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INTRODUÇÃO 

 

 

Estava tudo escuro. Era tudo escuro. Meus olhos mal 

se abriam e mesmo que eu os abrisse ao máximo do 

impossível, eu bem pouco conseguiria ver. O cheiro era 

ruim. Lembrava qualquer coisa da pior de todas as coisas 

que já pude sentir em minhas narinas. Estava frio, muito 

frio e pelo ambiente soava algo feito sussurros, ora gritos, 

ora apelos desesperados.  

Se fosse por escolha minha, eu jamais estaria aqui.  

Mas foi meu coração quem escolheu por mim e a ele 

ouço até que eu possa te trazer de volta, meu amor... 

 

“PERDOA AGORA, HOJE E AMANHÃ, INCONDICIONALMENTE.  

RECORDA QUE TODAS AS CRIATURAS TRAZEM CONSIGO  

AS IMPERFEIÇÕES E FRAQUEZAS QUE LHE SÃO PECULIARES,  

TANTO QUANTO, AINDA DESAJUSTADOS,  

TRAZEMOS TAMBÉM AS NOSSAS.” 

Chico Xavier 

https://www.pensador.com/autor/chico_xavier/
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PERFEITOS UM PARA O OUTRO 

 

 

Disseram-me, certa vez, que havia muito mais do que 

simplesmente encontrar uma pessoa e viver com ela os 

anos de sua vida. Me disseram que não bastaria se apenas 

tivéssemos muito em comum se nossos mundos internos 

não dissessem um para o outro o quanto se queriam e se 

mereciam. Nada faria sentido se ambos não falassem a 

mesma língua e que mesmo um pouco diferentes, teriam 

diferenças que seriam perfeitas quando juntas.  

Eu havia encontrado o meu lado diferente, que se 

fazia minha metade nos dias de estudos, na faculdade, há 

sete anos atrás, quando eu ainda estudava para ser uma 

pediatra cheia de boas intenções e ele um advogado que 

facilmente seria bem empregado, devido à sua família ser 

do ramo do Direito a várias gerações. Era um grande 

defensor das causas, das injustiças, não aceitava que 

ninguém fosse maltratado ou magoado sem que ele viesse 

com seus argumentos e mostrasse a todos nós que 



CRIS SOUZA FONTÊS 

-8- 

podíamos estar errados ao julgar alguém. Eu era a fantasia 

das causas nobres e ele a minha rocha. Enquanto eu podia 

me perder em meu consultório atendendo a crianças e me 

especializando em Leucemia e Câncer infantil, ele estava a 

frente de um tribunal, bravejando, argumentando até que 

a justiça fosse feita.  

Felipe era o homem da minha vida. Tão lindo e tão 

cheio de vida, de sorrisos, de energia! Quando me 

carregava em seu colo eu me sentia tão pequena e ao 

mesmo tempo tão protegida... Sabia que ele jamais me 

deixaria e que jamais nos perderíamos.  

Ainda hoje, quando penso nele, vejo seus olhos 

castanho-esverdeados me olhar com tanto amor, com tanta 

ternura e sinto sua mão fria a segurar a minha, ambos 

sentados em um pequeno barco, com um cesto de frutas e 

espumante, em meio a um lago, no parque mais lindo e 

agradável da cidade em plena primavera. Era o nosso 

aniversário de namoro. Completaríamos quatro anos que 

estávamos juntos e sempre muito felizes.  

Ele é o meu amor. Todo meu amor. Ali, em um par de 

olhos brilhantes que me encantavam e me faziam acreditar 

que existia conto de fadas, que aquele era o meu conto de 

fadas mais bonito.  

— Débora, meu amor, eu a trouxe aqui porque 

gostaria muito de te fazer uma pergunta.  
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Débora sou eu. Débora ou Déb quando ele queria 

alguma coisa. Mas ali, eu o senti tão tenso e inseguro 

quanto nunca antes o vi e, talvez seja por isso, que tenha 

me chamado pelo nome inteiro.  

— Pergunte! Você pode sempre me perguntar o que 

quiser que eu irei te responder. 

— Eu... não sei como começar. 

— Não há razão para dificuldades, há?  

— Não, eu só... Ah, acho que não irei conseguir. — 

soltou a minha mão. A peguei de volta. 

— Amor, está tudo tão perfeito! Hoje completamos 

quatro anos que estamos juntos e, como sempre, você 

brilhou no nosso encontro. Adorei esse lugar! Foi aqui, 

neste parque, que nos beijamos pela primeira vez, lembra? 

O olhar dele mudou. Pareceu se lembrar do passado, 

um pouco mais de nós e sua insegurança desapareceu e sua 

feição feito uma nuvem chuvosa que deu passagem para o 

sol brilhar.  

— Eu te amei desde o primeiro minuto que te vi. Como 

isso é possível? Eu não fazia ideia que fosse me apaixonar 

assim, tão rápido por alguém! 

— Talvez já tivesse ficado tempo demais solteiro e 

cheio de paquerinhas, não é? 

Ele sorriu. O sorriso mais lindo que eu já memorizei. 

O vento soprava seus cabelos sedosos, brilhantes e tão 
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despojados quando fora do Tribunal! Um homem com um 

sorriso de menino, com expressões de uma criança feliz, do 

jeito que eu sempre gostei.  

Ele parou de sorrir e, sério, me perguntou: 

— O quanto você me ama? 

Me espantei. 

— Tem quantia para amar alguém? Um número, 

matemática? 

— Não foi o que eu quis dizer... 

— Você acha que é pouco ou quase nada? — o 

perguntei. 

— Não me responda com uma pergunta. Você sempre 

faz isso e, às vezes, até esqueço que o advogado sou eu aqui! 

— risos.  

Quando o sorriso silenciou e nossas faces perderam o 

contorno, eu me aproximei de seu rosto lindo e te dei um 

beijo demorado, daqueles que só os lábios se colam e um 

turbilhão parece eclodir de dentro da gente.  

— Conseguiu sentir? — perguntei. 

— Sim.  

— Eu te amo. Te amo, te amo, te amo... e multiplica 

isso por 789 mais um milhão.  
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Eu o vi sorrir e também vi seus olhos brilharem ainda 

mais quando uma lágrima surgiu. Eu precisava continuar, 

eu precisava dizer tudo o que eu sentia, mesmo que só por 

ele ter pedido. Dizer a ele do meu amor não era esforço, era 

eu tirar de dentro de mim pelo menos uma fração de todo 

sentimento que aqui se acumulava. 

— Quando eu te conheci pensei que seria perfeito 

demais pra mim. Bonitinho demais, um filhinho de pais 

ricos, o que ele iria querer comigo? Pensei. Então, você foi 

me mostrando que era um livro aberto e cada dia eu quis 

ler mais cada capítulo desse livro até perceber que você não 

era assim tão perfeitinho, que tinha seus defeitos, que era 

temperamental, esquentadinho, às vezes, mas que tinha 

um coração tão grande e nele cabia tanto amor que tive 

gratidão por esse amor ser meu um dia. Somos perfeitos 

um para o outro e eu o amo profundamente, com toda 

minha alma.  

Felipe chorou enquanto beijava minhas mãos. Pude 

sentir sua cabeleira perfumada cobrir minhas mãos 

enquanto ele as abraçava com seus lábios macios. Ele 

chorava. Chorava feito um menino que recebeu o presente 

mais caro de toda a sua vida.  

Então ele voltou a me olhar e pediu: 

— Quer se casar comigo? 

E tudo o que eu tinha para dizer era: 

— Sim!  
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A SUTIL INQUIETAÇÃO 

 

 

No dia que se seguiu ao pedido tão especial, Felipe foi 

para a empresa como que em um dia habitual. Advocacia 

Montanas Soares, uma das maiores empresas no ramo na 

cidade. Ocupava três andares de um prédio muito bem 

instalado em um dos bairros mais nobres da região. Ele 

estava radiante! Parecia saltar, de tão leve e feliz. Iria se 

casar comigo! A mulher da sua vida... 

Seu sorriso nunca que seria passado desapercebido, 

era luminoso demais. Aquele homem feliz era a pura 

felicidade em um corpo humano, era toda a intensidade do 

momento e do sentimento dentro de um jovem noivo de 

trinta e dois anos.  

Avançando pelos corredores com seu terno bem 

alinhado e seus cabelos em movimento, ele atravessou uma 

porta de madeira e entrou em um ambiente, onde ao 

fundo, concentrado observando algumas pastas pretas 
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abertas tendo outras fechadas sobre sua mesa, estava um 

senhor de sessenta e cinco anos, bem vestido, cabelos 

grisalhos e óculos na ponta do nariz. Levantou os olhos e 

viu o Felipe em sua frente, o que o fez indagar: 

— O que há? Sonhou com anjos? 

— Oi, pai.  

— Deveria ser uma causa. De preferência aquela da 

sra. Poodle dando o golpe no marido milionário.  

Felipe se sentou diante dele sem dizer muita coisa, 

apenas sorria e, por mais que tentasse esconder o sorriso, 

era impossível.  

— Não me diga que não foi o caso da Sra. Poodle...  

— Não, não é, pai. Mas o caso dela está praticamente 

resolvido, não se preocupe! 

João Pedro, o pai de Felipe e presidente da empresa 

que herdou de seus parentes, deixou a caneta sobre a mesa, 

retirou os óculos e recostou em sua larga cadeira de couro 

marrom. Sabia que o filho estava diferente e desejava 

compartilhar isso com ele. João sempre foi um apaixonado 

por seu filho, por sua brilhante atuação no tribunal, pela 

sua alma íntegra e doce, por seu carisma de menino que, 

mesmo o preocupando, sabia que um dia ele seria maduro 

o suficiente para herdar toda a empresa e continuar seu 

legado. Agora Felipe estava ali, feito um menino que fez 
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uma grande travessura, sentado à sua frente, esperando 

ansioso para abrir o verbo e contar o que lhe ia no coração.  

— Papai, eu tomei uma grande decisão em minha vida 

e vim te contar. 

— Decisão? Com essa cara de alegria? — admirou — 

vai viajar o mundo agora que estamos lotados de casos que 

estão sob sua responsabilidade? 

— Não, imagina... Não irei viajar! Não agora. E nem 

deixar o senhor na mão. É outra coisa. 

— Minha nossa, e o que poderia ser? 

— Eu tomei coragem, pai, e pedi a Débora em 

casamento.  

Silêncio. João Pedro observava sem dizer uma única 

palavra ou emitir qualquer alteração no rosto.  

— E então, o que acha? 

João Pedro se levantou, caminhou pelo escritório com 

uma das mãos no bolso e outra no rosto. Parecia pensar. 

Parecia processar a ideia de que seu único filho iria se casar. 

O querido Felipe, com aquele jeito só seu, ficou 

ansioso com a falta de reação do pai e, um pouco 

decepcionado, levantou-se da sua cadeira caminhando em 

direção à porta de saída. 

— Pra onde vai? — perguntou João. 

Felipe voltou a se virar dizendo: 
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— Eu esperava outra reação, pai. Esperava que fosse 

ficar feliz por mim, pela gente.  

— E quem disse que eu não estou feliz, meu filho? 

Han? 

E se aproximando de Felipe, João lhe deu um abraço 

forte e apertado desejando a ele muita alegria, muito amor 

e muita união ao nosso relacionamento.  

— E não me deixem sem um neto, ouviu? 

Se abraçaram mais uma vez, repletos de bons 

sentimentos no coração.  

Eu não poderia deixar de mencionar que o Felipe 

tinha uma amiga muito querida, mais especial do que todos 

os outros seus amigos: a Cléo. Cléo é uma psicóloga que 

trabalhava na empresa e eles se conheceram no colegial, 

frequentaram a mesma Universidade. Sempre juntos, o 

tempo todo. Até eu surgir na vida dele e, claro, ela ter de 

aprender a dividir seu amigo.  

Naquela manhã, Felipe estava tão feliz que foi pregar 

um susto na amiga em sua mesa de trabalho dando-lhe um 

forte e repentino abraço pelas costas beijando-lhe amoro-

samente a nuca pelada pelos cabelos curtos e lhe dando o 

maior susto que ela já havia tomado. 

— Seu maluco! Enlouqueceu de vez é?  

— Se sou maluco eu já deveria ser louco, não é 

mesmo? 
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E gargalhava olhando para o semblante corado da 

amiga, toda furiosa e falante. Deve ter lhe chamado de 

centenas de nomes feios diferentes, só porque não esperava 

que levaria aquele susto.  

— Não fica brava, Cléo! Será que não posso visitar 

minha amiga pela manhã? 

Ela, sussurrando: 

— Você tem noção da altura do grito que dei? O que 

vão pensar? Que sou louca feito você? 

— Cléo, você é louca feito eu, para de se fazer de santa! 

— e ria.  

Cléo olhou para o amigo com ternura e o abraçou 

apertado. Ela o amava imensamente. Eram muito unidos e 

tinham uma relação muito sólida. Ela o puxou pela mão 

para perto de sua mesa e ambos se sentaram, um de frente 

ao outro. 

— Quer me contar alguma coisa, não quer? — ela 

perguntou. 

— Incrível como você me conhece. — Felipe admirou 

— quero sim. Muito. Mas, antes, quero saber se você está 

bem, se viu o Sérgio hoje... — e olhando para os lados — 

onde está o galã Sérgio mesmo? — sorriso. 

— Ah, para com isso, seu chato! Eu já disse que essa 

de encontros arranjados ficou no passado. Deixa disso! Me 

deixa quieta como estou, solteira, adoro ser solteira! 
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Ele começou a rir e se aproximou dela segurando sua 

mão: 

— Sua mentirosa! Eu sei que não. Sérgio é um cara 

legal, esforçado. Pode ser que tenha um futuro aqui na 

empresa, sabia?  

— Pra mim não faz a menor diferença, Fe.  

E se levantou, tentando mudar de assunto. 

— Viu que aquele filme que a gente adora entrou em 

cartaz de novo?  

— Eu só vi que tenho uma amiga que insiste em ficar 

sozinha quando podia estar aí, feliz no amor! Cléo, qual é? 

Que mal faz tentar? Afinal, as coisas vão mudar um 

pouquinho agora... 

Os olhos negros da Cléo ficaram maiores, não enten-

deu a afirmação do amigo e isso, de alguma forma, a 

assustou: 

— Como assim vão mudar? Está falando de que? 

Felipe se aproximou e começou a dizer em tom 

brando: 

— É que eu e a Débora... 

Naquele instante, Márcio, também amigo e parceiro 

de Felipe na empresa, entrava sala a dentro com os braços 

enormes em movimento, chamando alto por seu nome: 
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— Fe, meu querido amigo! Me abraça aqui! — disse 

puxando o Felipe contra si e lhe dando um abraço forte e 

caloroso. — Meus parabéns! Estou feliz pra caramba por 

você! 

Felipe ficou desconcertado e Cléo não entendia o que 

acontecia.  

— Eu... perdi alguma coisa?  

E antes mesmo que o Felipe se explicasse, Márcio, 

todo barulhento, com sua voz grave, adiantou a notícia: 

— Ainda não sabe? A empresa toda já está comen-

tando! 

— A empresa toda? — perguntou Felipe.  

— Claro, oras! Todo mundo aqui esperou que esse dia 

chegasse, que você e a Debora se casassem finalmente! — e 

abraçou de novo o amigo.  

Os olhos grandes de Cléo quase saltaram da órbita. 

Estava em choque. Não sabia da notícia e imaginou que 

seria a primeira a saber... Por não ser, fingiu que sabia. 

— Ah, isso? Claro que sabia... — e olhando para Felipe 

— acha mesmo que meu amigo não me contaria? 

Felipe não conseguia uma brecha pra se explicar, 

Márcio parecia feliz demais, festivo demais e só depois que 

ele saiu da sala de Cléo, foi que ele conseguiu começar a se 

explicar: 
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— Eu vim pra te contar, daí... 

— O Márcio chegou primeiro. — braços cruzados, 

cabeça baixa tentando digerir a notícia.  

E se virando para o amigo: 

— Eu tive que mentir que sabia pra não ficar feio 

demais pra mim, Felipe! Poxa, eu sou sua melhor amiga! 

— Eu sei, eu sei... Eu só havia contado a meu pai, eu 

não sei como o Márcio soube e a empresa inteira também. 

Eu acabei de sair da sala do meu pai direto pra cá! 

— Tudo bem, Fe. Alguém deve ter vazado a notícia... 

tudo bem. Eu acredito em você. 

— Só me diz que está feliz por mim? 

Olhando pra aquele amigo com muito carinho, disse: 

— Sim, estou muito feliz por vocês. 

Um tempo de silêncio entre eles. Até: 

— Agora tenho certeza que centenas de mulheres 

estarão arrancando os cabelos quando souberem da 

notícia, tá? Não vou facilitar pra você, não! Vai ter duelo! 

E começaram a rir se abraçando até que Felipe 

comentou: 

— Quase acreditei que você era uma santa. 

Risadas. 
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*** 

— Márcio? 

— Fala, amigão! Quer dizer, o noivo da vez!  

Felipe parou diante dele passando a mão pelo rosto 

sem saber como dizer. Então o olhou com seus olhos fortes 

cheios de dúvidas e perguntou: 

— Eu pedi a mão da Débora ontem e agora pela manhã 

contei apenas para o meu pai. Ninguém sabia do pedido. 

Como soube? Como todos souberam? 

Márcio viu uma certa preocupação no rosto do amigo, 

mas não levou a sério aquilo e só respondeu enquanto 

preparava uns papéis para a assinatura do Juiz. 

— Ah, é que hoje cedo passei no consultório da sua 

“noiva” e ela me contou. Daí não me contive, pensei que 

todos soubessem e devo ter comentado com a Carmelita 

que, provavelmente, se encarregou de contar para o resto.  

Felipe não conseguiu ouvir as últimas palavras já que 

a primeira frase já o havia incomodado demais. 

— Passou no consultório da Débora, logo tão cedo? 

Pra quê se nem filho você tem pra ela olhar? 

Márcio depositou os papéis sobre a mesa, pois que 

entendeu que o amigo parecia preocupado.  
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— Ciúme, Felipe, qual é? Comigo? Esqueceu que eu é 

que te apresentei a sua noiva? Que ela e eu somos amigos 

há muito tempo?  

Felipe abaixou a cabeça tentando respirar com as 

mãos na altura da cintura movimentando agitadamente 

um dos pés.  

— É, eu esqueci, me desculpe. É que eu não queria que 

ninguém soubesse antes de... 

— Contar pra sua amiga Cléo. 

Eles se olharam. De perto. Deveria haver uma ami-

zade grande e forte ali, mas, por vezes, parecia haver uma 

rivalidade natural da qual eles não faziam ideia de onde 

aquilo vinha.  

— Tá certo. Me desculpe se pareci meio... 

— ... Neurótico.  

Felipe o olhou de novo.  

— Agradeço pelos parabéns. — disse Felipe saindo em 

seguida.  

Na noite daquele mesmo dia, Felipe foi me buscar em 

meu consultório pois que íamos juntos à casa de seus pais 

contar a novidade à sua mãe. Como já passava das dezoito 

horas, a minha recepcionista havia saído e a porta ficou 

destrancada quando o Felipe, com um buquê de flores em 

mãos, entrou silenciosamente pela porta principal me 

procurando para me fazer uma surpresa. Eu estava 
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conversando bem baixo ao telefone quando ele parou na 

porta da minha sala sem que eu percebesse sua presença. 

Ele percebeu que eu parecia preocupada e dizia as 

seguintes frases repetidamente: “Vai dar tudo certo”, “eu 

também” “na hora ele ficará sabendo”. Uma pulga das mais 

imensas se instalou atrás de sua orelha deixando-o inse-

guro e desconfiado.  

Quando vi que ele estava na porta, desliguei o telefone 

e fui recebe-lo, um pouco pálida.  

— Meu amor, que bom que você chegou! 

Felipe não conseguia disfarçar a inquietação que lhe 

ia na alma, que começava a surgir feito uma infecção em 

seu coração.  

— Amor? — perguntei.  

Podia ter ficado no ar que Felipe havia aceitado a 

explicação de Márcio e que estaria tudo bem. Pelo contrá-

rio. Ao ouvir aquelas afirmações, ele ficou ainda mais 

preocupado. 

— Com quem falava ao telefone, assim, tão tarde? — 

Felipe perguntou.  

Ele nunca foi de fazer aquele tipo de pergunta, mas, 

por alguma razão da qual eu desconhecia, ele começava 

sutilmente a duvidar de mim. 

— Com a mãe de um paciente... muito doente.  

— Uma criança, seria? 
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— Claro, com certeza! Tem um tipo raro de leucemia 

e estamos no tratamento há um tempo sem grandes 

resultados.  

E eu mudando de assunto: 

— Como foi no escritório hoje? Falou com seu pai? 

Não tive como te ligar, tive pacientes um atrás do outro! — 

sorrindo.  

— Como assim “na hora certa ele ficará sabendo”? Ele 

quem? — Felipe voltou ao assunto anterior.  

Dei uma leve recuada sentindo que algo estava 

mudando dentro dele de ontem pra hoje. Não conseguia 

entender. Ontem estava apaixonado, encantado e ilumi-

nado. Naquele momento estava inseguro, desconfiado, 

cinzento.  

— O que está havendo aqui? — e o olhando profun-

damente — meu amor, o que está havendo? 

— Amor, me perdoe! Estou estragando tudo, eu sei... 

— seus ombros relaxaram. — É que, hoje pela manhã, eu 

dei a notícia ao meu pai apenas e, foi só o Márcio chegar no 

escritório que já veio me parabenizar e eu não sabia como 

ele tinha ficado sabendo se não tinha sido através de mim.  

Então eu entendi que o problema todo naquele mo-

mento se chamava Márcio.  

— Ora, o Márcio veio aqui hoje de manhã e eu contei! 

Não sabia que não podia.  
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Ele continuou tentando se explicar, até soltar: 

— E por que diabos ele veio te ver, Débora? — se 

irritou.  

Fiquei em silêncio por alguns segundos. Eu sabia que 

Márcio e Felipe sempre foram amigos e foi justamente pelo 

Márcio que eu o conheci e me apaixonei. E agora o que eu 

via era o meu noivo com ciúmes de mim com o meu amigo? 

— Porque ele é meu amigo. Sempre foi meu amigo. 

Antes mesmo de eu conhecer você. Se esqueceu disso? 

— Eu sei... é que, desde que namoramos só nos 

encontrávamos juntos e... eu não sabia que vocês ainda 

tinham esse contato fora dos nossos encontros. 

— E por que eu deixaria de ter contato com ele, Felipe? 

Porque passei a pertencer a você, é isso? 

Ele percebeu que eu começava a ficar meio descon-

fortável com aquela situação e resolveu recuar. Levantou o 

belo buquê e deu um sorriso lindo, me pedindo perdão. Eu 

aceitei, afinal, eu o amava e quando amamos alguém 

deixamos que algumas questões fiquem no ar. E eu não 

devia ter deixado aquela noite terminar com Felipe carre-

gando aquele inseto enorme atrás de suas orelhas.  
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O PEDIDO DA NOIVA 

 

 

Quase dois meses haviam se passado e estávamos 

mais felizes e animados do que nunca. A questão dessa-

gradável sobre o Márcio nunca mais foi mencionada entre 

nós. Estávamos todos muito felizes preparando cada 

detalhe do casamento, das flores até a música que seria 

tocada no dia da cerimônia. 

— Temos uma música? 

Me perguntou ele em um dia qualquer, quando toma-

vamos sorvete em um Parque central da cidade.  

— Será que temos? — perguntei. 

— Se tivéssemos uma, qual seria? 

— Hum... — eu fiquei buscando na minha memória.  

Então lembrei: 
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— Sabe aquele coreto ali? — apontando para o centro 

do Parque, próximo ao lago.  

— O que tem? 

— Tinha uma banda tocando lá no dia em que nos 

beijamos aqui. Lembra? 

— Agora você falando... lembro sim! 

— Eles tocavam “A voz amada” de Caetano. Ah, é tão 

linda! Parece que a ouço neste momento! — eu disse 

fechando meus olhos e me lembrando do passeio que 

fizemos, da timidez do início, da profundidade do nosso 

primeiro beijo... 

Diferente daquele dia, agora já nos pertencíamos. 

Agora havia cumplicidade, havia afinidade no toque, na 

importância da presença, mais suave, mais segura, mais 

confortável. Ele me tocou no ombro e eu toquei sua mão 

com um sorriso. Eu adorava aquelas lembranças e adorava 

ainda mais tê-lo perto de mim e poder tocá-lo quando eu 

desejasse.  

— “A voz amada” será então, nossa música. — e me 

abraçou pelas costas.  

Ficamos assim por alguns minutos, nos curtindo, até 

que toda a loucura dos preparativos viesse assombrar 

nossos dias. Eu me dividia entre o consultório e a costu-

reira, experimentando vestido, tirando medida, experi-

mentando de novo sendo vigiada a todo tempo pelo sorriso 
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da minha sogra. Como eu havia perdido meus pais muito 

jovem, ela me acompanhava. Sentia na obrigação de fazer 

o papel de mãe.  

O terno do Felipe também já estava pronto, impe-

cável. Nossa lua de mel, toda organizada. Iríamos para uma 

ilha isolada no exterior que nos daria dias de imersão e 

amor e quando voltássemos, iríamos direto para o nosso 

apartamento, um lindo apartamento em um bairro tran-

quilo da cidade, presente do meu sogro João Pedro a nós.  

Felipe se ofereceu para cuidar de tudo no apar-

tamento, não me deixando nem me aproximar. Só sabia o 

endereço, mas por respeito ao entusiasmo dele em 

contratar decorador e arrumar tudo de forma que eu 

amasse, não o conheci antes do nosso casamento.  

Mas um dia, Felipe apresentou o apartamento a uma 

mulher primeiro, que não era eu. Ele entrava pelo aparta-

mento puxando uma das mãos da Cléo lhe mostrando tudo 

feito uma criança empolgada com seu brinquedo novo. Era 

importante pra ele que ela aprovasse tudo que ele havia 

feito para alegrar a amada Débora.  

— Meu Deus, Fe! Como está lindo isso aqui! — disse 

Cléo olhando para todos os cantos do apartamento.  

— Acha mesmo, Cléo? Eu cuidei de cada detalhe 

pessoalmente! Cada copo, cada quadro, cada cor... — E 

olhando para ela — acha que minha noiva vai gostar? 
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— Mas é claro que sim! E por que não gostaria? Está 

maravilhoso! Só se fosse uma maluca... — pausa — bem 

que, pensando bem, se ela vai se casar com você, pode sim 

ser uma maluca. 

Felipe correu pra perto dela e a beijou gostosamente 

a face, abraçando-a bem apertado. 

— Se você não fosse, assim, tão palhacinha, até que eu 

poderia ter me casado com você. 

Cléo o olhou espantada: 

— Ah, então quer dizer, que há uma discriminação 

aqui? Que uma palhaça não pode competir a vaga das 

mulheres perfeitinhas tipo Débora? 

— Vaga preenchida, Cléo. E ela não é tão perfeitinha... 

— Não. Não é? Só é linda, doce, fala baixo, é educada, 

adora os animais e é uma médica pediatra. Ok! Não é 

perfeita, não. — ironizou.  

Felipe voltou a abraçar a amiga dizendo: 

— Eu amo você e você sabe disso.  

— Sim. 

— Mas meu coração pertence a ela. Sendo perfeita ou 

não, é com ela que eu quero passar o resto da minha vida.  

Cléo ajeitou os cabelos, meio sem jeito, e se desven-

cilhou suavemente dos braços do amigo, mudando logo de 

assunto: 
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— E você, como está? Nervoso? 

Ele se assentou no sofá da sala e passando as mãos 

pelos cabelos respondeu: 

— Muito. Sinto um frio na boca do meu estômago toda 

vez que lembro do casamento.  

— Será que isso é normal? Todo cara noivo se sente 

assim, será? — perguntou acomodando-se na mesa de 

centro à sua frente. 

— Não faço ideia.  

— Pena nenhum dos seus amigos terem se casado 

antes de você pra te contar como é.  

— É.  

— Nem Sérgio, nem Jarbão, nem Márcio... 

Cléo percebeu que o nome do Márcio trouxe um 

desconforto para Felipe. 

— Ainda grilado com o fato de o Márcio ir visitar a 

Débora todas as manhãs? Você não devia se... 

Felipe levou um susto. Se levantou rodeando a sala, 

agitado. 

— O que disse? 

— Eu não disse nada.  

— Sim, você disse e vai repetir, Cléo. Márcio visita 

minha noiva todas as manhãs? 
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Cléo ficou desconcertada vendo o humor do seu 

amigo mudar completamente. 

— Fe, olha... o que eu quis dizer... 

— Fala a verdade, Cléo! 

— Tá, outro dia eu o vi entrando no consultório dela 

bem cedinho, antes do escritório abrir! E depois, em outros 

dias que passei em frente para ir ao trabalho, vi de novo. 

Não quis contar pra que isso não te chateasse. 

— Não me chateasse? Omitiu essa merda pra não me 

chatear? Qual é, Cléo? 

— Olha só como você ficou!  

Felipe tentava se controlar, mas sentia uma dor lhe 

incomodar no peito.  

— Fe, eles são amigos, que mal tem isso? 

— Que mal tem isso? 

— E no mais, você irá casar com ela e não ele.  

— Você não está ajudando.  

— Nós dois também estamos aqui sozinhos e que mal 

há? Se nós dois podemos, por que eles não, se são tão 

amigos quanto nós? 

— É. Você tem razão. É que eu não me lembrava que 

eles eram tão amigos. É a vida dela e eu não posso ficar 

louco por causa dessas coisas. Não é? 



UM OLHAR NA TORMENTA 

-31- 

Cléo se sentou no sofá e o chamou carinhosamente: 

— Vem cá.  

Ele respondeu ao seu pedido e se deitou no sofá 

colocando sua cabeça sobre o colo dela e passando lá a 

maior parte da noite.  

 

*** 

 

Uma semana depois, dia em que o maior sonho do 

Felipe seria realizado. Ainda era cedo, mas ele não 

conseguia descansar e aliviar a tensão que o consumia. 

Esteve comigo na noite anterior e eu, tão nervosa quanto 

ele, não via a hora de estarmos juntos para sempre. Sim, 

eu o amava! Não havia por que ele duvidar.  

Alguns poucos minutos antes da cerimônia, Cléo foi 

verificar os detalhes da noiva, se tudo estava bem comigo. 

Eu já estava com os cabelos arrumados, a maquiagem feita 

e com o vestido no corpo. Era um belo vestido! Eu adorava 

o simples, então ele era como eu sonhava: simples, com o 

mínimo de detalhes, mas deslumbrante! Era um quarto 

grande de hotel a alguns minutos da igreja. Quando Cléo 

chegou eu estava sentada em uma cadeira com o olhar 

distante, perdido. Como seria normal, ela perguntou: 

— Débora, está tudo bem?  
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Eu mal havia percebido que ela tinha entrado no 

quarto. Já fazia horas que ele estava movimentado demais 

e eu mal sabia quem entrava e quem saía. Só queria ficar 

quieta, enquanto eu esperava um telefone importante. 

Ignorando completamente a presença da Cléo e a sua 

pergunta, me levantei com pressa quando ouvi meu tele-

fone tocar. Eu precisava atender. Em menos de dois 

minutos de ligação toda a tensão havia aumentado. Eu teria 

de tomar uma decisão muito difícil, da qual não conseguiria 

escapar.  

Deixei o telefone dentro de minha bolsa, peguei um 

envelope e me coloquei em direção à Cléo que nada dizia, 

só me observava: 

— Preciso que faça algo muito importante por mim. — 

pedi. 

Ela se assustou. Estava linda, eu pude notar. Usava 

um vestido preto, uma maquiagem forte, até parecia estar 

de luto. Talvez estivesse, mas, naquela hora, eu não tinha 

mais o que fazer, só me restava pedir a ela um grande 

favor. 

— Débora, o que está havendo? Vim saber como está 

você, se já podemos ir... sua sogra já está na porta da igreja, 

todos estão chegando e o Felipe já deve estar a caminho 

também.   

Eu a olhei com pesar. 
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— Quero que me faça um favor. Não há outra pessoa 

mais indicada para fazer isso por mim. — e colocando o 

envelope nas mãos dela — entregue essa carta ao Felipe 

antes que ele entre na igreja. 

— Claro que não! Que loucura é essa? Algum tipo de 

surpresa romântica da qual não faço ideia? 

— Não é uma surpresa romântica. 

— E o que é? 

— Entregue essa carta a ele antes que suba até o altar 

e me espere. 

— Não estou entendendo... é alguma brincadeira? 

Você quer entrar antes, sei lá... 

— Não posso explicar mais, não tenho tempo. Eu sei 

que assim que ele ler esta carta ele vai me compreender. 

— Já tentou ligar pra ele? Ele sabe disso? 

— Não consigo.  

E a olhei com dor nos olhos. Seria uma decisão muito 

difícil.  

Naquele instante, Sérgio, que havia saído, voltou no 

quarto procurando por sua parceira Cléo e me elogiou com 

carinho. 

— A pequena Déb não é a noiva mais linda que o 

mundo já viu? — e se virando para a amada Cléo — O 

Márcio está onde? Ele é padrinho, oras! Não pode atrasar.  
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— Talvez esteja com o Felipe. — respondeu Cléo, um 

pouco em choque.  

Enquanto Sérgio continuava a falar, Cléo me 

observava a olhar pela janela, o relógio e o telefone. Ela 

sabia que algo não estava certo, mas não sabia o que 

poderia ser. Colocou a carta em sua pequena bolsa com 

suas mãos trêmulas. Ela temia o pior, mas não conseguia 

decifrar exatamente o que poderia ser. Teria a Débora 

desistido de se casar? Como Felipe reagiria a isso? E o que 

teria naquela carta?  

Cléo voltou o olhar a mim e reparou na minha palidez 

que, creio eu, era evidente. Percebi que seus olhos diziam 

mais que apenas: O que está havendo aqui? Mas havia 

também a admiração como se alguém observasse em uma 

vitrine o vestido mais lindo ou que se emocionasse ao ver 

uma mulher-deusa em cima de seu pedestal. Sim, eu era 

bela e, naquele dia, eu estava deslumbrante.  

— Não foi à toa que Felipe se apaixonou por ela... —

sussurrou. 

Cléo saiu sem esperar que Sérgio a acompanhasse. Ele 

se despediu de mim e saiu às pressas atrás de sua amada. 

E quanto a mim, estava ali, com o coração disparado 

preparada para tomar a decisão mais difícil da minha vida.  
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O CASAMENTO E A CARTA 

 

 

O casamento se realizaria em uma igreja tradicional 

da cidade com colunas de mármore branco e candelabros 

enormes. Estava toda adornada de flores brancas e um 

tapete vermelho ligava a porta da igreja ao altar onde 

refletia a imagem de Cristo na cruz. 

A mesma começava a se encher com a chegada dos 

convidados que, ansiosos não esperavam a hora de verem 

a união desses dois jovens tão lindos e tão perfeitos. Seria 

uma apresentação de beleza e luminosidade sem precisar 

pagar ingresso.  

Cléo chegou pisando na entrada da igreja com seu 

longo vestido preto, sua maquiagem marcante, seus olhos 

inquietos e a carta em sua bolsa de mão. Ela precisava 

encontrar o Felipe antes que ele chegasse ao altar, mas as 

pessoas a cumprimentavam, a elogiavam e queriam a todo 

custo tomar pra si a atenção daquela bela mulher. Com 
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seus olhos negros e ativos começou a procurar pelo noivo 

no ambiente e nada de encontra-lo. Começou a perguntar 

pelo Felipe às pessoas, mas ninguém sabia informar ou não 

estavam prestando atenção. Sentiu uma pontada de aflição 

em seu coração e, por um segundo, teve a impressão de vê-

lo no pátio da igreja rodeado por seus pais e amigos que 

faziam questão de cumprimenta-lo antes da cerimônia. Ela 

não conseguiu se aproximar dele, por mais que tentasse. 

Fotógrafos, multidão, convidados e curiosos queriam ver 

aquele noivo tão arrasadoramente lindo e tão cheio de 

prestígio no mundo dos negócios e tribunais. Sentiu seu 

coração se apertar ainda mais quando viu o sorriso do seu 

amigo ao cumprimentar as pessoas com a alegria de que 

iria realizar um sonho e ser o homem mais feliz do planeta.  

Quando se posicionava para entrar à igreja, ela pen-

sou em se aproximar mais uma vez, mas a cerimonialista 

chegou e informou ao noivo que ele deveria entrar e, ao 

lado de sua mãe, ele se encaminhou ao altar.  

— Meu Deus... eu não consegui. — murmurou ela.  

Hora da entrada dos padrinhos. Olhou para o lado e 

não viu Márcio, imaginou que ele já estivesse lá, mas não 

parecia estar. Sérgio também sumiu de vista. Entrou então 

pelas laterais da igreja e alcançando o altar, segurou uma 

das mãos do amigo. 

Felipe, ao vê-la, deu um olhar espantado dizendo: 
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— Onde estava? Te procurei por toda parte! Pensei 

que a madrinha ia se atrasar mais do que o normal de uma 

noiva. 

Ela não conseguia dizer muita coisa ou quase nada, 

apenas sorria com uma expressão preocupada e quase 

apavorada. Felipe continuou: 

— E o Márcio? Viu se ele chegou lá fora? Sergio 

também parece não ter chegado... Estão todos prontos pra 

entrar, sabe me dizer? 

— Não... eu não sei, não vi Márcio, não vi o Sérgio... 

E ele olhando melhor pra ela com um sorriso aberto 

elogiou: 

— Uau! Você tá linda, mulher! Sérgio vai ficar maluco 

quando te ver assim! 

— Felipe, me escuta. Tenho aqui comigo uma car... 

Ele estava eufórico demais para reparar que sua 

amiga estava quase em pânico, principalmente quando 

teve a certeza de não ver a chegada da Débora na igreja. 

— Veja só, Cléo! Todos vieram. É o meu grande dia!  

— Felipe, por favor me escuta! — Cléo pediu ener-

gicamente.  

Assustado, a olhou sem nada entender: 

— Eu estava com a Débora.  
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— Estava? E como ela está? Linda? — perguntou 

curioso. 

— Perfeita.  

Ele sorriu.  

— Mas ela me pediu para te entregar esta carta.  

O mundo do Felipe pareceu parar por um instante 

olhando para a amiga sem entender enquanto pegava de 

suas mãos aquele envelope amarelado. 

— O que é? 

— Não sei, Felipe, eu não sei. Pediu que eu te entre-

gasse antes que estivesse aqui no altar, mas eu não 

consegui chegar até você antes. Me perdoe.  

— Tudo bem. — ele ainda lhe sorriu enquanto olhava 

para aquele envelope.  

Começou a abri-lo lentamente. Algo dentro dele temia 

o que conteria naquela carta. Seria uma surpresa? Algum 

tipo de brincadeira antes do casamento? Mas não parecia 

ser. Seus olhos castanho-esverdeados pareciam devorar 

cada palavra contida naquele envelope e uma expressão 

indefinida ia surgindo, aos poucos, em sua face antes tão 

corada e feliz. Gotas luminosas de lágrima começaram a 

surgir e, sem conseguir continuar e nada dizer, deixou que 

a carta caísse ao chão. 

Cléo, num movimento rápido e preocupado, pegou a 

carta do chão e a leu. Ficou abismada com as palavras que 
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nela continha. Felipe não se mexia, estava em choque, 

olhos fixos no nada enquanto uma lágrima rolava sobre sua 

face dourada. 

A carta era uma despedida.  

Débora, sua tão amada noiva, resolveu deixa-lo no dia 

do seu casamento. Ela não mais viria, não tocaria seus pés 

naquela igreja, não subiria aquele altar. Resolveu partir e 

com outro homem ela fugiu. Homem este que era ninguém 

menos que o seu amigo Márcio como ele mesmo havia 

desconfiado por um tempo. Segundo ela, eles se amavam e 

sempre se amaram desde muito tempo e ele não merecia 

ser enganado daquele jeito. Aquilo precisaria ter um fim e 

o fim seria sumir da vista de todos ao lado do seu 

verdadeiro amor. Dizia sentir muito. Apenas. Pediu que a 

perdoasse, pois sabia que ele a entenderia. 

Cenas se passaram rapidamente pela cabeça confusa 

e desesperada de Felipe sendo uma delas as constantes 

visitas de Márcio, as piadas sem sentido que ele fazia, das 

vezes que eu disse tê-lo amado. De repente, a dor do 

abandono, da traição, deu lugar à revolta, à vergonha, à 

indignação. 

— Não pode ser, não pode ser...  

— Felipe! Eu... sinto muito, não sabia o que havia 

nessa carta... — dizia Cléo sentida pela dor do amigo.  

A cabeça dele parecia rodar e suas mãos começaram 

a esfregar seus olhos, sua nuca, inquieto. Sua mãe percebeu 
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a mudança de temperamento no filho e o pai apareceu na 

porta da igreja com um olhar sério e um gesto de que a 

noiva estava atrasada demais, pois que seria ele a entrar 

comigo na igreja.  

Os padrinhos se preparavam para entrar e, de longe, 

Felipe avistou Sérgio entrando na igreja todo meio preo-

cupado como se procurasse alguém. 

— Onde está o Márcio? — Felipe disse bem alto de uma 

forma que todos os convidados, já sentados, se viraram 

para Sérgio que, paralisado, não sabia o que estava acon-

tecendo. 

— Márcio? 

Felipe, em desespero, avançou sobre ele enquanto 

repetia a pergunta: 

— Onde está o desgraçado do Márcio, Sérgio? Me diz, 

droga! 

O pai de Felipe conseguiu chegar até ao altar e pegou 

da mão da Cléo a carta que seria minha e a leu junto de sua 

esposa. Ficaram chocados.  

— Seu desgraçado, você e o Márcio não ficaram de vir 

juntos? 

— Não! Eu não o vi hoje, pensei que estaria aqui! — e 

olhando para Cléo enquanto era agarrado pelo Felipe — O 

que está havendo aqui? 
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Cléo chegou perto salvando o Sérgio e tentando evitar 

que Felipe assustasse ainda mais os convidados: 

— Ele não sabe, Fe! Ele estava comigo, Márcio não 

estava conosco! Solta ele, por favor.  

Não podia ser que com o pretexto de trazer a noiva 

Márcio havia o traído. Não era possível que ele havia 

confiado na pessoa errada o tempo todo. Aproveitou de sua 

inocência, da sua boa índole para enganá-lo e agora, juntos, 

estavam em qualquer lugar rindo da cara dele ali, 

abandonado naquele altar.  

— Desgraçado...  

João Pedro se aproximou segurando seu filho, 

impedindo que ele continuasse aquele espetáculo que 

arruinaria a reputação de todos da família. Mas ele estava 

irredutível, só conseguia ver em sua mente o casal 

apaixonado rindo de alegria por tê-lo enganado tão 

cruelmente.  

— Me solta! — pediu ao pai.  

— Filho, vamos sair daqui, do meio dessa igreja. Está 

tudo bem, está tudo bem! 

— Não está nada bem, meu pai! Ela me deixou plan-

tado aqui, nesta igreja! Onde está bem? 

Os convidados murmuravam se entreolhando, assus-

tados com o que ouviam. Como era possível que uma 
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mulher em sua sã consciência tivesse a coragem de deixar 

um homem como aquele no altar por outro? 

E Felipe reparando que as pessoas comentavam, 

começou a gritar: 

— Acabou o espetáculo! Não haverá mais casamento, 

podem ir todos embora! Ouviram? Saiam daqui! 

Cléo estava ao lado do Sérgio que parecia assustado 

com o que acontecia ali. Tentou se aproximar do amigo 

acalmando-o dizendo que talvez ela só estivesse atrasada 

que não havia motivo para tanto drama.  

Felipe fingiu não o ouvir, estava surdo de raiva, de 

vergonha, de ciúmes. Expulsava violentamente as pessoas 

da igreja até que esta ficasse quase vazia, restando apenas 

os familiares, Cléo e Sérgio. Após o desgaste, ajoelhou-se 

ao chão deixando que as lágrimas desesperadas rolassem 

pelo seu rosto e caíssem sobre o tapete vermelho onde, 

antes, presenciaria uma linda história de amor. Encolheu-

se ao chão, desesperado, feito uma criança que perdia seu 

mais valioso objeto de afeição.  

— Meu Deus, meu Deus, meu Deus... isso não é justo. 

Como pode ser justo, meu Deus? — gritava em desespero. 

— Eu fiz tudo por ela, a prometi amor, fui fiel, quis dar uma 

vida e uma família a ela e... por que? Por que ela me trocou 

assim, dessa forma? Por que, Deus? 
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E olhando para o altar, fitou a imagem de Cristo na 

cruz e se levantou com um olhar furioso, transformado, 

nada semelhante ao daquele jovem tão doce, feliz e bom. 

— Como pôde permitir que isso acontecesse comigo? 

Hein? — gritava — como pôde? Sempre fui às malditas 

missas, fui bom, orei pra você! Eu orei pra você. Maldito. 

A mãe de Felipe, muito devota e aflita com as palavras 

do filho, se aproximou tentando impedir que ele conti-

nuasse, mas de nada adiantou. Ele parecia outro. Feito um 

monstro cheio de ódio e revolta que nascia das profundezas 

de suas entranhas sujas há muito abafadas. 

— Mil vezes maldito! Que mal fiz para merecer essa 

dor, essa humilhação? Nada! Você também me traiu e hoje, 

aqui, diante de você e de todos, eu digo que repudio você!  

Finalizou cuspindo contra o altar, deixando a mãe 

apavorada com aquela reação e aos presentes espantados 

com a mudança tão repentina do amigo em dor. Foi quando 

precisou ser detido sendo arrastado por seu pai e Sérgio até 

o pátio da igreja. Ele ainda gritava, urrava, chorava, os 

agredia descontrolado.  

Quando o soltaram no pátio da igreja, já com seu 

cabelo desfeito e suas vestes abertas pelos movimentos 

bruscos, ele parou para respirar colocando suas mãos sobre 

seus joelhos. Olhos fechados. Em sua mente, a cena: 

“— Sim, meu amor! Eu aceito me casar com você. 

Quero ser sua para sempre.” 
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Ele se calou. Não ia mais gritar. Agora a dor cozinhava 

as lembranças dentro dele e parecia perdido, quebrado, 

sem saber o que fazer. Até que começou a andar em direção 

ao seu carro e antes que qualquer um pudesse impedir, ele 

o ligou e acelerou deixando todos angustiados na porta 

daquela igreja onde agora era a cena da maior dor que um 

homem poderia ter sentido.  

Sem saber o que fazer, Cléo e Sérgio se puseram a ir 

atrás dele sendo completamente inútil. Já estava muito 

distante e não o encontraram. 

Uma hora depois, João Pedro recebe a ligação sobre 

um carro que havia capotado em uma curva perigosa e 

caído pelo acostamento, morro abaixo. O carro estava em 

destroços. Era o carro de Felipe.  
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O INÍCIO DA TORMENTA 

 

 

Um corredor. Um longo e branco corredor. Alguns 

ruídos eram ouvidos como se estivesse debaixo d’água. 

Ouvia algo do tipo: “fique comigo, vai ficar bem! Se 

mantenha acordado!”. Os olhos de Felipe fecharam. 

Quando voltaram a se abrir, ele estava em um leito de 

hospital, com oxigênio e soro. Seu corpo doía tanto que ele 

mal sabia distinguir o que doía mais, se seu corpo ou sua 

alma dilacerada.  

Cléo, Sérgio e João Pedro não saíam do corredor 

aguardando por notícias. Sérgio, por diversas vezes, 

tentava localizar Márcio e Débora, mas sempre caía na 

Caixa Postal ou fora de área.  

— Eles devem estar em algum lugar sem muito acesso. 

— comentava, triste. 
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— Ou não querem ser encontrados. — acrescentou, 

Cléo. 

— Eu ainda não consigo acreditar que a Débora foi 

capaz de fazer isso, de destruir a todos nós dessa maneira 

tão cruel... — João Pedro estava abalado.  

Cléo e Sérgio se olharam lamentando o ocorrido e 

ainda mais aquele homem tão sentido. Não sabiam o que 

dizer. Também haviam sido pegos de surpresa e sentiam 

também um grande abalo.  

— Doutor João Pedro, é provável que tenha havido um 

engano. Não é possível que... 

— Mas foi possível! — respondeu bruscamente ao 

Sérgio que se assustou e afastou um pouco.  

Foi então que o médico Reginaldo Gomes se apro-

ximou dos três para trazer notícias. Iniciou a conversa 

cumprimentando João Pedro.  

— João Pedro, meu amigo, bom vê-lo. Uma pena que 

seja em uma situação como esta.  

Apertaram as mãos e ensaiaram um meio abraço, 

quando João Pedro perguntou: 

— E quanto a meu filho, Reginaldo? 

Os demais se aproximaram para ouvir, ávidos de 

notícias. 
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— Seu filho passa bem. Pode ficar tranquilo, a 

princípio. 

Um sopro de alívio se fez naquele corredor. No 

entanto, Cléo, estranhamente questionou num impulso: 

— Bem? Como é possível? Eu vi o carro dele 

destruído, Doutor! 

— Sim, eu vim a saber. Os médicos do Socorro nos 

informaram a situação. Pelo que parece, uma perícia ainda 

será feita para ver o estado do carro. — e se virando para o 

João Pedro — mas, pelo que soube, da tristeza que ele 

enfrentou a algumas horas, creio que estava desnorteado 

demais para dirigir.  

— Sim, foi terrível para todos nós. — lamentou João 

Pedro.  

Cléo continuou: 

— Eu custo acreditar que ele não tenha tido uma 

fratura. 

— E não teve. Pode acreditar. — respondeu o médico 

— E acredite mais: ele com certeza foi abraçado e acolhido 

por um anjo ou, caso contrário, estaria com sequelas 

gravíssimas ou até mesmo morto. 

— Graças a Deus... — comentaram baixo João Pedro e 

Sérgio. 
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— Anjo? Você quis dizer “anjo de verdade” ou está 

falando dos Socorristas que, eu juro por Deus, não sei como 

chegaram tão rápido! 

— Me refiro a “anjos de verdade”. — respondeu. 

— Meu filho corre algum perigo, Reginaldo? — per-

guntou João Pedro. 

— Só o de não se recuperar da dor que está sentindo.  

— Ele está sentindo dor? — perguntou Sérgio. 

— Creio que a dor que arranhou sua alma, pode sim, 

deixar sequelas se ele não tiver boas pessoas para ampará-

lo daqui pra frente.  

Cléo, muito cética e mais prática, deu uma rápida 

volta com seus braços cruzados um sobre o outro e acabou 

por dizer: 

— O carro virou sucata! Como podem querer dizer 

que ele foi salvo por aquele que ele repeliu na igreja? Vocês 

viram! Vocês todos viram! 

Sérgio se aproximou de Cléo quando reparou que João 

Pedro começava a ficar agitado com suas argumentações.  

— Você deseja vê-lo agora, João? — perguntou Regi-

naldo ao amigo. 

— Quero muito.  

João Pedro entrou lentamente no quarto, enquanto 

Cléo ficou um pouco atrás. Sérgio preferiu não entrar. 



UM OLHAR NA TORMENTA 

-49- 

Felipe parecia um garoto sereno dormindo sobre o leito. 

Muito diferente daquele de horas antes. João se assentou ao 

seu lado: 

— Filho. Filho, sou eu, seu pai. Estou aqui com você.  

Felipe, de olhos cerrados, não se movia. Parecia ter 

desaparecido daquele corpo sem mais querer voltar.  

— É melhor deixa-lo, Dr. João! Deixe-o ficar assim por 

um tempo, é o que ele quer. Fugir. Fugir da realidade ao 

qual ele nunca quis enfrentar.  

João a olhou abismado com sua frieza repentina e 

retornou ao filho quando percebeu que este lhe apertava a 

mão.  

— Felipe! Filho! 

Seus olhos estavam pesados, mal se abriam devido 

aos medicamentos. Cléo vendo-o acordar, correu à beira do 

leito e passando as mãos sobre seus cabelos castanhos, 

dizia: 

— Fe, eu estou aqui, viu? Estou aqui do seu lado! 

Felipe olhou para as duas pessoas que estavam ao seu 

lado e, sem grande reação, fixou o teto como se não tivesse 

nada a dizer.  

— Filho, fale comigo. Sente alguma dor? 
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Uma lágrima rolou cristalina dos olhos dele que 

apenas balbuciou de forma sussurrada o meu nome: 

“Débora...” 

E se virando para o seu pai: 

— Onde está a Débora? Por que ela não está aqui 

comigo? 

— Filho, você não se lembra? 

Voltando a olhar para o teto com os olhos vermelhos, 

respondeu: 

— Lembro. Eu me lembro de tudo, pai.  

Felipe ficou internado por um dia até que estivesse em 

condições de retornar para sua vida. No dia que recebeu 

alta, sua mãe foi busca-lo no hospital ao lado de seu pai. Ele 

saiu do quarto andando normalmente, intacto, forte, 

porém com um olhar cansado e abatido. Olhou para sua 

mãe que o abraçou apertado pela saudade e pela preo-

cupação. Quando finalizou o longo abraço, olhou nos olhos 

dela e perguntou: 

— Tem notícias da Débora, minha mãe? 

Marta o olhou com ternura e pesar. Não havia notícia 

alguma. Ainda não. Felipe percebeu sem que ela precisasse 

responder. Engoliu seco: 

— Nem... do Márcio?  
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João Pedro olhou para a esposa e fez sinal para que 

não dissesse nada, mas, foi tarde demais: 

— Não, meu filho. Aquele cretino desapareceu! A 

Débora desapareceu! Todos sumiram sem notícia, meu 

filho! — e os prantos rolaram. 

Felipe deu um passo atrás. Precisava pensar, se é que 

ainda conseguia. Os dias que passou no hospital o fizeram 

rever cada cena vivida, cada esconderijo onde poderia ter 

algo do qual ele não soubesse, mas ele não encontrou nada 

além do que já sabia. Ele não tinha as respostas, sua mãe 

não as tinha, ninguém tinha as respostas que ele precisava! 

Como será? Como será? 

— Deve ser um pesadelo... — sussurrou.  

— Não foi um pesadelo, Fe! — Cléo chegou na hora e 

o ouviu dizer aquilo. — Foi real. Eu sinto muito! 

E correu para abraça-lo com carinho. Em seu ouvido, 

disse: 

— Você vai ficar bem, meu amigo. Vai ficar bem.  

Dona Marta também se aproximou e passou suas 

mãos pequenas pelo rosto do seu menino, com tanto pesar 

com seu sofrimento que tudo o que ele sentia, ela sentia 

também.  

— Sim, filho. Tudo vai ficar bem, o Senhor nosso De... 

Felipe se afastou de forma meio brusca. Olhou para o 

crucifixo que ela carregava em seu peito em forma de colar 
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e, arrancando-o violentamente ferindo a nuca da senhora, 

blasfemou:  

— Joga isso fora! — e lançando o colar à distância 

continuou transtornado — por que insiste em carregar 

sobre o peito algo tão repugnante? Essa cruz que a senhora 

carrega, mãe, é uma enganação criada pelos religiosos! Não 

significa nada pra mim, ouviu? Nada!  

— Filho, pelo amor que você tem a mim, sua mãe, não 

fale assim... O Senhor nosso Deus está sempre ao nosso 

lado e seu filho, o Cristo, sempre olhando por nós...  

Felipe soltou uma risada sarcástica e enlouquecida 

quando, com a expressão amarga e cheia de dor, voltou seu 

olhar a mãe dizendo: 

— Só que Ele não olhou por mim, minha mãe. Não sou 

também Seu filho? Então, por que Ele me abandonou? 

Ninguém sabia responder. Marta se manteve em 

silêncio com uma das mãos sobre o local onde havia seu 

crucifixo e, ao lado de seu marido, lamentavam a revolta e 

a situação em que se encontrava o seu Felipe. Este, 

escorado em uma parede no hall do hospital, apenas se 

punia por ter sido tão inocente e por estar, naquele 

momento, sentindo tanto ódio dele mesmo. 

— Maldito carro! Não prestou nem pra me matar... 
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Marta levou a mão sobre a boca escondendo seu 

espanto ao ouvir as duras palavras de Felipe. Cléo, como a 

psicóloga do grupo e também amiga, tentou ajudar: 

— Não pense assim, Fe. — e abaixando o olhar, pois 

sabia que mentiria — nos disseram que anjos te abraçaram 

e impediram que acontecesse algo pior. 

Ele a olhou com expressão de riso dizendo: 

— Você falando em anjos? Só me espanta, Cléo! Você 

não acredita e nem nunca acreditou nessas coisas. Não 

tente me falar palavras mornas para mudar tudo que penso 

agora! 

Ela não conseguiu dizer mais nada. Sabia que ele 

estava certo.  

João Pedro tentou se aproximar mais uma vez para 

leva-lo até em casa e poderem cuidar dele, mas Felipe 

voltou a lamentar: 

— Ele roubou a Débora de mim, pai... Minha Débora, 

meu amor, meu único tesouro... Ele a roubou de mim.  

Ninguém sabia mais o que dizer. Estavam todos 

impactados pelo acontecimento dos últimos dias e pelo 

sofrimento imenso de Felipe. Não sabiam mais o que dizer 

ou se o que fosse dito resolveria. Era preciso que aquela dor 

se apaziguasse naturalmente como em tanta gente e, ao 

final, ele voltaria à sua vida normal e, quem sabe, 

encontraria um novo amor.  



CRIS SOUZA FONTÊS 

-54- 

Mas estava claro que seria difícil. Felipe, mais do que 

muitas pessoas, era de uma intensidade abrupta que o fazia 

sentir, algumas vezes, mais do que outras pessoas. Ele 

sofria mais, ele amava mais, ele odiava mais.  

— Por favor, me deixem um pouco. Preciso caminhar, 

clarear as ideias. Fiquei muito tempo dentro desse hospital. 

— pediu Felipe.  

— Você tem certeza, filho? Não seria melhor vir pra 

casa? 

E olhando para o pai: 

— Me deixa, pai. — dizendo em tom aparentemente 

calmo, mas desolado. — Me deixa andar, organizar minha 

cabeça já que não posso tirar essa dor do meu coração.  

E dizendo assim, eles permitiram que o filho fosse 

andar por aí, sozinho, para pensar. Disse que quando 

estivesse cansado pegaria um táxi e chegaria em casa, que 

não se preocupassem. Mas todos ficaram preocupados. 

Felipe estava por um fio entre a sanidade e o desespero, 

todos sabiam.  

— Eu ficarei de olho nele. Não se preocupem. — disse 

Cléo aos pais — ficarei ao longe.  

Cléo se despediu do casal João e Marta e esperou que 

eles partissem para que voltasse sua atenção, mais uma 

vez, ao amigo. Este, já apontava ao longe na avenida, corpo 

pesado, cabeça pendida, desolado. Ela precisaria ficar de 
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olho nele, mas o faria a uma certa distância. Não seria um 

bom momento para afrontá-lo. Deixou que ele se fosse e se 

perdesse no cenário.  
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DIANTE DAS ALUCINAÇÕES 

 

 

Felipe caminhava pelas ruas por horas seguidas, sem 

parada. Precisava caminhar e caminhar somente. Algo 

dentro dele morria aos poucos, morria toda vez que ele se 

lembrava do olhar acinzentado da sua noiva, das palavras 

de amor, das promessas feitas. O que seria da sua vida 

agora? Como enfrentaria tudo e todos? Como viveria os 

dias sem a presença da mulher que ele acredita que o tenha 

traído? Como viver carregando esse gosto amargo do ódio 

em sua boca? 

Sem raciocinar muito, entrou no primeiro bar que viu 

e por lá ficou um tempo. Apoiado em um balcão ama-

deirado e pouco limpo, bebeu por horas sem se dar conta 

do longo tempo. Pensava que se bebesse seus problemas 

seriam resumidos ou que desapareceriam completamente. 

Em seu corpo, restos de antibióticos que em função do 

álcool, o deixaram ainda mais bestial. Sua cabeça começava 
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a girar e as lágrimas grossas ainda rolavam pela sua face, 

agora pálida, debruçando-se sobre o balcão.  

Uma mão pesada tocou seu ombro e ele, na difi-

culdade e na dormência que sentia em seu corpo, levantou 

os olhos para ver quem o havia tocado. Sentado ao seu lado, 

um homem malvestido, bêbado, malcheiroso, que o fitava 

seriamente. 

— Tá me olhando por que, seu idiota? — perguntou 

Felipe, irritado.  

— Nada. — respondeu o homem, com dificuldade.  

— Então procure algo melhor pra fazer e não encoste 

mais sua mão imunda em mim! — disse, desafiador.  

Dois minutos de silêncio se fez. O homem não saiu do 

lado de Felipe. Este, voltara sua cabeça despenteada para o 

balcão quando a voz do homem ecoou: 

— Sabe, filho, eu já bebi muito nessa vida...  

— Claro. — respondeu, com ironia.  

— A vida é muito longa, parece que não acaba nunca. 

Mas acaba. Uma hora acaba.  

Felipe continuou com a cabeça abaixada, ignorando o 

homem. Ele continuou: 

— Você quer saber por que eu bebo assim?  

— Não.  
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— Porque eu não vejo outra saída. É bem mais fácil 

levar a vida... tonto.  

De repente, o estranho que antes parecia abraçar sua 

própria desgraça, começou a rir sem controle como se a sua 

própria vida infeliz fosse um motivo de deboche.  

Felipe se mantinha calado. Não fazia questão de 

prestar atenção a um velho bêbado.  

— E sua mulher, jovem? Cadê sua mulher?  

Felipe levantou a cabeça e deu mais um gole em sua 

bebida. Nada disse.  

— Não tem mais, não é?  

— Não.  

— Você é bonito, rapaz! É boa pinta, rico... Se isso tudo 

não foi o suficiente, coitado de mim! — e ria. 

— Eu pensei que tivesse sorte. — comentou Felipe — 

eu tinha encontrado a mulher mais linda, inteligente e doce 

do planeta.  

— A gente sempre pensa que tivemos sorte. — e se 

aproximando deixando a vista seus enormes dentes podres 

— ela morreu, foi? 

— Antes fosse.  

— Pior que isso? Traição então?  
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— Cala essa sua boca, seu bêbado! — pediu afastando-

se um pouco do colega de bar. 

— Eu vivi calado. A bebida me ensinou a falar. — e se 

levantando — se eu não falasse, morreria. E olha que já 

pensei que a morte pudesse ser a solução dos meus 

problemas por muitas vezes. Pensa só no alívio? Acordar 

em meio ao nada livre de toda essa dor. — voltando-se para 

Felipe — deixa essa dor aqui na Terra, amigo. Fica com ela, 

não.  

E saiu do estabelecimento cambaleando e soltando 

risadas ritmadas e por vezes, desconexas. Deixou Felipe 

pensando sobre a morte. Seria muito mais fácil morrer. 

Talvez, toda aquela dor fosse embora e morreria junto do 

seu corpo. Era uma boa ideia já que a dor que sentia era 

forte demais para suportar. Se sentia um miserável e sem 

coragem para acordar no dia seguinte, reorganizar tudo 

que se bagunçou.  

— Se eu morresse, minha alma encontraria esses dois 

safados onde estivessem e os destruiria.  

Ter sido deixado no altar era para ele o pico mais alto 

de toda a traição.  

— Por que ela não me disse antes? Por que não me 

disse a verdade quando eu perguntei? Por que me deixou 

passar por essa vergonha? Por que quis me punir se era ela 

que me fez o mal? 
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Bebeu o último gole de um conhaque barato, jogou 

algumas notas sobre a bancada e saiu cambaleando, carre-

gando a garrafa com o que sobrou. Fora daquele bar, pegou 

a rua e caminhou, caminhou, madrugada a dentro, sem 

destino, sem direção. Ruas desertas, escuridão total. 

Bairros que ele desconhecia, que nunca havia passado, nem 

mesmo de carro enquanto levava sua vidinha perfeita. De 

quando em vez, via mulheres vulgares passando por ele 

oferecendo uma noite de prazer e alguns homens mal-

encarados observando sua caminhada. Ele não se impor-

tava, não era incomodado pelo cenário feio e desconhecido. 

Havia se fechado dentro de sua própria dor e mal conseguia 

ouvir o que essas pessoas diziam. Suas pernas iam 

enfraquecendo pelo esforço, pelo cansaço e pelo excesso 

das drogas fazendo efeito em seu corpo. Começou a ouvir 

vozes dentro da sua cabeça: 

— Fraco! 

Quando olhava para o lado, não via pessoa alguma e 

quando tinha, elas estavam tão entretidas em seus mundos 

que não pareciam ter dito palavra sequer. As vozes conti-

nuavam: 

— Fraco! Riquinho incompetente! Incapaz de segurar 

a própria noiva...  

— Foi abandonado, tadinho... 

— É um trouxa, esse aí. Fraco, fraco, fraco. 

— Insignificante! Não merece amor, não merece nada! 
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Sua cabeça girava e as vozes não cessavam. Soltou a 

garrafa levando as mãos aos ouvidos e ainda assim, ele 

continuava a ouvir aquelas vozes horripilantes que pare-

ciam descamar sua alma parte por parte.  

De repente, em sua frente, surgiu a imagem cristalina 

de sua noiva usando seu vestido branco, maravilhosa, 

olhando pra ele e, em um lance rápido, segurando as mãos 

de Márcio e correndo junto a ele pra longe. Ambos riam 

dele sem parar. Ele sentia que estava enlouquecendo, não 

poderia ser que aquilo fosse real, que aquelas vozes fossem 

reais! Estava alucinando, em plena madrugada, debilitado 

e sozinho.  

— Débora, não... — começou a dizer enquanto sem 

corpo se curvava ao chão — Não faça isso comigo, Débora! 

Eu te peço, não faz... Não me deixe assim, não me abandone 

assim... Eu sou todo seu. O que será de mim? 

Escorado ao chão com uma das mãos sobre o peito, 

Felipe chorava, chorava e se desmanchava em uma angús-

tia que não parecia cessar. Seu peito doía e agora, física-

mente. A sua dor emocional era tão violenta, tão intensa 

que seu corpo começava a sentir as consequências de tanto 

sofrimento.  

Uma chuva começou a cair. Felipe, agora encharcado 

pela chuva, chorava e urrava a dor que lhe ia no peito como 

se pudesse aliviar esse sentimento enquanto gritava esse 

mal. Por longos minutos ele ficou assim, sentado ao chão, 

no meio daquela rua, a poucos metros de uma ponte. Ao 
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levantar seus olhos, a figura magnética com a imagem de 

Débora ainda estava à sua frente. Olhava pra ele. Sorria pra 

ele e o chamava com suas pequenas mãos. Ele não sabia o 

que fazer, o que pensar. Não sabia se aquilo era mesmo 

uma alucinação pela bebida ou se a mulher da sua vida 

estava ali, diante dele, vestida de noiva, pedindo-lhe 

perdão.  

E se fosse verdade, perdoaria?  

Ele não sabia se a amava ou a odiava. Estava confuso 

e assustado. Mas, qualquer que fosse esse sentimento, se 

levantou com dificuldades e resolveu ir até ela, nem que 

fosse para enforcá-la com suas próprias mãos.  

— Você me traiu, Débora. Traiu o que eu sentia por 

você. Traiu minha família! 

A imagem não dizia nada, só o chamava. 

— Como pôde ser tão cruel? Como pôde fazer isso 

comigo? Eu sempre te amei tanto... 

A estranha figura continuava a chama-lo e ele ia ao 

seu encontro como se estivesse hipnotizado pelo o que via. 

Ele blasfemava palavras cruéis contra ela que o feriam 

muito mais, pois que, no fundo, ele ainda amava profun-

damente aquela mulher. Caminhava enquanto era 

envolvido pelo sorriso doce dela e, cada vez mais próximo, 

pôde reparar que em seus olhos haviam uma chama que 

ele desconhecia. Eram maquiavélicos, cruéis e demoníacos. 

Aquela não poderia ser a sua Débora. Assustado, sentiu 
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uma pressão em sua garganta como se estivesse sendo 

enforcado por ela e o ar lhe faltava em angústia e desespero 

enquanto risadas ecoavam pelo ambiente.  

Sentiu-se perdendo o controle, a força, a vontade de 

lutar contra aquilo e seu corpo lentamente se pendia à beira 

da ponte onde estava disposto a se deixar cair.  

Seu corpo já pesava sobre o parapeito e a avenida lá 

em baixo parecia atraente para o que poderia acontecer. 

Porém, uma força o ergueu de volta, fazendo com que seu 

corpo retornasse, num movimento brusco, para o meio da 

ponte. Apavorado, já esperando a ideia da morte, abriu os 

olhos e viu que a imagem havia desaparecido de sua frente. 

Não havia mais a noiva, não havia mais nada. 

— Ficou maluco? — gritou uma voz vinda de trás dele. 

— você ia saltar dessa ponte, Fe? Como foi capaz de pensar 

numa coisa dessas? 

Era Cléo que, brava e apavorada, o viu erguendo seu 

corpo à beira da ponte e o resgatou com um puxão rápido 

e forte.  

Agora ela estava lá, de pé diante dele, debaixo de 

chuva, olhando para aquele homem destruído que antes 

era tão seguro e feliz, esperando uma resposta.  

— Eu... eu vi a Débora. Eu via a Débora, Cléo.  

E se abaixando próximo a ele ao chão, Cléo informou: 
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— Não há nenhuma Débora aqui. Acabou, Fe! Acabou! 

Por favor, meu amigo, entenda isso de uma vez por todas!  

E o abraçou enquanto chorava junto a ele. A dor do 

seu amigo agora era também sua dor. Ele precisava de 

cuidados e Cléo sabia disso. Iria cuidar dele. Não o deixaria 

sozinho.  

— Venha, vou te levar pra casa. Meu carro está ali.  

— Casa? Que casa, Cléo? 

— A sua casa, oras!  

— Cléo. — segurando em seu braço e olhando firme-

mente pra ela — me deixa na minha casa. Na que eu iria 

morar com ela...  

Espantada com o pedido do amigo, Cléo obedeceu. 

Sentia pena dele. Aquele homem não tinha mais como ser 

o amigo que ela sempre conheceu. Estava quebrado, 

partido, destruído. Nunca imaginou que o veria assim, 

nunca imaginou que esse dia chegaria. Ele havia sido 

separado bruscamente de sua própria alma, sem escolha, 

sem opção. Teria de superar, não haveria o que ser feito. 

Ele teria de um dia, superar.  
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CHORANDO SOBRE OS LENÇÓIS 

 

 

A porta do apartamento dos recém-casados se abriu 

com Cléo tendo Felipe escorado sobre seu corpo pequeno e 

esguio. Ao entrar, ele a tudo olhou com um pesar imenso e 

triste de se ver. Caminhou pela sala, observou pequenos 

detalhes da decoração, abajures, cinzeiros, vasos, qua-

dros... objetos comprados exclusivamente pensando em 

mim.  

Cléo se manteve observando apenas. Não sabia o que 

dizer nem o que fazer. Resolveu procurar umas toalhas e, 

ao encontrá-las, enrolou o corpo do amigo e o seu próprio. 

Sentou-se no sofá e ficou o observando.  

— Estranho. — disse ele. 

— O que é estranho? 
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— Pensei que a próxima vez que eu entraria aqui seria 

com ela e... — pausa — e que ela ficaria toda feliz quando 

visse tudo que preparei pra ela aqui.  

Cléo se levantou e colocou uma das mãos em seu 

ombro. Era tudo o que ela conseguia fazer. 

— Vou fazer um chá pra gente. 

Ela foi pra cozinha preparar o chá e o deixou circular 

casa a dentro quando ouviu ruídos de vasos se quebrando. 

Correu rapidamente de encontro ao amigo e o encontrou 

no quarto de casal quebrando peças de decoração e 

utensílios femininos sobre uma penteadeira.  

— Felipe, por favor, pare! 

Ele parecia enlouquecido e começou a tirar a roupa de 

cama, jogar pro lado travesseiros, cadeiras, abajures. Ele 

destruiu quase tudo que podia até que sua amiga conseguiu 

se agarrar a ele, segurando-o e impedindo que continuasse: 

— Por favor, Fe, se acalme! Acalme-se! Não tem mais 

o que fazer, meu amigo, não tem! 

Ele chorava feito criança. Estava esgotado. Seu corpo 

não aguentava mais tanto desgaste, tanto pranto, tanta 

fúria. Caiu sobre a cama e seus cabelos molhados marca-

ram o travesseiro.  

— Não vai ficar nada bem, Cléo. Você sabe que não. 

Tô morto por dentro, acabado. Tudo que eu havia cons-
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truído em minha mente, jogado pelo ar. Perdido. Minha 

vida acabou.  

— Mas é claro que não! Você ainda tem a todos nós, a 

mim, seus pais, sua carreira... 

— Serei sempre um fracassado. O advogado de merda 

que não venceu o próprio caso, que foi trocado.  

— Ah, imagina! Logo todo mundo esquece... 

— Eu tinha um amigo. O Márcio. Difícil acreditar que 

me traiu desse jeito... Como fui tolo! 

— Fe, esquece disso por agora. Durma um pouco. Vou 

buscar o chá pra você, tá bom? 

— Eu nunca vou saber o que fiz pra merecer tanta 

decepção... 

Cléo saiu apressada para continuar o seu chá e 

quando voltou ao quarto com uma caneca em mãos, seu 

amigo havia adormecido feito um anjo. Estava cansado e 

precisava mesmo dormir. Sentiu um alívio no coração e, 

exausta, ajeitou um lugar para que pudesse dormir tam-

bém.  
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UM DIA TRISTE 

 

 

Eram nove horas da manhã quando Cléo despertou e, 

num pulo, viu que estava atrasada para o trabalho. 

Abandonou imediatamente o sofá da sala, juntou suas 

coisas e foi até o quarto dar uma olhada no amigo. Não quis 

incomodá-lo quando reparou que ele dormia tranqui-

lamente.  

Cléo sempre foi muito correta em seus horários e 

compromissos. Quase neurótica com isso. Sabia que o Dr. 

João Pedro não estaria na empresa e que nem o Felipe 

estaria dificultando o andamento do trabalho. Ela não 

poderia faltar.  

Em seu escritório, iniciou a análise de alguns casos, 

atendeu funcionários, conversou com clientes, mas o Felipe 

não lhe saía da cabeça.  

— Espero que ele esteja bem. Já deu a hora de ter 

acordado.  
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De quinze em quinze minutos, ia até a recepcionista e 

perguntava: 

— Alguma ligação pra mim? Recado? Alguma... 

notícia? 

— Nenhuma, Cléo.  

E voltava para sua sala tentando concentrar nas 

tarefas. Seus pensamentos foram interrompidos com a 

presença de Sérgio.  

— E como passou nosso amigo de ontem pra hoje? 

Fiquei sabendo que recebeu alta do Hospital.  

— Sim, Sérgio. Saí e o deixei dormindo. Espero que 

esteja bem, ele não atende ao telefone. 

— Felipe só atendia a Débora, Cléo. Lembra?  

Cléo se mostrou um pouco aborrecida.  

— Mais alguma coisa, Sérgio?  

Se aproximando um pouco, Sérgio olhou para a bela 

Cléo que ele era apaixonado e perguntou: 

— Alguma chance pra nós dois ou será que agora sua 

atenção se dobrará para o Felipe? 

— Quero que saia da minha sala. Agora.  

Ele obedeceu. Cléo tinha por hábito enviar olhares 

furiosos que eram ameaçadores demais para que fosse 
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desafiada. Ela voltou a trabalhar, enquanto, de quando em 

vez, tentava ligar para o amigo.  

Uma hora depois, Sérgio voltou em sua sala com uma 

expressão meio carregada que assustou Cléo.  

— O que foi? 

Sérgio não conseguia dizer. Estava em choque. Estava 

visivelmente abalado. Cléo se levantou e se aproximou 

insistindo: 

— O que sabe, Sérgio? Pelo amor de Deus, me diz o 

que aconteceu? 

Ele respirou profundo jogando o ar pra fora com 

força. 

— O Felipe foi encontrado morto agora a pouco.  

Cléo levou as mãos ao rosto e seus olhos arregalaram 

em um susto sem proporção. Iria cair se o Sérgio não a 

socorresse e a colocasse em sua cadeira. Trêmula, abalada. 

Não poderia ser verdade.  

— Como... soube? 

— A notícia acabou de chegar aqui. Pediram um 

advogado para a casa do Dr. João Pedro e a notícia acabou 

vazando.  

— E ninguém me contou pessoalmente? 

— Eu estou te contando, Cléo.  
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— Eu passei a noite com ele, eu o resgatei no meio da 

chuva pra que não morresse de tão bêbado, eu o 

acompanhei durante toda a noite, o levei pra casa, cuidei 

dele e... fico sabendo assim? 

— O que importa isso agora, mulher? O Felipe está 

morto. A polícia quer falar com você pra saber alguns 

detalhes.  

— Polícia? — se assustou.  

— É só perguntas rotineiras, pelo que soube. Ele foi 

encontrado pelo pai esta manhã no apartamento onde iria 

morar com a Débora. Você não esteve lá com ele? 

— Sim. Até eu acordar atrasada e vir correndo pra cá.  

— Então. Serão apenas algumas perguntas, de rotina 

mesmo. 

— Como? 

— O que? 

— Como ele morreu, Sérgio? Eu o deixei dormindo...  

— Não estava dormindo.  

Cléo começou a chorar desesperadamente até que 

Sérgio a abraçou e ela aceitou seu afago. Seu coração estava 

aos prantos, não acreditava que havia perdido seu amigo 

pela traição de Débora e Márcio. Sérgio lhe contou que ele 

foi encontrado em sua cama com um frasco de remédios ao 
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lado, vazio. Havia consumido uma dose excessiva de 

remédios que o levou a uma overdose letal.  

 

— Sra. Cléo, passou a noite toda ao lado do Felipe 

Montana Soares? — perguntava o oficial sentado diante de 

Cléo que tinha os olhos parados pela tristeza.  

— Sim.  

— No mesmo quarto que ele? 

— Claro que não. Eu fiz um chá, quando voltei já havia 

dormido e eu fui dormir no sofá. Na sala. Era tarde. Acordei 

pela manhã, atrasada, dei só uma olhada nele e saí 

correndo. Vim pra cá.  

— Não reparou que ele pudesse já ter tomado os 

remédios? 

— É óbvio que não! — e olhando para os lados — onde 

está o Dr. João Pedro, eu preciso falar com ele, saber como 

ele a Dona Marta estão...  

— Eles estão bem. — respondeu o oficial Pereira 

enquanto se mantinha observando a interrogada com um 

caderninho em mãos. — Não se preocupe. Já conversamos 

com todas as pessoas envolvidas na vida da vítima. 

Cléo se enraiveceu: 

— Isso mesmo! Ele foi uma vítima! Vítima de um 

golpe horrível criado pela noiva e pelo melhor amigo! Você 
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devia estar procurando por eles e não aqui perdendo tempo 

comigo! 

— Eu entendo, Senhora. Porém, não há muito o que 

podemos fazer sendo concluído que foi mesmo um suicídio. 

Toda a cena era óbvia demais e, sim, entendo que ele tenha 

tido motivos para tal. No entanto, faz parte do nosso 

trabalho conversamos com os envolvidos para que o caso 

seja fechado.  

— Não devia nem ter sido aberto, dado às circuns-

tâncias.  

— Eu sinto muito pela sua perda. Sei que eram muito 

amigos. — disse ele.  

— Muito. Eu mal consigo acreditar no que aconteceu... 

— enxugando a lágrima.  

 

Na tarde do dia seguinte, Felipe Montana Soares, 32 

anos, foi enterrado. Ele foi encontrado por seu pai, que 

preocupado, o visitou em seu apartamento novo e viu seu 

filho inerte sobre a cama. Por mais que chamasse a 

emergência, por mais que eles chegassem e socorressem 

seu filho, já era tarde demais. Ele havia partido comple-

tamente, como era seu desejo horas antes. Dona Marta foi 

a última a saber da notícia, entrou em desespero, se 

agarrou ao seu terço e implorou misericórdia a Deus pela 

vida de seu amado menino.  
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Naquela tarde, João Pedro e sua esposa choravam de 

dor. Vestidos de negro, ambos se apoiavam um no braço 

do outro, tentando superar aquele momento. Um caixão 

belamente esculpido com uma coroa de flores no alto, era 

carregado por Sérgio e outros amigos, funcionários da 

empresa. Todos com suas cabeças baixas não acreditando 

que aquele momento realmente acontecia. Cléo usava 

gigantescos óculos escuros que escondiam suas olheiras 

pelo pranto constante. Estava brava, revoltada, incon-

formada. Não acreditava que uma outra mulher seria capaz 

de entrar na vida dela e arrancar de uma forma tão violenta 

o seu amigo de si. Havia se conformado em perdê-lo para 

o casamento, mas jamais imaginaria que teria de aceitar tê-

lo perdido para a morte.  

Uma melodia fúnebre no ar. Corações apertados de 

dor olhavam angustiados a terra cair sobre o caixão, 

cobrindo aquele que um dia foi tão cheio de vida, de alegria, 

de sonhos, de saúde. 

Naquele dia, o céu se cobriu de cinza e os ventos 

revoltos deixavam ainda mais forte o sabor da injúria no 

coração dos que conheceram e aprenderam a admirar o 

jovem Felipe. 

Todos pensaram e me culparam por sua morte. Mal 

sabia eles que as coisas não foram como todos pintaram. E 

eu irei contar a verdade.  
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A VISITA INESPERADA 

 

 

Quase três meses se passaram após a morte de Felipe. 

A maioria das pessoas retomou suas atividades 

habituais, porém, dona Marta parecia se definhar a cada 

dia. Não comia, mal dormia. Era necessário ser sedada para 

que pudesse ter um pouco de descanso. Dizia algumas 

vezes, ter visto a figura de seu menino em seu quarto 

chorando, mas nunca conseguia lhe ouvir ou sequer falar 

com ele. Suas visões constantes começaram a preocupar 

seu marido que imaginava que ela estava apenas sofrendo 

de uma depressão pelo luto e que logo isso passaria. Ele 

sentia um enorme pesar de saber que a sua esposa, a única 

pessoa que lhe restou, estivesse beirando à loucura e 

precisando de remédios fortes para adormecer. Ela bus-

cava a oração, a igreja por mais vezes do que o habitual e 

João Pedro a acompanhava e sempre sentia seu peito se 

apertar, pois que lembrava do dia em que seu filho 
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encontrou a desgraça em uma igreja e blasfemou contra 

Deus.  

Cléo ainda não parecia acreditar na ausência do 

amigo. Todas as noites, pensava que poderia acordar no dia 

seguinte e perceber que toda aquela loucura havia sido 

apenas um sonho e nada mais que isso. Que logo ela 

chegaria no trabalho e ele estaria lá, lhe dando um susto e 

a abraçando com carinho. Mas nada disso acontecia. Não 

havia mais as risadas divertidas do amigo pelos corredores 

da empresa, nem sua presença forte e vibrante. Tudo 

estava diferente. Apagado, em preto e branco.  

Desde a morte do Felipe, nem mesmo o Sérgio a 

importunou mais com suas histórias de romance. Ele 

também estava sentido, triste e sentindo falta do amigo. De 

Márcio não se teve notícias, muito menos de Débora. 

Através de uma investigação com o oficial Pereira, Cléo 

conseguiu arrancar dele a informação de que Débora 

estaria em uma ilha afastada, a mesma que eles passariam 

a lua de mel. Parecia estar sozinha, mas nisso ela não 

acreditava. Claro que os covardes iriam curtir o pacote 

pago de uma viagem incrível para se divertirem, enquanto 

o noivo morria aqui.  

Em uma tarde após esse período, Cléo saiu mais cedo 

do trabalho, passou de carro olhando para o consultório de 

Débora e o viu fechado, como em todas as outras vezes que 

ela passou por lá. Ao entrar em seu prédio e subir os dois 

conjuntos de escadas que a levariam até seu apartamento 
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e, ao enfiar a chave na porta, sentiu uma mão segurando-

lhe o braço.  

Assustada, deu um passo atrás em forma de defesa e 

viu que uma pessoa de capuz estava ao lado dela, 

escondendo o rosto.  

— Quem é você? Se não disser eu chamo a polícia! 

O vulto no canto, usando moletom largo e tênis, 

parecia encolhido contra a parede e não conseguia 

responder.  

— Eu vou repetir: quem é você? Por que está na porta 

da minha casa? O que quer de mim? 

— Respostas.  

O sangue de Cléo parecia ter congelado dentro dela de 

tanto pavor ao ouvir aquela voz. Sem perguntar mais nada, 

abriu a porta e se colocou pra dentro e, num gesto 

desesperado o vulto segurou a porta para que ela não 

fechasse.  

— Eu preciso de respostas, Cléo. 

— E quem é você? 

— Sou eu. Débora. 

... 

... 

************************************** 
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