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Em algum dia esse livro será lido.

Você, leitor, precisa saber que esta é uma história
real, entretanto, contada a partir de dois olhos, um
coração e uma mentalidade fértil e apaixonada por

coisas extraordinárias.

Todo o contexto dessa história aconteceu em Unaí,
Minas Gerais, cidade calorosa no meio do Brasil.

O nome desse escritor é Bruno de Oliveira Rocha,
comumente conhecido por seu pseudônimo Bruno

Cidadão.

Boa leitura.
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Apresentação

Começar  um  livro,  ainda  que  pequeno
como esse, é um desafio. Terminá-lo é um desafio
ainda maior. Se este livro chega a existir, há algo
muito profundo que o fez existir.

No meio do processo do luto emocional,
me  situo  em estado  depressivo.  Passei  a  fase  da
barganha,  da  raiva,  da  negação.  Eu  ainda  quero
chegar  na  aceitação  e  escrever  pode  me  fazer
demorar chegar ainda mais nisso. Entretanto, é uma
concessão necessária.  Por  respeito  à  História  que
vivi e a importância da pessoa historiada.

Gostaria  que  você  lesse  esse  livro  com
um olhar de respeito, não com um olhar de crítica.
Eu  estou  farto  delas  sobre  o  modo como levo  a
vida, sobre como tomo decisões e necessariamente,
tenho passado parte deste tempo precioso aqui na
Terra tendo que explicar coisas que faço, penso ou
proponho somente porque não é comum, apesar de
ser tão óbvio.
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Essa é uma história real, contada alguns
meses após ter acontecido. Diz-se por aí que quatro
meses é o prazo de validade da paixão, em termos
sentimentais  e  neurais,  portanto,  deixei  que
passasse para que eu tivesse lucidez suficiente para
escrever a respeito.

Lucidez,  entretanto,  não  significa
equilíbrio. O extraordinário, pretendo, será tratado
como  extraordinário.  E  o  óbvio,  pretendo  expor.
Porque  acho  que  as  palavras  são  a  única  forma
efetiva  de  traduzir  o  que  sinto  de  forma  que  a
história seja entendida na sua totalidade.

Te  convido,  no  entanto,  a  uma
experiência diversificada que combina palavras em
diversas formações, links multimídia e referências
externas. Evite pular páginas, pois o livro contém
um escalonamento de informações até o seu fim.

Agora é hora de ler. Vá em paz. E volte
se quiser. Boa leitura!

Bruno Cidadão
o autor
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O lanche encontro

Era pouco mais de 18 horas quando eu
mandei  mensagem  pra  ela  dizendo  que  ia  me
atrasar  um pouco,  pois  tinha  acabado  de  sair  do
trabalho e ainda precisava ir em casa tomar banho.
Numa esquina, quase bati o carro. Respirei fundo,
desacelerei e resolvi que iria com mais calma pra
pelo menos chegar.

Ela quase cancelou o lanche,  mas disse
que não o fez porque eu estava muito empolgado. E
eu  estava.  Embora  eu  mal  sabia  que  ia  me
apaixonar  perdida  e  subitamente  nos  próximos
minutos, entretanto, o coração parece sempre saber,
parece  sempre ter  um farol  que aponta a  direção
certa  e  cabe  a  nós  aceitar  e  entender  que,
simplesmente, há coisas que não entendemos.

Depois de tomar um banho rápido, passar
perfume e chegar, respirei fundo. Eu tinha chegado.
Havia algo de diferente nela desde o primeiro olhar.
Mas  eu  estava  me  segurando  ainda.  Havia
praticamente um ano que eu tinha tido meu namoro
terminado, de vez, após quase quatro anos de vai,
volta, paquera, separa, volta. Eu me sentia pronto
já,  após  ter  passado  praticamente  o  ano  anterior
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inteiro  vivendo  as  fases  do  luto  emocional  e  ter
aceito o fim, para conhecer novas pessoas.

Meu coração  estava  zerinho.  E  naquela
noite…

Bom, naquela noite eu me defrontei com
o meu limite de lucidez: uma mulher de verdade na
minha frente.  E quando eu falo “de verdade”,  eu
falo de alguém que olha nos seus olhos e te diz o
que quer dizer. E também quando escuta o que você
tem a dizer. O lanche nem rolou como eu esperava,
pois eu achava que a gente ia comprar uma batata
daquelas  de  palito  nas  barraquinhas  e  ia  comer
tomando um refrigerante de lata cada um.

Entretanto, como a chuva veio, ela estava
num barzinho em frente a feirinha. E ficamos por
lá. Perguntei à tia do bar se tinha alguma coisa de
comer e ela disse que tinha uma batata de saquinho.
Bem interessante, por sinal, e gostosa. Peguei duas,
sendo uma para minha convidada e outra para mim.
Mas ela tava com fome e comeu a sua e mais da
minha,  porque  eu  tava  só  conversando  muito.
Naquele momento, eu já tava começando a gostar
demais dela: eu gosto de mulher que come de tudo
e, principalmente, que não se limita num encontro.
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Tomamos  uma  Coca-Cola  gelada.
Lembro  que  até  usei  a  garrafa  pra  fazer  uma
analogia,  mas não lembro o que era tal  analogia.
Me  lembro  de  outras  coisas  que  conversamos,
falamos  até  mesmo  de  colchão,  da  forma  como
dormíamos,  enfim,  estranho.  Parecíamos  tão
conhecidos um do outro. Me senti em casa.

O  problema  era  que  ela  tinha  deixado
claro que não era um encontro. Eu ignorei e encarei
como se o fosse.

Essa  foto  que  encontrei  no  Twitter  me
relembra o momento, apesar das nossas vestes no
dia terem sido bem diferentes:
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Os presentes que comprei

No dia anterior eu havia comprado vários
chocolates e gomas para ela. Fiz questão de ir ao
Bretas  e  ir  perguntando  o  que  ela  gostava  e  ir
comprando. Tive maior trabalho para manter esses
chocolates  sem  que  derretessem.  E,  bom,  eles
ficaram no carro porque era uma surpresa…

Quando a gente chegou no carro, fui abrir
a porta pra ela, mas lembrei que ela era feminista e
logo  criei  a  desculpa  de  que  era  para  pegar  os
chocolates que eu havia deixado sobre o banco. 

Bom, fui pro volante e eu expliquei sobre
os chocolates. Eu esperava que ela gostasse e deu
pra  ver  nos  olhos  dela  que  ela  parecia  ter  se
agradado mais deles do que do lanche que não tinha
sido muito legal, na minha visão, pra ela. Não tinha
tido margem de ser interessante.

Eu estava ferradamente apaixonado antes,
quando  comprei  os  chocolates,  só  não  tinha
percebido. Refazendo o caminho, percebi que tenho
pouquíssimo  prazer  em  ir  ao  supermercado  para
comprar um chocolate. Mas para comprar os dela,
percorri inúmeras vezes os corredores encontrando
os mais exóticos possíveis, agradando-a. E eu sorria
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como  se  estivesse  comprando  algo  para  alguém
com quem eu namorasse. Eu estava ferrado, só não
tinha percebido mesmo.
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A playlist dela

Veja,  se  a  menina  me  sai  com  um
sertanejo universitário-bebedice ou com um eletro-
internacional-tuts-tuts,  talvez  eu  tivesse  um
pouquinho de repulsa, mas adivinha o que ela bota
pra tocar?

Nando Reis, “Pra Você Guardei o Amor”.
Lá  também  tinha  Tiago  Iorc  e  Agnes  Nunes.
Parecia que ela tinha estudado os meus gostos. O
problema é que, ao que tudo indicava,  ela estava
sendo ela. Aí pensa: eu curto a playlist dela e já tô
apaixonado por ela, é mais um tiro no coração.

Fiquei sem saber o que dizer, o que fazer,
preferi o silêncio pra curtir o momento. 

Ainda bem
que não
creio em

alma
gêmea.
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Velha infância

Eu  com  23,  ela  com  18.  E  nós  dois,
brincando num parquinho de diversões à noite. 

Eu  queria  repetir  aquilo  todos  os  dias
com ela,  se  fosse  possível,  mas só  me coube ter
aquela única oportunidade.

Foi  quando  pude  tocar  os  pneuzinhos
dela. Ela se reclamava gorda, mas era tão charmosa,
tão linda, tão maravilhosamente perfeita. 

Ela era muito zoada, desafiadora, me fez
até arrancar uma parte de uma palmeira.

Naquele ponto do passeio, se ela pedisse
pra eu pular de cabeça na ponte que tinha ali perto,
eu acho que eu não teria como dizer não. Era um
encanto tão grande que eu parecia ter encontrado a
felicidade em pessoa. 

Acho que misturava também a certeza de
que eu estava tendo uma segunda chance que tanto
pedi a Deus para reconstruir minha vida.

E  agarrar  essa  segunda  chance  sem
amarras  era  o  meu objetivo  e  pra  isso,  precisava
voltar a ser criança. 

Naquele  momento,  eu  acho  que  aquela
música da banda Tribalistas faria coro:
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“E a gente não se cansa
De ser criança
A gente brinca

Na nossa velha infância”
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A fonte

Por  que  raios  tem uma fonte  na  minha
cidade?  Para  que  casais  apaixonados  joguem
moedas lá? Eu não sei. Mas foi o que eu fiz junto
com ela, porque ela pediu. Mas que coisa, né?

Eu  já  tava  super  apaixonado.  E  ela  eu
nem sei o que foi que ela pediu. Bom, a gente foi
pra  fonte,  ficou  olhando,  conversando.  Naquele
momento,  eu  quis  muito  beijá-la.  Mas  é  muito
mesmo.

Ela tinha os lábios mordidos, meu Deus.
Aquilo  me  desbalanceava  como  se  eu  estivesse
totalmente  enfeitiçado  por  um desejo  de  beijá-la.
Fugi. Eu não queria dar mancada e fazer algo sem
saber o que sentia por ela.

Esse momento da fonte de desejos me fez
me lembrar de uma animação bem antiga que eu
assisti  várias  vezes… Bom, aponta o celular  aí  e
assiste. Ela parece sem graça, e talvez até seja, mas
é bem feita e representa bem o momento de jogar as
moedas.
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O carro

Ela  dirigiu  o  carro,  mesmo  sem  ter
carteira. Bom, agora aonde estava o Bruno, aquele
carrancudo que não fazia nada fora da lei, quanto
mais entregar o volante de um veículo que não era
seu para uma pessoa que acabara de conhecer e que
não tinha habilitação?

Até hoje  me pergunto o porquê disso e
encontro  uma  resposta:  eu  estava  perdidamente
apaixonado e  muito seguro de  quem ela  era.  Por
isso confiei com tanta certeza.

Foi  super  legal  ela  ter  dirigido.  Eu
percebi que ela tinha um pouco de dificuldade. Foi
legal  porque  eu  percebi  que  eu  era  útil.  Foi  o
primeiro  momento  que  eu  me  senti  útil  ou
interessante pra ela.

Também  foi  momento  de  ser  sensível.
Ah, como eu senti ela sendo firme ao dirigir, com o
nervosismo  que  nos  é  característico  quando  não
temos habilitação. E eu acho que mantive a calma,
o  suficiente  para  que  ela  pudesse  se  desenvolver
sem medo.

Eu percebi que podia ser melhor. E que
ser melhor significava ser gentil. Comigo e com os
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outros.  Ser  menos  carrancudo  era  uma  evolução
necessária. Ela desbloqueou isso em mim. E nossa,
quanto efeito fez.
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Mãos entrelaçadas

Me  perdoe  o  que  quer  que  você  me
chame,  mas  eu  sou  clichê  para  um  caralho.
Entrelaçar mãos,  para mim, é um ato muito fofo,
sério  e  importante.  E  sim,  na  primeira  saída,  eu
entrelacei  minhas  mãos  com  ela.  Eu  estava
desgraçado de apaixonado.

E bom, eu até notei que ela não tava na
mesma vibe quando perguntou se eu me sentia mais
confortável com a mão entrelaçada. Isso não é uma
pergunta fofa. Mas mesmo assim, eu exasperei. Ali,
eu já tinha me entregue. Não tinha mais volta.

Eu chorei.
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O aviãozinho

Ela  tem  as  presas  razoavelmente
encavaladas e quando sorri, as deixa à mostra. É um
charme à parte. Parece, porém, que tudo fica mais
bonito quando ela está mexendo com a boca.

E bom, compramos sorvete e eu fiz um
aviãozinho com a colher e ela comeu. Eu já estava
apaixonado,  perdidamente  apaixonado,  e  ainda
acontece isso. Você quer o quê?

Eu fiquei  desesperado,  não sabia  o  que
fazer. Parecia que uma parte do meu coração estava
com  ela,  havia  algo  estranho  e  gostoso,  era  no
mínimo irrespondível.

   A
      A
         A
            A
              A
                 HH                       Por quê?
              A
           A
        A
     A
  A
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Sim, a história acabou. Você não precisou de três 
horas para ler ela, apesar dela ter acontecido em 
apenas três horas.

Teve muito mais coisa acontecendo, mas, bom, 
você soube o que precisava saber.
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Entretanto,
três horas tão significantes não terminariam nisso.

Elas reverberaram por dias e noites afora e
foram o mote de algumas produções.
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POEMAS
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ANUNCIAÇÃO

Momentos delicados,
Momentos sugestivos,
Movemos mãos
E batemos um sino.

É a anunciação
Diferente das demais
Tu já veio, agora vai
Me deixe sozinho que eu vou
Aonde ninguém quer mais.

Nem nos sonhos
Vivi tão bem
Mas o que é real
Não se oculta,
Afinal, gostaria eu de ter culpa?

Não, não gostaria
Mas tenho a minha
Culpa de velocidade,
Culpa de querer mais
Culpa de ser menor
Culpa de não ter seu calor.

Já fui quente.
Hoje sou equilibrado.
Mas não me atiça não
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Que eu viro uma brasa
Queimando amor em teu abraço.

Sou poeta, sou sincero
Não vivo o que espero
Mas vivo. E vivo o que tem pra viver.
Só quero alguém pra compartilhar
E esse alguém, lá no fundo
Você sabe, é você.

Se não, por que sim?
Se sim, por que demora?
Se talvez, por que mantém?
Se nunca, por que abre?
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13 VERSOS SOBRE ELA

De calça apertada
Ou de vestido na canela
De tênis confortável
Ou de chinelo toda leve
De cabelo seco e solto
Ou molhado pós-banho
De camiseta oficial
Ou com camisa social
Sempre com sua bicicleta
Um sorriso e uma meta:
Fazer tudo mais belo
Com seu jeito encantador
Isso é sempre ela.
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SEXTA LINGUAGEM

Falei o que enxergo em ti,
Estive contigo sem porquê,
Levei do sabor que gostava,
Fiz uma transferência mal sucedida,
Te abracei.

Me disseste o que vê em mim,
Me acompanhou sem ressalvas,
Compartilhou do que tinha,
Atendeu meu pedido,
Apertou.

5 linguagens tão simples,
Mas tão raras
5 linguagens fixas,
Mas sempre únicas,
5 linguagens,
5 linguagens.

É o jeito de falar,
Mas também de fazer
É simples como não,
Doce como sim,
Volátil como talvez,
Sensível como você.
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Ah, te confesso,
Não podia te ver,
Logo hoje.
Hoje é segunda,
Meu dia melhor,
Meu dia mais lindo,
Mas como um chuvisco
No verão,
Fica melhor
Se eu te ver.

Mudarei, talvez,
Mas essa é minha linguagem
Que ecoa como grito
Num corredor,
Chega direto em ti,
Traz incômodo sem dor, 
Mas pode crer:
É o melhor que tenho aqui,
O resto é dissabor.

Não sei se sorriso
Seria uma linguagem,
Mas se for,
Será a sexta
Que eu manifesto sempre
Que escrevo a você.
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ME CHAME

Me chame pra ver a lua
ou pra ver as estrelas.
Me chame para um banho de chuva
ou para o nascer do sol.
Me chame pra um café
ou para um lanche em família.
Me chame só pra te ver
ou pra fazer carinho em você.

Me chame pra ouvir músicas
ou pra curtir um cinema.
Me chame pra sua casa
ou venha pra minha.
Me chame pra ver seus amigos
ou pra conhecer os meus também.
Me chame pra sentir o sereno
ou pra mexer no teu cabelo moreno.

Me chame pra te ouvir
ou pra falar meus dramas.
Me chame pra acampar
ou só mesmo pra me beijar.
Me chame pro seu lado
e eu vou contigo ao além.
Me chame pra qualquer coisa,
só de me chamar já faz bem.
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PRA ME ENTENDER

Pra me entender é fácil:
se eu te escrevo no WhatsApp, quero conversar
se eu te faço um verso, estou apaixonado
se eu te faço um poema, meu coração sangra
se eu te faço uma música, estou perdido
se eu te faço uma carta, te amo
se eu te faço um desenho, meu coração tá com medo
se eu te faço colagens, te admiro
se eu te faço um presente, meu coração está agradecido
se eu te faço um site, te quero comigo
se eu te faço uma lista de perguntas, quero me casar contigo
se eu te chamo pra viajar, quero que me aprenda
se eu te chamo pra ir comigo em um evento, quero te 
apresentar
se eu te chamo pra ir comigo à toa em qualquer lugar, quero 
sua companhia
se eu te chamo pra comer, tô com fome
se eu te chamo pra beber, tô com sede
se eu te faço um cafuné, já me sinto seu amigo
se eu te pergunto o que enxerga em mim, tô com autoestima 
baixa
se eu te chamo pra conhecer meus pais, tô pronto pro que 
der e vier
se eu te peço perdão, é porque tô arrependido
se eu te peço desculpas, é porque tinha motivos para ter 
agido errado
se eu te digo que você é linda, é porque eu acho
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se eu te digo que você é a “mais” linda, é porque fechei os 
olhos para o resto do mundo
se eu te digo para usar meu celular, é porque confio em você
se eu dormir no seu colo, você é meu lugar seguro
se eu te abraçar e não falar nada, eu tô carente
se eu te acordar de madrugada com uma ligação, é porque a 
saudade apertou ou tô em crise
se eu te atender sonolento, é porque sua ligação é minha 
prioridade
se o seu contato estiver salvo com mais informações que seu
nome completo, tô interessado
se eu souber seu CPF, tô planejando algo bom pra ti
se eu souber onde você mora, tô preparado para você me 
chamar lá
se eu fizer amizade com seus pais, te quero comigo
se eu te chamar pra usar um app exótico, quero personalizar 
nossa vida
se eu ficar passando a mão na sua pele, é porque gosto dela
se eu te reparar demoradamente, é porque estou encantado
se eu falar bem de um defeito seu, é porque te amo apesar 
dele
se eu te chamar pra ir na terapia, quero saúde pra você
se eu te cobrar que vá ao médico, quero que você se cuide
se eu te chamar pra fazer uma loucura, quero que você seja 
minha razão (ou minha loucura)
se eu te chamar pra escutar música, quero chorar
se eu te chamar pra conversar, quero falar sobre a relação
se eu te chamar pra ver coisas do meu passado, tô sentindo 
confiança em você
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se eu te contar dos meus problemas, só quero que escute
se eu te contar dos meus medos, quero uma afirmação ainda 
que não seja na hora
se eu te disser pra onde estou indo, é porque te respeito
se eu te mandar uma foto enquanto viajo, é porque gostaria 
que você estivesse comigo
se eu te ligar no meio de uma tarde pra saber como está, é 
porque quero ouvir sua voz
se eu te chamar pra assistir um filme, critique em amor os 
meus gostos
se eu te chamar pra cozinhar comigo, me beije no meio da 
cozinha
se eu te convidar pra um sorvete, quero saber mais da sua 
rotina
se eu te mandar um vídeo ou um meme, é porque achei 
engraçado
se eu te mandar um texto, é porque você é importante
se eu orar por você, tô me sujeitando a Deus por nós
se eu orar junto com você, estou me preparando para casar 
com você
se eu estiver muito calado, só quero um abraço
se eu estiver falando muito, só preciso de um momento a sós
com você pra dizer o que tá havendo
se eu olhar no fundo dos teus olhos e não dizer nada, só 
quero que saiba que te amo
se eu te contar algo muito ruim sobre mim, é apenas a 
verdade
se eu preferir não falar sobre um assunto, é porque dói
se eu te elogiar no meio de uma discussão, quero permissão 
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pra te abraçar e encerrar tudo
se eu te disser que você pegou pesado, apenas pense no que 
fez ou disse sem pedir desculpas
se eu for embora sem me despedir de você, me chame
se eu te deixar ir sem me despedir de você, me bata
se eu sumir, me abraça quando me ver
se eu morrer, continue sua vida
se eu viver, me ame.
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MÚSICAS RASCUNHOS DE MÚSICAS
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SEM PRESSA

Pode vir sem pressa
Pode me ligar
Pode se apresentar
Pode trazer seus problemas
Só não venha me bagunçar

Pode vir sem pressa
Pode se achegar
Pode se ajuntar
Pode me abraçar
Só não venha me bagunçar

A companhia que busco
Eu encontrei em você
O sorriso que me encanta
Vem de você
A razão dessa música
É você
Venha!

Pode vir sem pressa
Pode vir sem pressa
Pode vir sem pressa
Sem pressa, sem pressa

Quando você chegou
me encantou

32



me iluminou
me guiou
e me mostrou sua luz

Você me surpreende
talvez haja tempo
para descobrir
o que sente por mim
e eu por ti

A companhia que busco
Eu encontrei em você
O sorriso que me encanta
Vem de você
A razão dessa música
É você
Venha!

Pode vir sem pressa
Pode vir sem pressa
Pode vir sem pressa
Sem pressa, sem pressa
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ESBARRÃO

Seu toque aveludado
sua voz tão doce e macia
seu corpo tão bonito
sua roupa tão colorida
tudo isso me fez te querer

Seu olhar cigano e firme
seu humor tão leve e solto
seu riso tão divertido
seu all star importado e novo
tudo isso me fez te querer

E bastou um esbarrão
E bastou um esbarrão
Pra te sentir
Pra te querer
Pra te tocar

E quando menos vi
Eu estava falando
sobre nossos filhos
E quando menos vi
Eu estava naquela fonte
jogando moedas e desejos

E bastou um esbarrão
pra te sentir
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de novo
e pra - querer - você

E bastou um esbarrão
E bastou um esbarrão
Pra te sentir
Pra te querer
Pra te tocar
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DONA DE SI

Ela sabe chegar
Ela sabe falar
Ela sabe instigar
Até quando silencia

Ela sabe jogar
Ela sabe sentir
Ela sabe me ter
Mesmo quando esfria

Ela não é qualquer menina, não
Ela é dona de si
Provocante, confiante, apaixonante
Ela é um poço que eu vou pular

Menina, mulher,
gatinha, Te quero
Comigo, te levo, 
sorriso, Te espero

Menina, mulher,
gatinha, Te quero
Comigo, te levo, 
sorriso, Te espero

Ela sabe chegar
Ela sabe falar
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Ela sabe instigar
Até quando silencia

Ela sabe jogar
Ela sabe sentir
Ela sabe me ter
Mesmo quando esfria

Ela não é qualquer menina, não
Ela é dona de si
Provocante, confiante, apaixonante
Ela é um poço que eu vou pular

Menina, mulher,
gatinha, Te quero
Comigo, te levo, 
sorriso, Te espero

Menina, mulher,
gatinha, Te quero
Comigo, te levo, 
sorriso, Te espero
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DESABAFO
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Ela metralha, eu bazuco; ela paintball, eu campo minado

Os olhos dela metralham qualquer um que passa à sua frente

e  a  interessa.  Os  meus  olhos,  sempre  despretensiosos,

bazucam quem eu escolho e me interessa.

Ela joga no espaço de paintball, eu jogo no campo minado

militar.  Ela usa táticas sutis,  dissimuladas  e ágeis,  eu uso

táticas óbvias, transparentes e longamente audaciosas.

Ela escolhe a dedo quem irá metralhar, quem irá usar como

escudo e quem apenas lhe será útil. Eu demoro a escolher,

porém também o faço a dedo, com uma finalidade única e

bem clara.

Ela usa a confusão, estratégia de guerra, para metralhar sem

balas o adversário. Eu uso a transparência, estratégia de paz,

para assustar e fazer mexer o imexível.

Ela joga num campo, eu jogo em outro. Ela não tem pressa

porque sabe que, na sua metralhadora com balas de sobra,

não há má pontaria. Eu também não tenho pressa, mas por

outro motivo: eu só tenho uma carga e recarregar a bazuca

me requer logística militar.

Ela  não  usa  mira  nem  binóculo,  seus  olhos  lhe  são

suficientes  para  metralhar  e  se  esconder,  confundindo  o

inimigo.  Eu  não  posso  e  nem  consigo  atirar  sem  um
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binóculo para me guiar, além da miopia, me falta tática para

lidar com uma arma tão pesada.

Ela mirou meus olhos. Eu mirei os dela. Ela usava apenas os

olhos. Eu um binóculo. Ela metralhou e com uma única bala

atacou  meu  coração.  Eu  esperei  menos  de  24  horas  pra

atacar com minha bazuca. Ela saiu correndo, metralhou mais

alvos  e  acabou  gostando  da  brincadeira  e,  mesmo  sem

facilidade  para  sentir,  resolveu  se  render  a  um amor.  Eu

fiquei  sangrando  no  chão,  tentando  gritar  pra  que  ela

voltasse,  enquanto  meu  sangue  se  esvaía  e  meus

companheiros tentavam resgatar minha vida.

Ela atirou sem dó nem piedade, é uma jogadora profissional

e dissimulada, esperando que eu fosse atacar com a mesma

arma. Eu atirei sem medo de perder aquela munição porque

tinha caído na dissimulação dela, fiquei sem bala e agora

estou internado para me sarar e voltar a batalhar.

Meus  amigos  tentaram  me  avisar  e  me  abrir  os  olhos,

tentaram até mesmo me ensinar a jogar como ela. Eu falhei,

na verdade, me fechei a aprender. Porque sou treinador de

um modo de jogar que eu, creio, um dia ainda será campeão.

No  fim  de  tudo,  ela  jogava  num  campo,  eu  em  outro.

Infelizmente, não há errados nessa história. Nem ela errou

nem eu. Eu não vou pro campo dela e nem ela vai vir pro

meu. Eu aqui, ferido, me recomporei até que eu possa voltar
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ao meu campo e batalhar. Porque, apesar de ser bem mais

solitário esse campo, tem gente nele, eu sei. O campo dela

está cheio de gente, inclusive amigos meus que já tentaram a

sorte,  que ela aproveite a abundância.  Eu aproveitarei,  do

meu lado, a segurança e a paz que a guerra não traz.
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Soneto 116

De almas sinceras a união sincera
Nada há que impeça: amor não é amor

Se quando encontra obstáculos se altera,
Ou se vacila ao mínimo temor.

Amor é um marco eterno, dominante,
Que encara a tempestade com bravura;

É astro que norteia a vela errante,
Cujo valor se ignora, lá na altura.

Amor não teme o tempo, muito embora
Seu alfange não poupe a mocidade;

Amor não se transforma de hora em hora,
Antes se afirma para a eternidade.

Se isso é falso, e que é falso alguém provou,
Eu não sou poeta, e ninguém nunca amou.

William Shakespeare
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