidar com as pessoas e com os seus monstros internos.
Demorou muito tempo até eu sentir amor por mim. Vez ou outra, esse amor
vai embora e todos os sentimentos que causavam dores voltam. Conquistar
uma autoestima é uma batalha diária. Qualquer palavra ou ato destrói tudo
o que demoramos anos para construir. Qualquer riso de alguém enquanto
passamos, se torna motivo para procurarmos defeitos em nós. Qualquer
brincadeira vira uma bomba. Qualquer diferença estampada, vira motivo
para ficar dentro de casa. Autoestima é coisa séria e eu espero que vocês
sejam mais gentis a partir destas palavras.
Para você que tem uma autoestima grande, digo: parabéns. Que você
continue se amando, sentindo orgulho de si, admirando a pessoa que
aparece em frente ao espelho. Que você nunca sinta a dor de quem para
em frente ao espelho, todas as manhãs, e sente vontade de chorar. Que
você nunca encare a pessoa que é e se condene. Peço, com toda gentileza
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do mundo, que cuide dos outros. Que saiba respeitar a dor de cada um. Que
evite brincadeiras e apelidos que devastam a alma de alguém. Que saiba
distribuir elogios e ser gentil com o mundo. Espero que nunca esteja na pele
de quem sofre com esse mal, mas, se um dia estiver, saiba que não é o fim.
Para você que tem uma autoestima tão baixa que faz os seus pensamentos
ficarem gritando por socorro, digo: calma. Pare de se julgar tanto. Inspire e
respire. Deixe de lado, a mania de se cobrar demais. Não tenha medo de
conversar com as criaturas escuras que habitam aí dentro. Descanse um
pouco e coloque tudo em ordem. Admire-se pelas suas pequenas
conquistas. Passe em frente ao espelho e aprecie a cor dos seus olhos. O
seu cabelo todo bagunçado. O desenho da sua boca. Repita para si mesmo
o quão belo você é.
Pense nas coisas boas que você já ofereceu ao mundo. Pense no tanto de
pessoas que você já fez sorrir. Está indo bem, vamos lá… Pare de se
amaldiçoar por ser diferente, isso é lindo. Não ser igual a todos é uma das
coisas mais belas. Enquanto você continuar se colocando para baixo,
nunca vai conseguir construir uma visão bonita sobre você. Caminhe aos
poucos em direção ao amor-próprio. Lute segundo, após segundo para se
sentir bem. Faça isso todos os dias. Enxergue-se com mais amor. Vai ser
difícil. Alguns dias são mais cruéis do que outros. No meio da estrada, você
vai pensar em desistir. Mas olha, você é forte. Siga em frente e nunca pare
de acreditar na sua beleza interior e exterior.
Faça esses exercícios diariamente. Torne comum o ato de se amar e se
cuidar. A única forma de estar de bem consigo mesmo é lutando contra tudo
que te causa mal, por isso, vá à luta e nunca se esqueça de ser gentil com o
mundo para que ele possa ser gentil com você.
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Estou precisando de pessoas que
não se preocupam com a vida de
alguém que ficou no passado,
mas, sim, com a minha.
Ontem, numa reunião com os amigos, me perguntaram sobre você e admito
que até tentei me esquivar, mas não adiantou, ficaram forçando as
perguntas sem que eu tivesse a oportunidade de soltar algum outro assunto
na roda. Já sabe, né? Entre duas ou cinco latinhas de cerveja o papo
sempre termina no ex – mesmo eu não gostando disso. A única opção era
ouvir. Perguntaram se eu já tinha superado, se ainda possuía algum vínculo
e até se alguma recaída havia acontecido. Engraçado, as pessoas se
preocupam mais com o que passou do que com o momento atual.
Não vou mentir: odiei. Achei desnecessário. O momento não era adequado
para isso. Tudo bem, a culpa foi da bebida – pelo menos eu tento acreditar
nisso. Só que você me conhece, sabe que não sei disfarçar incômodo. A
cara de insatisfeito é automática. Não consigo me segurar, às vezes.
Confesso: Falei. Soltei o verbo e acho que deixei alguns chateados,
entretanto, deixei sair o que estava preso aqui dentro.
Você não imagina o discurso que fiz. Entre os goles desesperados de
cerveja, respondi que sim, que a minha vida está indo muito bem após o
término e sobre o nosso contato, disse que acontece de nos trombarmos na
rua e, pela educação e respeito à história que tivemos, soltarmos um
sorriso. Disse que não sei o que anda acontecendo na sua vida e que, para
ser sincero, não me importa. Depois, mudei o foco. Comecei a falar sobre
mim. Citei algumas das conquistas que tive nos últimos meses. Falei sobre
as barreiras que andei quebrando. Comentei sobre os novos projetos que
estou iniciando. Por fim, disse que estava filtrando as pessoas presentes no
meu caminho. Soltei, com algumas risadas para o clima não ficar pesado,
que estou precisando de pessoas que não se preocupam com a vida de
alguém que ficou no passado, mas, sim, com a minha. Com os meus dias
atuais. Com o meu bem-estar.
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Ficaram surpresos, mudaram o assunto e começaram a falar de política.
Acho que não gostaram. Ok. Amanhã jogo a culpa na bebida, o que importa
é que, finalmente, entenderam o recado. A partir de agora, espero eu, não
tocarão em assuntos como esse. Se tocarem, tranquilo, saímos para tomar
uma cervejinha de novo.
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O agora.
Hoje é vinte e sete, faltam três dias para o fim do mês. Noventa e cinco para
o início de outro ano. Os planos para o ano que vem já começaram a ser
formados. Como eu não me canso? Desse clichê todos os anos. Outubro
começa a bater à porta e eu já inicio os preparativos. Ano que vem vou fazer
isso e aquilo. Conquistar o que não deu tempo este ano e blá-blá-blá - como
se fosse obrigatório esperar esse ciclo acabar para ir atrás do que tenho
vontade. Mania minha isso. De metade da população também. Para que
deixar tudo, sempre, para depois?
Odeio isso. Tanto é que fico me policiando o dia inteiro para não correr o
risco de deixar esse costume passar. Ando mudando - ou tentando - meu
jeito de sempre adiar tudo. Se preciso enviar um e-mail agora, pra que
deixar para depois? Se preciso falar com alguém que seja agora, Antes que
eu me esqueça… Pois, no fim, eu sempre acabo esquecendo e, quase
sempre, o esquecimento causa uma merda enorme. O feijão queima. O
ônibus passa. O dia vai embora e eu me esqueço de parabenizar alguém,
porque disse que na hora do almoço iria lembrar de mandar mensagem e
assim vai…
Fato é que hoje ainda há vida. Ainda há sonhos e planos. Acredito muito
que precisamos ir caminhando devagar. Organizar metas e cumprir uma de
cada vez, para não sermos atropelados no caminho. Mas é necessário
atitude. Não posso falar por você, porém, digo por mim. Eu sou folgado.
Reclamo muito de algo e me contento com o que está acontecendo.
Exemplo disso é a minha relação com a academia. Vivo prometendo a mim
que vou iniciar um regime a partir da próxima segunda. Quando ela chega,
eu adio mais um pouco. Fica para a próxima… E vai ficando mesmo. O
regime. A festa com os amigos. O jantar com a família. A vida. Tudo vai
ficando para a próxima. Vou adiando. Driblando todo mundo. A questão é: e
quando a próxima não chegar? E se eu ou alguém partir? Que tristeza deve
ser morrer carregando para o caixão todos os jantares, planos e sonhos que
ficaram para a próxima.
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Hoje é vinte e sete e quando eu piscar os olhos vai ser outro dia. Outro mês.
Outro ano. Nada vai mudar se eu continuar deixando tudo para a próxima. A
vida nunca vai mudar se eu persistir com a ideia babaca de empurrar tudo
com a barriga ou de soltar desculpas esfarrapadas para cancelar um
compromisso que eu acredito ser adiável. Por isso, quero escolher viver o
hoje. Ir atrás das minhas metas. Fazer meus objetivos serem alcançados.
Colocar em prática, tudo que deixei estacionado no caminho por preguiça.
Amigos, me convidem para o jantar, piquenique, baile funk ou cinema.
Podem vir, sonhos, agora vocês vão sair da mente. Os planos, dos papéis.
Estou decidido. Vou viver o agora, já que a próxima… bom, quem garante
que ela vá existir?
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Torço para você nunca
perder o tesão e amor
por si mesma. Eles
servem para você não
precisar se submeter a
relacionamentos que
absorvem a energia boa
que carrega aí dentro.
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Passei muito tempo esperando
você perceber o meu valor.
Demorou tanto que eu mesmo o
reconheci, esse é o motivo da
minha ida.
Ei, tô te deixando e estou avisando para você me ver indo embora sem
poder fazer nada para impedir. Agora eu já me decidi e não há quem me
faça voltar atrás. Você me conhece bem, acredito eu, portanto, deve saber
que sou o tipo de pessoa que enrola, desenrola e enrola de novo para
decidir algo. Sou complicado ao extremo. Mas, quando decido, selo o que
firmei em mim. É exatamente isso, tô indo embora. Dessa vez é sem volta.
Sem olhar para trás. Sem lamentar.
Não adianta, nesse instante, correr atrás e tentar segurar a minha mão - ela
está oleosa demais, vai escorregar e você vai ficar para trás. Além do mais,
quando eu ainda estava coladinho, você sentia vergonha de tocá-la em
público, por que vai tentar me segurar por ela? Mandar mensagens de
textos com frases copiadas da Internet também não vai mudar a situação.
CTRL + C E CTRL + V não tem sinceridade. Não sai do coração. Não vem
de dentro. Enviar flores e bombons no meu trabalho vai ser perda de tempo.
As flores, provavelmente, darei a minha mãe. Os chocolates vou dividir com
as meninas que trabalham comigo. Demonstrar arrependimento aos meus
amigos, na intenção de que eles me contem, vai ser motivo para altas
gargalhadas.
Garoto, estou indo embora, está vendo? E você não vai poder fazer
absolutamente nada. Eu estou indo embora e nenhuma das suas palavras
vão me convencer a ficar. Nenhum dos atos que você optar por tomar vão
fazer a minha ideia mudar. O gosto do seu beijo e a forma como você tocava
o meu corpo, durante a madrugada, não serão motivos suficientes para que
eu largue mão de tudo e fique, mais uma vez.
Decidi isso faz tempo, mas fiquei aguardando a coragem tomar conta de
mim para colocar em prática. Você tem noção do que está acontecendo?
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Acredito que não. É sua cara pensar que desta vez será como todas as
outras que eu parti e voltei no outro dia, dizendo ser uma brincadeira de
mau gosto.
Vamos lá, chega desse bate-papo. Adeus, tô indo sem volta. Não me ligue.
Não me siga. Não me procure nas outras pessoas. Passei muito tempo
esperando você perceber o meu valor. Demorou tanto que eu mesmo o
reconheci, esse é o motivo da minha ida.
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Ninguém merece
imaturo que só
apodrecer tudo.

um amor
vem para

Se você perguntar se eu quero um amor, talvez se surpreenda com a
resposta negativa, porque todo mundo quer um amor hoje em dia. Todo
mundo quer ter alguém para fazer coisas que casais fazem, ter alguém para
marcar em posts aleatórios em uma rede social ou fazer books diariamente
para mostrar para Deus e o mundo o quanto são felizes. Esse é o amor que
você pergunta se eu quero, grito: não! E se precisar até desenho.
Ando em uma fase da vida que preciso, sim, ter alguém ao lado. Gosto de
ter alguém para desejar um boa noite e no outro dia lembrar de mandar um
bom dia. Quero alguém para sair no sábado e almoçar no domingo. Desejo,
sim, ter alguém para quase queimar o brigadeiro no fogo e depois ver um
filme, mas não como essas pessoas que só querem ter alguém para
mostrar ao mundo. Não me identifico com gente assim.
Eu quero ter alguém para mim e se fosse só para mostrar a minha felicidade
ou fazer da minha vida uma novela para as pessoas, certamente não seria
com alguém, seria sendo riquíssimo em Paris. Desejo - da forma mais
sincera - e peço muito, com a maior fé possível, que Deus coloque um amor
no meu caminho, não digo alguém para viver colado em mim o dia todo.
Quero um amor que seja sincero, que seja de amigo, que venha de família,
que seja de alguém que gosto, mas que, acima de tudo, seja muito real e
maduro, porque ninguém merece um amor imaturo que só vem para
apodrecer tudo.
Para ser mais exato, eu quero um amor que viva em mim, não que precisa
de aplausos e espectadores para ficar no ar. Se não for assim, pulo fora
antes que o barco afunde e me deixe afogado.
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Este texto é para você que me
feriu.
Este texto é para você que me feriu, que tirou sorrisos do meu rosto, que
colocou lágrimas nos meus olhos, dor no meu coração, angústia na minha
alma e medo de me entregar de novo. Este texto é para você que veio
prometendo mil e uma coisas e desistiu no meio da viagem. É para você
que nunca suportou ver a minha alegria e sempre fez de tudo para me ver
cabisbaixo. Este texto é para você, amigo, parente, conhecido, namorado,
ficante, seja lá o que for, mas que me causou alguma dor ou me fez algum
mal. E, ao contrário do que talvez vocês estejam pensando, é um texto de
agradecimento. Eu quero dizer com a boca cheia: muito obrigado!
Obrigado pela decepção, pela dor, pelas lágrimas, pelas quedas, pelos
incontáveis dias de tristeza, por tudo! Obrigado por me fazerem entender
que ninguém é em vão e que em toda decepção tem uma lição. Foram
vocês que me ensinaram a ser forte em tempos de fraqueza. Foram vocês
que mostraram que eu tenho os pés enraizados e não é qualquer vento que
conseguirá me derrubar. Foram vocês que, mesmo desejando o meu mal,
colocaram o melhor de mim para funcionar. Ao invés de desafeto, eu sinto
uma gratidão enorme por tudo, graças a vocês eu tive a certeza de que
minha alma é tão regada por Deus, que mesmo com toda barbaridade que
vocês causaram, eu ainda tenho a humildade de agradecer pela
experiência que deixaram.
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Olhe para mim... Se você
não vê nada além de um
corpo, peço perdão, mas
não vou continuar na
sua vida. Sou profundo
demais para
permanecer em pessoas
rasas.
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Você é, justamente, o tipo de
pessoa que não preciso carregar
comigo.
Se alguém decidisse indagar o porquê de eu gostar tanto assim de você, me
veria confuso, calado e transtornado. Essa é uma pergunta que,
certamente, eu não teria uma resposta na ponta da língua - e olha que isso
é muito difícil. Parando para analisar, não há um motivo. Um porquê.
Simplesmente gosto e, provavelmente, eu responderia que gosto não se
discute. Sim, uma frase de efeito exposta em qualquer canto da internet e
em todas as bocas possíveis.
Essa interrogação tosca mexeria comigo. Colocaria fogo em todas as partes
do meu corpo, começando pelo cérebro. Por que eu gosto de você? Eu não
sei responder isso. Reconheço que gostaria de dizer que é por causa do
seu sorriso, que me faz criar poesias, mas ele nem é tão bonito assim. Seus
dentes amarelados de tanto tomar café, às vezes, me fazem te beijar para
não os deixar à mostra. Adoraria dizer que é pelo seu jeito aspirante a
intelectual, porém, você odeia todo tipo de conteúdo que mexe com a sua
cabeça. Amaria dizer que é sobre as sensações causadas em mim… mas
você nem se preocupa com o impacto deixado aqui.
Eu poderia passar horas e dias pensando em uma resposta fodástica para
responder a essa pergunta e, ainda assim, nada de emocionante sairia da
minha boca. Não há um motivo louvável para tal ato. Devo, então,
reconhecer: gosto de você pela desordem que causa aqui. Pela maneira
como entra quando a noite chega e pela forma que vai embora pulando as
janelas de madrugada. Gosto de você por ter essa cara de pau de quem
some e volta após semanas, batendo à porta com jeito de cão arrependido.
Não me desapego pelo fato de você ser diferente dos outros e não escolher
chegar com flores, bombons e serenatas, mas, sim, com beijos, amassos e
safadeza. Amo-te porque você bate no meu coração, brinca comigo e
ameaça a minha estabilidade.
Odeio ter que assumir tudo isso. É péssimo e vergonhoso. Porém, que
coração se atrai por quem trata bem? Eles gostam de quem espanca.
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Machuca. Deixa em pedaços. Coração gosta de se apaixonar pela pessoa
errada, para nos fazer enxergar que conseguimos sofrer por amor e ainda
permanecer vivos.
Se me perguntassem um motivo pelo qual eu gosto de você, jamais
responderia de imediato. Pensaria alguns minutos. Em seguida, diria que é
para o meu próprio aprendizado. Meu coração me faz ficar apaixonado pela
sua pessoa para eu aprender que você é, justamente, o tipo de ser humano
que não preciso carregar comigo.
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Foi graças a você, que eu tive o
início de uma nova era.
Por mais que tenhamos terminado e a vida tenha virado uma bola de neve
após a sua escolha egoísta de ir embora, eu não minto para as paredes,
para os meus amigos e para mim mesmo. Ainda que a dor da perda seja tão
grande que cega os meus olhos e faz qualquer pequeno corte no dedo ser
uma facada no coração, devo ser sincero comigo, com você e com todas as
pessoas que me rodeiam: não haverá substitutos.
Haverá pessoas que vão chegar e causar mudança. Pessoas que vão
começar a limpar a bagunça deixada, quando você foi sem lembrar de fazer
faxina e pessoas que vão se dispor a colar caco por caco. Haverá alguns
que me farão lembrar de como a vida era quando você ainda residia em
mim e outros que serão tão incríveis a ponto de não deixar espaço para o
passado assombrar o presente. Alguns seres humanos - que de humano
não tem nada - causarão mais caos além do criado por você. Outros, vão
ser o oposto. Serão anjos enviados para mostrar que ainda há gente boa no
meio da escuridão que o mundo se tornou.
Vou entrar e sair de relacionamentos. Conhecer gente de todo tipo. Quem
sabe, até encontrar a tal felicidade ao lado de alguém - isso, um dia, vai
acontecer. Serei imensamente amado, feliz e completo. Apesar disso, você
ainda não terá sido substituído. Não porque eu ainda te ame, nem porque
ainda tenho a esperança de um dia o destino nos colocar juntos de novo,
mas pelo fato de eu acreditar que novas pessoas não substituem as velhas.
É complicado, mas me entenda: não acredito que as pessoas são
substituíveis. Elas vão embora e outras entram no lugar, ok. Todavia, cada
sentimento, conhecimento e momentos que adquirimos ficam guardados.
Alguns marcam mais do que outros. Tem quem deixa apenas uma vaga
lembrança e quem marca desde o nosso corpo até a nossa alma. Você foi o
segundo tipo. Marcou meu corpo com a sua boca e a minha alma com as
suas palavras ácidas. Deixou marcas roxas em cada canto de mim e
colocou fogo em tudo de mais bonito que eu possuía.
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Entendeu? Está vendo por que você será insubstituível? Porque me
marcou. Foi graças a você que eu tive o início de uma nova era. Foi vivendo
ao seu lado que eu encontrei força para dizer não e lutar para fugir da
crueldade disfarçada de amor. Ninguém vai ocupar o seu lugar, porque foi
você quem abriu os meus olhos e hoje, toda vez que alguém chega
achando ter o poder de mandar em mim, eu faço questão de lembrar tudo
que passamos e encontro força para, apenas, tacar um foda-se.
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Pare de se machucar entregando
a sua alma para qualquer pessoa,
só para não se sentir fracassado.
Passamos a metade das nossas vidas procurando algo que as pessoas
vivem falando que devemos encontrar: um amor. E nos frustramos todas as
vezes que achamos ter encontrado um e damos com a cara no poste. Para
não haver mais dores desnecessárias, compreenda algo: você nunca vai
encontrar o amor da sua vida, porque ele vai fazer questão de chegar até
você.
Passamos nossos anos em busca de algo que não tem como ser
encontrado, só porque as pessoas dizem que devemos ir atrás. Perdemos
nosso tempo entrando e saindo de aplicativos que prometem nos
apresentar o amor das nossas vidas só pelo fato de ouvirmos da boca de
alguém, coisas do tipo: “todo mundo está encontrando um par” e “se você
não for rápido o suficiente acabará ficando sozinho”. Ficamos exaustos nos
dedicando à procura de algo, para não ficarmos para trás, que só vai chegar
no momento certo, , pois os primos estão todos casados e continuamos
sem um anel de compromisso.
As pessoas têm o poder de convencer a gente a fazer tudo o que querem.
Nós também temos o mesmo poder de persuasão. Garanto que se eu tentar
convencer qualquer um de alguma coisa banal, eu consigo. Menos a minha
mãe… porque mães são fodásticas, não há como passar a perna nelas.
Mas o mundo, em geral, consegue nos forçar a acreditar nas besteiras que
impõe.
Se formos seguir tudo, andaremos desapontados pela vida inteira. Há uma
imensidão de pessoas impondo uma lista imensa de deveres e trazendo um
sentimento de fracasso, caso não consigamos. Querem nos enfiar goela
abaixo, que temos a obrigação de estarmos com alguém e não aceitam
quando rebatemos dizendo que estamos com nós mesmos. Fora o resto da
lista de obrigações que devemos ter realizado até tal idade. Se eu fosse
seguir tudo o que falam, seria muito malsucedido. Tenho vinte anos, ainda
não comecei a faculdade, não tirei a minha carteira de motorista nem
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encontrei o amor da minha vida. Ainda bem que não me apego ao que a
sociedade diz.
Eu, como um ser humano sensato, peço desculpa por tudo que é imposto e
te faz se sentir falho. Não precisa se entregar a qualquer pessoa só para
estar com alguém. Muito menos sair em busca do grande amor da sua vida.
Esse tipo de coisa não tem como procurar, pois vem ao nosso encontro. Um
dia vai aparecer alguém bacana. Alguém que ame cada detalhe seu e que
queira passar a vida ao seu lado.
Por saber disso, eu peço: pare de se preocupar tanto assim. Pare de se
machucar entregando a sua alma para qualquer pessoa, só para não se
sentir fracassado. O amor vem quando a gente menos imagina, não quando
a gente procura. O que você anda precisando procurar é outro rumo para
sair da vida de quem te incentiva a ficar procurando coisas que não são
para serem procuradas.
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Eu não sou igual a todo mundo e
tenho um grande orgulho disso.
Flertar perdeu o sentindo para mim. Não tem mais aquele encanto de anos
atrás e olha que eu sou dos anos dois mil. Imagina o quão entediante deve
ser para as pessoas dos anos noventa? Oitenta ou setenta… Ou, talvez,
elas se modernizaram tanto a ponto de se adequarem com o tipo de flerte
que as pessoas têm hoje em dia.
As pessoas criaram uma nova visão sobre as outras. Pensam que todas
seguem um único roteiro e o mesmo papo consegue conquistar todas. E aí,
em um dia feliz em que os pássaros cantam mais alto do que os barulhos
que saem da barriga, deparam-se com alguém diferente e não sabem lidar.
Chamam velho e careta.
Sinto muito, pessoas que tentam me conquistar com o mesmo papo furado
que usam com uma lista imensa de contatos: eu não sou igual a todo mundo
e tenho um grande orgulho disso. Talvez seja a coisa que eu mais sinta
orgulho em mim. É algo que me faz olhar no espelho, bater a mão no peito e
dizer: você é foda.
Se eu dissesse que não paquero na fila do supermercado, no ponto de
ônibus ou quando saio para um tipo de festa em que as pessoas não
querem nada com nada, você provavelmente não acreditaria. Aliás, nem eu.
Gosto de paquerar. Trocar olhares. Soltar sorrisos bobos na intenção de
parecer um sedutor nato. Por incrível que pareça, mesmo com o meu
sorriso torto, às vezes dá certo. Vez ou outra, até acontece de rolar alguns
beijos. E gosto disso. Gosto de beijar por beijar. Adoro sentir o gosto de
outros lábios e encarar um rosto de pertinho, embora seja uma visão
estranha, deve ser por esse motivo que beijamos de olhos fechados. É
gostoso curtir uma noite ao lado de uma pessoa e, no outro dia, ter a certeza
de que continuamos livres. É bacana. Na verdade, amo a minha liberdade.
Mas confesso, sem vergonha alguma, que só beijar não me satisfaz.
Eu prefiro quem entra em jogo mesmo, sabe? Que está decidido do que
quer e não mede esforços para isso. Que entra na vida, pergunta do dia,
questiona o que gosta de fazer e outros afins. Gosto de quem pergunta o
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nome do meu filme favorito e fico em êxtase quando se interessa, assiste e
discute comigo. Gosto de quem sabe flertar como gente inteligente, porque
quem pensa que dar uma curtida em uma rede social e jogar indireta chama
a minha atenção, está enganado, porque eu finjo demência, aliás, é o que
mais sei fazer.
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