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Carta do editor

Querido Leitor,

Junho é o mês mais romântico do ano. É quando comemoramos o dia dos 
namorados: os amantes fazem juras de amor, trocam presentes, cartas, e tudo 
o que ajude a demonstrar seus sentimentos um ao outro. 
Procuramos as palavras certas para expressar o que sentimos, tiramos a roupa 
mais bonita do armário e planejamos um encontro perfeito. Se haverá flores, 
cinema ou um jantar à luz de velas, bem, aí tudo depende do casal!
Nós apoiamos todas as formas de amor, e sabemos que elas podem ser tão 
diversas quanto nós, seres humanos, somos. Seja lá como você escolher co-
memorar o dia dos namorados, tudo o que importa é que faça feliz a você e 
seu amor.
Mas este também é um mês muito tradicional na cultura popular brasileira. O 
frio chega trazendo a promessa de festas recheadas de comida boa, brincadei-
ras e prendas. Voltamos a nos sentir como crianças brincando na barraca de 
pesca, comendo milho, paçoca e quentão na mesma refeição e nos aquecendo 
em volta da fogueira.
Sabemos que esse ano não poderemos fazer uma grande festa e, por isso, reu-
nimos histórias que nos levam de volta ao pátio do colégio, onde casais se 
formam em meio à dança da quadrilha, a fogueira esquenta os corações apai-
xonados, e muitas declarações são trocadas entre os bilhetes entregues pelo 
correio elegante.
Esperamos que assim você entre no clima de São João e que essa leitura aque-
ça o seu coração.

Tatiane Lucheis
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 — Tia Gegê, como assim você tinha o cabelo verde?
 — Ué, você pensa que eu nasci com quarenta anos, menina? 
 O álbum de fotografias há muito abandonado em uma estante do sítio 
fez a alegria de Ciça, vinte e um anos recém-feitos e coração recém-partido, 
fugindo da organização da festa junina anual de sua família.
 Tia Gegê entendia de coração partido, e era por isso que elas estavam 
na sala, fuçando nas memórias do ano distante de 1996, longe da confusão de 
parentes pendurando bandeirinhas ou ralando milho para fazer bolo e pamo-
nha. Ao invés do inverno de Joanópolis do lado de fora, um verão incrível em 
Edimburgo nas fotos. O cenário era maravilhoso — a parte estranha era ver 
sua tia quarentona e de cabelo preto, gorduchinha e toda tatuada como uma 
moça de vinte anos diante de um castelo medieval em um dia claro. Cabelos 
verdes, camiseta baby-look, calças cargo e piercing no umbigo...
 E com um cara ruivo do lado. Em uma foto, eles apareciam em um 
pub, bebendo e rindo, tia Gegê muito bem acomodada no colo do sujeito. 
Não dava para dizer que eram “só amigos” naquela pose comprometedora. 
Ela estava claramente apaixonada pelo ruivo que aparecia em várias imagens 
do álbum: acenando diante de monumentos, pescando em um lago, dormin-
do em um ônibus de excursão. 
 — Eu pensei que a senhora era...
 — Eu gosto de gente. — Gegê deu de ombros. — Amei a Iolanda como 
amei o Ham. Não faço distinção.
 — O cara chamava Ham? Tipo Presunto? 
 — Chamava-se Hamish. A gente teve um romance de cinema — Gegê 
sorriu um pouco. — Paixão à primeira vista! Os dois malucos, saindo da casa 
dos pais, indo ganhar o mundo. Muitos planos, muita coisa. Uma pena que 
não deu certo.
 — O que houve?
 — Ah, foi um monte de coisa. Eu precisei voltar para cá para cuidar 

Maçã do Amor|junho 2021

5

Fasherie



da sua avó e do seu tio. O Ham não escreveu mais, e quando consegui um 
contato, ele tinha se mudado para Londres.. Não tinha rede social em 1996, 
não deu para achá-lo. E aí eu fiquei... Bom, como você, agora. Chorando pis-
cinas olímpicas por alguém que provavelmente nem estava mais pensando 
em mim.
 Aquilo soou mais dramático do que Gegê pretendia. Ela não tinha 
sido infeliz — ela amara outras pessoas, e vivera boas aventuras em sua vida. 
Mas a verdade dolorida, que ela escondia a todo custo de si mesma, é que ela 
nunca foi tão feliz quanto tinha sido naquela viagem ao lado de Hamish Col-
quhoun em junho de 1996. E o que tinha sobrado daquilo? Um certo apreço 
por uísque, humor sombrio e o nome do sítio que agora era seu lar temporá-
rio: “Fasherie”, termo escocês que designava algo que causava mais problema 
do que solução, exatamente como o sítio que sempre tinha algo para conser-
tar ou arrumar.
 Dinna fash yer thoum, ele sempre dizia: não esquenta a cabeça com 
bobagem, ela sempre se repetia, lembrando da voz de Hamish em seu ouvido 
quando a situação parecia impossível de resolver. Amores sempre deixam al-
gum tipo de memória, mas não seria boa ideia contar isso para Ciça, ou ela 
acharia que nunca iria parar de sofrer por ter perdido o namorado.
 — Cecília! Agnes! Precisamos de ajuda aqui! — A voz estridente de 
Dolores na cozinha fez Gegê fechar o álbum e sair correndo. Ciça demorou 
para se levantar, um suspiro impaciente nos lábios. O que a mãe dela queria 
agora?
 Dolores estava meio engraçada, parada na frente da porta da cozinha 
enquanto tentava organizar os homens na churrasqueira e a mulherada na 
cozinha ao mesmo tempo, falando com alguém enquanto as caixas de som 
transmitiam o melhor de Chitãozinho e Xororó ao vivo e o cheiro de quentão 
nas panelas bagunçava os sentidos. Quando viu a irmã do meio se aproximar, 
ela soltou um suspiro de alívio que se ouviu na Lua.
 — Bicha, pega o carro e me ajuda. — Dolores puxou uma mecha do 
cabelo tingido de loiro platinado para trás, em um gesto nervoso. — O Zé 
Carlos teve a proeza de estourar um pneu lá na entrada da serra e tá sem es-
tepe.
 — Não era melhor mandar seu marido?
 — O Douglas tá cuidando lá da churrasqueira e só vou conseguir tirar 
ele dali na base da força física, vai você que é menos confusão. E ainda por 
cima o Zé tá com um amigo junto, melhor acelerar a coisa.
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 — Amigo? — Gegê já estava pegando a jaqueta pendurada atrás da 
porta.
 — É, um colega dele lá da redação da BBC, recém-chegado aqui no 
Brasil. Nunca viu uma festa junina na vida, e o Zé decidiu que a nossa seria a 
primeira. Só faltava mais essa, avisou só agora... Enfim, cê vai? Pelo amor de 
Deus? Eu não dou conta dessa estrada, iam acabar sendo dois precisando de 
ajuda. Ciça, onde você estava? Preciso de ajuda com os bolos...
 Gegê deixou a sobrinha aos cuidados da mãe e pegou o desajeitado 
carro da irmã para resgatar o irmão mais novo. Visitas! E visitas gringas, ain-
da por cima! O que o Zé tinha na cabeça? Custava ter avisado antes?

 Não foi difícil achar o carro de tio Zé Carlos parado no acostamento 
–  era um Corsa púrpura quase tão chamativo quanto seu dono sentado no 
capô, um sujeito narigudo de dois metros de altura e careca como um ovo, 
embrulhado em uma jaqueta do Corinthians. Ao lado dele, um sujeito bran-
quelo e meio desajeitado olhava para o cenário com o ar típico dos que nunca 
tinham sido apresentados às serras paulistas. O tal convidado do Zé Carlos 
estava de bermuda naquela friaca? Só podia ser gringo mesmo... Belas pernas, 
a propósito, Gegê pensou. A cor do cabelo já meio ralo era algo entre loiro e 
ruivo, o famoso tom indefinido da meia-idade, mas o porte geral era bastante 
adorável aos olhos, para não dizer outra coisa menos polida, porém bem ho-
nesta.
 Era o porte de alguém acostumado a caminhar longas distâncias a pé, 
e que saberia muito bem como achar o caminho para o sítio sem o carro, se 
fosse necessário. Aquilo acendeu um alerta na cabeça de Gegê. A última vez 
que tinha apreciado um sujeito daquele porte tinha sido...
 — Chegou a cavalaria! — Zé Carlos acenou enquanto pulava do capô 
— Dodô, viva! Já tava desesperado!
 — Sou eu, criatura! A Dodô me mandou para salvar o dia. — Gegê 
baixou o vidro do carro e acenou de volta para o irmão, tentando afastar a 
imagem que tinha lhe vindo à mente sem autorização, e as memórias que 
vinham atreladas à imagem. — Dinna fash, maninho, cheguei com o estepe!
 As duas palavras em gaélico fizeram o gringo visitante voltar-se para 
o carro.
 No instante em que eles se encararam, Gegê achou que ia desmaiar.
 Pela reação do visitante, o choque tinha sido mútuo.
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 Dois segundos e duas palavras muito bem pronunciadas em seu idio-
ma materno, e Hamish sentiu como se vinte anos tivessem sido removidos 
de seus ombros. Agnes Silveira! Aquela ali no carro era Agnes, a sua Agnes, 
a brasileira que tinha virado sua vida do avesso em 1996. A brasileira que 
ele viu pela última vez no desengonçado aeroporto de Edimburgo, choran-
do porque não queria ir embora, preocupada com a mãe. Aquela para quem 
ele tinha escrito, e de quem nunca tinha recebido uma resposta. Aquela para 
quem tinha telefonado –  e descoberto que não tinha ninguém com aquele 
nome na residência.
 Aquela que tinha, de certa forma, moldado sua carreira e sua vida. Ele 
estava trabalhando no Brasil porque a paixão que Agnes tinha por seu país 
de origem lhe contagiara. Ele aprendeu português, se dedicou à carreira de 
tradutor e acabou se transformando em gerente dos correspondentes latino-
-americanos nos vários jornais por onde passou — nada mal para um guri do 
porto de Leith que tinha largado a escola e vivia de organizar excursões turís-
ticas com o tio. Aquela paixão pela garota de cabelo verde e voz de comando 
o levara para a redação da BBC em São Paulo.
 E aquela paixão mal resolvida, que tinha fervido, transbordado e lhe 
entortado, o levara até aquele meio do nada, entre morros muito verdes e o ar 
muito seco e frio do inverno brasileiro. E agora, lá estavam eles um diante do 
outro, enquanto Zé Carlos suava para trocar o pneu (ele se recusava a pedir 
ajuda, talvez porque tivesse notado o clima estranho entre seu amigo e sua 
irmã). Que situação ridícula! De todos os jeitos que ele esperava, teoricamen-
te, um dia reencontrar Agnes, parado na beira de uma estrada naquele fim de 
caminho não estava na lista. Não vinte anos depois. Não com a perspectiva de 
não ter para onde fugir, se a conversa acabasse mal.
 — Seu irmão... — Hamish apontou para Zé Carlos na distância.
 — O caçula, sim.
 — Meu colega de redação! O mundo é...
 — Pequeno, eu sei. Você acabou mesmo virando jornalista?
 — Sou editor, na verdade. Tenho que administrar uma tropa inteira 
de jornalistas... E você? Farmacêutica, enfim?
 — Não. Trabalho como terapeuta. — Gegê quase se encolheu quando 
disse isso, um mundo de decepções escondidos nas palavras, e Hamish teve 
ímpetos de abraçá-la. Como era possível que a voz dela ainda lhe causasse 
tanta emoção depois de vinte anos? E depois do fora que ela tinha lhe dado? 
Se ela soubesse como ele tinha virado do avesso por conta dela... Se ela sou-
besse o quanto ele tinha imaginado revê-la. — Eu te disse que os meus morros 
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eram quase tão bonitos quanto os seus, não disse?
 — Eles são lindos. E olha só, no fim eu vim para a sua festa junina. 
Demorou um pouco, mas...
 — Pronto! — Zé Carlos gritou de perto do carro. — Caramba, achei 
que não terminava nunca. Vamos embora, que aposto que a Dodô deve estar 
cuspindo marimbondo a essa altura. Tá tudo bem aí?
 — Sua irmã é muito simpática — Hamish se pegou dizendo, e Gegê 
fechou a cara na mesma hora, voltando para o próprio carro como um exérci-
to em retirada. Só quando ele voltou para o carro de Zé Carlos é que Hamish 
entendeu que tinha feito uma besteira: tinha soado como se não conhecesse 
a moça, como se pretendesse fingir que Agnes era uma estranha que ele só 
tinha conhecido agora.
 Depois de vinte anos, ela era uma estranha. Tinha mudado bastante 
fisicamente, embora ainda tivesse o mesmo incêndio nos olhos castanhos, a 
mesma vivacidade na voz. Vai saber se ela tinha marido e filhos esperando 
no sítio! Vai saber o que tinha acontecido com ela depois que ela voltou para 
aquela terra – ela tinha as tatuagens que sempre quisera nos braços, logo ele 
imaginava que tinha conseguido todo o resto com o qual sonhara. Ele sabia o 
que tinha lhe acontecido: alguns romances, muitos empregos, e nada que ele 
pudesse dizer que era seu com certeza. Não tinha sido infeliz, mas poderia ter 
sido... Bem, poderia ter sido muito mais coisas.
 — Então essa é a sua irmã Gegê — Hamish disse para Zé Carlos quan-
do eles retomaram a estrada, seguindo o rastro de poeira do carro de Agnes 
serra acima.
 — É. Minha mãe postiça. — Zé Carlos prestava atenção na estrada. — 
Cê não repare, ela é meio… Bom, as coisas não estão fáceis. A namorada deu 
no pé, sabe como é. — Hamish fez que sim com a cabeça só para continuar o 
assunto. Solteira, então. E por que ele estava contente com isso?
 — Ela não tem idade para ser sua mãe — o escocês tentou fazer uma 
piada para descontrair um pouco o ambiente.
 — Não, são oito anos de diferença só. Mas é que minha mãe ficou do-
ente quando eu tinha uns doze anos, e ela teve que cuidar de mim.
 — E você deu trabalho?
 — Muito — Zé Carlos soou bem sério. — Foi uma época de bosta, 
perdão o termo. Meu pai deu no pé com uma mina só dois anos mais nova 
que a Gegê, a coisa foi... Enfim, se eu falar muito, acho que vou me sentir mais 
culpado por ter sido um pestinha.
 — Você certamente não foi um peste. Certamente não escolheu esse 
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problema todo.
 — Claro que não, mas para mim foi fácil, eu era criança. Para ela... Ela 
estava com tudo, sabe? Morou na Grã-Bretanha, estava feliz da vida com a 
vida dela lá longe... Ela podia estar feliz passando frio e casada com o Gringo, 
mas meu pai armou para ela ficar aqui, presa com a gente.
 — Gringo? — Hamish ergueu a sobrancelha. Alarme vermelho. Ele 
nunca tinha pensado no ponto de vista de Agnes para a história. Certamente 
nunca teria imaginado-a com tantos problemas na mão... Ou em como ele foi 
descrito para os brasileiros. E a julgar pelo rubor no rosto de seu colega de 
redação...
 — Esqueci o nome do camarada. Um grandessíssimo filho de uma 
puta que se dizia apaixonado por ela, mas nem para responder os e-mails que 
a Gegê mandou pra ele. Corno! — Zé voltou-se para o amigo. — Desculpa. É 
que eu sou meio...
 — Você ama sua irmã. Eu entendo. — Hamish quis se afundar no 
assento do carro e não sair nunca mais, isso sim. Ele não estava esperando 
nada daquilo: ela escreveu para ele? Para onde foram parar aqueles e-mails, 
então? Por que ela tinha dado o número do telefone errado de propósito? Se 
ele soubesse que ela tinha enfrentado aquele maremoto todo, ele teria...
 Och, ele teria feito o quê? Com vinte anos e sem qualificações ou ta-
lentos, sem nunca sequer ter saído da Escócia? Ia mesmo pegar um avião na 
direção de um país desconhecido, cujo idioma ele não dominava, para ajudar 
como?
 Dinna fash yer thoum, ele resmungou para si mesmo. E só porque ele 
tinha falado aquilo, ele viu a placa que indicava a entrada do sítio — e aquilo 
lhe arrancou uma risada cansada.
 Agnes tinha batizado o terreno como Fasherie. Como eles tinham um 
dia pensado em batizar um motorhome para chamar de lar e explorar as ilhas 
britânicas.
 Ela se lembrava dele com carinho, então. A não ser que aquilo fosse o 
“foda-se” mais elaborado do mundo.
 Pois bem, ele estava a ponto de descobrir. O destino tinha lhe entregue 
o passado de volta, envolto em bandeirinhas de festa – e ele não seria um bom 
filho do porto de Leith se não fosse pelo menos um pouquinho teimoso.
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 Como sumir no meio de uma festa junina dentro da própria casa? 
No caso de Gegê, a resposta era “esconda-se na cozinha”. A parentada e os 
amigos dos parentes iam e vinham e ninguém parava por muito tempo para 
conversar – ou para perguntar que tanto ela ficava pajeando o forno como se 
tivesse algo muito importante ali dentro, ou como se as salsichas fossem fugir 
da panela de molho se alguém não estivesse vigiando. A música e o quentão 
iam rolando, e ela via tudo de um canto, como se a casa e a festa não fossem 
dela.
 De quando em quando, alguém vinha comentar sobre o Gringo Que 
O Zé Trouxe: que o cara não entendia para que servia farofa, que quase co-
meu pamonha com palha e tudo, que tinha ajudado o Douglas a montar a 
fogueira com mais habilidade do que seis brasileiros postos juntos e que não 
parecia nem um pouco afetado com o quentão. Gegê o via pela janela, encan-
tada com a cena: como era possível que ele fosse ao mesmo tempo tão esperto 
e tão tremendamente desajeitado? E como era possível que ele ainda tivesse 
estômago de avestruz?
 Ele não tinha o direito de ser tão adorável aos quarenta anos.
 Cada vez que Hamish percebia que estava sendo espionado, ela vol-
tava a se esconder na cozinha, com o rosto pegando fogo como se tivesse a 
idade de Ciça. Logo ela descobriu que aquele era o pior local do mundo para 
manter sua dignidade, porque a mulherada da casa estava às risadinhas, por 
motivos bem óbvios:
 — Foi envio de Santo Antônio, com certeza.
 — Você acredita nessas besteiras?
 — Vai lá ver onde ela colocou a estátua do santo, vai! Dentro do pote 
de sorvete no freezer!
 — Vocês descobriram se ele é solteiro?
 — O santo?
 — O gringo! — O rosto de Gegê pegou fogo. Não era informação que 
ela quisesse saber. Não que fosse de sua conta. Não que fizesse alguma dife-
rença. Não que ela estivesse secretamente esperando que ele fosse, claro.
 — É solteiro. Mas Zé Carlos mandou a gente não se animar muito, sei 
lá o porquê.
 — Ih, pronto, é lindo e é gay? É isso, produção? Santo Antônio, Santo 
Antônio, assim tá difícil!
 — Escuta aqui, ô cambada de maritaca, dá para fofocar em outro can-
to? — Gegê jogou o pano de prato longe, silenciando as primas. — Parece que 
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nunca viram homem na vida, Jesus Cristo!
 — Eita, que bicho te mordeu, Gê? — Uma das primas perguntou, mas 
não obteve resposta: Gegê já tinha saído da cozinha pisando duro.
 Só tinha duas opções àquela altura: se trancar no quarto até o pessoal 
ir embora, ou então enfrentar o problema à unha. Hamish não tinha fingido 
que ela era uma estranha na frente do Zé? Ela conseguiria fazer o mesmo. Era 
questão de aguentar firme algumas horas e tudo se resolveria.
 Sim, e se ela continuasse mentindo para si mesma só mais um pouco, 
talvez ela se convencesse que não estava tremendo da cabeça aos pés porque 
o desgraçado conseguia derretê-la só falando seu nome.
 Já estava anoitecendo e as serras ficavam maravilhosas com o pôr do 
sol. Em qualquer outro dia, em qualquer outro ano, ela teria apreciado me-
lhor a cena enquanto se sentava no degrau do alpendre. Mas agora tudo lhe 
pesava: o som de música sertaneja nas caixas de som, a risada da criançada 
com os estalinhos e o pessoal dos fogos de artifício discutindo onde estourar 
as bombas sem fazer estrago. Gegê se pegou pensando em tudo o que tinha 
acontecido naqueles vinte anos – na mãe que não estava mais ali, no pai que 
tinha sumido, em Dolores e Douglas e em Zé Carlos, e até em Iolanda que não 
gostava de festas juninas e sempre vinha nas celebrações da namorada com 
uma carranca no rosto.
 Poderia ser outra vida, mas ela tinha vivido aquela existência. O que 
teria acontecido se tivesse ficado em Edimburgo? Não era a primeira vez que 
fazia aquele exercício mental, mas era a primeira vez em que a figura dentro 
do sonho era, digamos, mais real: com menos cabelos, mais rugas e os mes-
mos joelhos ossudos.
 — Och, você é boa em se camuflar. — O sotaque carregado fez Gegê se 
sentar mais reta.
 — Och digo eu. — Gegê voltou-se para Hamish, que agora sentava-se 
ao lado dela no degrau. Ela não se deu ao trabalho de parecer surpresa. Por 
um tempo, eles ficaram quietos, olhando o sol que se punha. Quem seria o 
primeiro a falar?
 — O nome do sítio é engraçado — ele começou, tímido como nunca.
 — Obrigada. O cara que me ensinou o idioma era engraçado, tam-
bém.
 — Ouvi falar que ele virou um solteirão praticamente careca. Como 
é que vocês brasileiros falam? Um tiozão? — Hamish se permitiu um bufar 
cansado. — Então, vamos continuar fingindo que não tem um elefante com 
bandeirinhas de festa no meio da sala?
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 — Escuta, tá tudo bem...
 — Claro que não está. Olha para você. Olha para mim. Twa dafties, 
dois… tontos? Isso?
 — Dois estranhos, talvez. — Gegê se preparou para o golpe. Melhor 
ser ela a falar a verdade. — Eu entendo que você quis outra coisa. A gente 
só era... Quer dizer, eu não estava esperando um pedido de casamento nem 
nada.
 — Och, come off it, now. Isso estava implícito. Era você quem eu que-
ria, ter vinte anos ou quarenta não mudava em nada. — Ele respirou fundo. 
— Não mudou nada. Mas eu achei que você tinha decidido sumir!
 — Como? — Gegê ergueu a voz. — Você não responde os e-mails e eu 
que sumi?!
 — Se eu tivesse recebido os e-mails... E eu juro que eu não recebi nem 
uma mensagem. E quando eu liguei pro Brasil, quem atendeu foi um camara-
da que disse que era engano! Repetidas vezes. O que eu deveria pensar?
 — Meu pai, provavelmente. O filho da puta… — Ela se encolheu de 
novo.
 — O seu irmão me contou.
 — Eu vou estrangular o Zé!
 — Deixa ele vivo. Não acho outro editor de imagem tão cedo. — O es-
cocês coçou os olhos. — Deve ter algum Hamish se perguntando até hoje que 
raios estava escrito naquelas mensagens. E seu pai deve achar que fez bem, 
mantendo você aqui. — Ele bufou de novo, mais cansado. A verdade, então, 
se parecia com aquilo: com um fim de tarde meio frio e com uma Agnes 
Silveira bonita e desolada na soleira de uma casa. — Eu achei que você tinha 
decidido... Dunno, achou que era cedo demais para um compromisso desse 
tamanho.
 — E eu achei a mesma coisa! Que confusão, meu Deus... — Um dos 
rapazes enfim se entendeu com os fogos de artifício, e o silêncio do começo de 
noite foi iluminado por estrelas coloridas, pontuado por risadas e aplausos do 
pessoal. Agnes respirou fundo, tentando relaxar um pouco que fosse. — Po-
deríamos ter tido filhos — Gegê continuou, mais para si mesma do que para 
Hamish.
 — Teria sido uma aventura e tanto. Mas por que você está falando 
como se eu estivesse morto? Ou você?
 — Pelo amor de Deus, eu já tenho quarenta anos.
 — E eu tenho quarenta e um. Não estamos decrépitos.
 — Você não pode estar falando sério.
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 — Eu acho que eu sei a minha data de aniversário…
 — Oito de novembro — Gegê o encarou enfim. — Escorpião com 
ascendente em Sagitário, mas você não acredita em horóscopo.
 — E o seu aniversário é vinte de maio, e você é do signo de Touro. E 
você é alérgica a frutos do mar e tem muitas cócegas nos pés. Eu não esqueci. 
— Hamish a encarou de volta, a voz com um nervoso que chegava a parecer 
esperança. — Eu nunca esqueci de nada, de nem um dia e de nenhuma noite 
nos últimos vinte anos. E se você aceitar começar do zero, por que não?
 — E o que você espera? Um milagre?
 — Quer dizer, outro? Onde mais vão precisar colocar aquela tal está-
tua de Santo Antônio para a gente se acertar, dentro dum foguete? 
 Gegê caiu na risada, e agarrou as mãos de Hamish antes que ele se 
afastasse. Não dava para voltar no tempo, não dava para refazer todos os pas-
sos e impedir os erros que os moldaram. Mas aquela chance de começar do 
zero era tentadora demais para deixar passar. O amor que um dia tinha exis-
tido ainda estava ali, dormindo debaixo das cinzas, esperando.
 Ciça viu sua tia Gegê beijando o gringo nos degraus da casa, a luz dos 
fogos de artifício disfarçando lágrimas e realçando sorrisos. A mulherada da 
família ia ter um troço quando soubesse — por enquanto, era melhor deixar 
os dois sossegados, aproveitando o momento. A jovem foi até a cozinha e, 
antes que a mãe ou as primas vissem, tirou a estátua de Santo Antônio isolada 
no fundo do freezer. O sujeito estava de folga naquele sítio, pelo menos en-
quanto durasse a festa.
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 É chegado junho, o seu mês favorito. O mês que tem dois dias de João 
– um do santo e outro do que não é, não. Eles têm só três dias de diferença um 
do outro, daria até para emendar a comemoração.

 Em meio a tantas cores, cheiros e sabores, nem mesmo a clareira da 
fogueira é capaz de se destacar tanto quanto os seus olhos escuros, do brilho 
mais puro, desejosos de atenção. E mesmo em meio à multidão, meus olhos 
te procuram e te encontram com um sorriso vistoso, exultante com sua come-
moração.

 Mesmo após onze anos, meu bem, eu te juro, que continuo te aman-
do com o amor mais genuíno que já senti. Celebro ao seu lado a sua terceira 
década, este ano sem festa, mas com a mesma paixão e fascínio cristalino que 
pertence ao único inquilino que já morou em meu coração.
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Resenha:
Correio
nada
elegante

Ana consome romances no café da manhã, de preferência 

com três colheres de açúcar, e se pudesse viveria em um 

musical porque cantar sobre seus sentimentos faz tudo ficar 

melhor. Amante dos clichês, seu encontro perfeito envolve 

sorvete e o fim de uma tarde de verão.



 Correio Nada Elegante é um conto da autora Marina Oliveira, publi-
cado digitalmente pela Página 7, e pelo título já dá para adivinhar em qual 
época do ano a história se passa!
 No conto acompanhamos Rie, uma adolescente no último ano de co-
légio, que fica de castigo sem poder viajar com os pais e a irmã, depois que os 
pais descobrem suas notas baixas e o fato dela estar matando aulas de educa-
ção física (ou seja, já comecei a me identificar com a personagem desde aí). 
 Presa em Brasília enquanto a família curte as praias do Nordeste, Rie 
propõe trabalhar na festa de Santo Antônio da paróquia da avó em troca do 
direito de usar o celular.
 Então é assim que Rie se vê trabalhando na barraca do pastel, junto 
do primo Gustavo e do amigo dele Rui. Apesar de toda a resistência inicial, ao 
longo da semana ela descobre que nem tudo é tão ruim quanto ela imaginou, 
principalmente quando correios elegantes anônimos começam a chegar e a 
mexer com seu coração.
 A escrita do conto é leve e dinâmica, cheias de conversas e conselhos 
entre melhores amigas, e ao mesmo tempo em que somos apresentados a uma 
personagem determinada e de opiniões fortes, ao longo da história também 
vemos Rie lidar com suas inseguranças e reavaliar o que seu coração realmen-
te quer.

 Sem contar que eu nem sou rebelde, 
apenas um espírito livre.
 E, nossa, esse espírito livre aqui amava 
festas juninas. Melhor celebração do ca-
lendário por motivos de COMIDA.
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 Minha parte favorita da história foi a presença de personagens diver-
sos: Rie e sua irmã são descendentes de japoneses, e Rui possui deficiência 
auditiva. Além disso, as descrições de todas as comidas típicas de festa junina 
(não recomendo ler o conto de estômago vazio, viu?) e a ambientação da his-
tória te dão a sensação de estar sob bandeirinhas coloridas e sentindo o cheiro 
do quentão.
 O romance é daqueles clichês que já sabemos como vai acabar, mas a 
gente não se importa em ler de novo, porque o calorzinho no coração é tão 
gostoso que lemos tudo de uma vez em uma sentada. Sem falar que... quem 
nunca quis receber declarações de amor por meio de correios elegantes mis-
teriosos, não é mesmo?

Informações técnicas:
Editora : Agência Página 7 
Data de Publicação: 13 junho 2019
Idioma : Português
Número de páginas : 50 páginas
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 Eu escolhi ficar na barraquinha de vendas, cuidando das maçãs do 
amor. Não era o doce mais procurado e eu teria paz.
 Foi o que pensei.
 Esqueci que, todos os anos, a escola  permitia que o segundo ano or-
ganizasse um Correio Elegante em que podíamos, por dois reais, mandar 
mensagens com cantadas de forma anônima (ou não) uns para os outros.
 Todos os anos eu recebia várias cartas. Consequência de ser consi-
derada a garota mais popular e bonita da escola. Não que eu realmente me 
considerasse assim, mas eram os meus rótulos, e por muito tempo os vesti e 
desempenhei com excelência.
 Mas quando a gente faz dezessete anos tudo parece virar uma bagun-
ça. E junto com a escolha de “o que vou fazer depois do colégio?” também 
acabamos nos deparando com as perguntas “quem eu sou?”, “do que eu gos-
to?”, “de quem eu gosto?”.
 O último questionamento me fez terminar com Henrique, o cara mais 
popular da escola, com quem eu namorava desde os catorze anos. Todo mun-
do nos via como casal modelo. 
 E realmente parecia certo estar com ele. 
 Só que não era tão fácil assim. 
 Era? 
 — Ei, mais um para a senhorita Ana Marta Cortez. — Bianca sorriu 
me entregando outro bilhetinho em forma de coração. — Este não é anônimo, 
foi o senhor Henrique que mandou. — Suspirei, olhando para a barraquinha 
de algodão-doce, onde ele estava.
 Eu sabia que Henrique era um rapaz sensacional, só que...
 — Acho que ele quer reatar, viu? — Bianca deu um sorriso maroto, 
mordendo os lábios. Seus lábios eram grossos e tinham o formato de um co-
ração. — Cá entre nós... É o terceiro que ele mandou para você.
 — Ah é? — Eu ri, colocando a cartinha na pilha que estava em cima 
da minha mochila. — Faz um favor para mim? No próximo diz para ele que 
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não vai adiantar e que a culpa não é dele, eu só prefiro que a gente esteja livre 
para a faculdade.
 — Vou falar, pode deixar. — Ela encarou a minha pilha. — Só com os 
cartões que mandaram para você minha turma já vai lucrar bastante.
 O dinheiro arrecadado com as atrações de que cuidávamos sempre 
podia ser usado pelas turmas como bem entendessem. Na maioria das vezes 
conseguíamos pagar uma viagem para algum lugar legal, ou vários churras-
cos durante o resto do ano.
 — Eu também estou impressionada com a quantia — admiti, passan-
do a mão nos meus cabelos e suspirei.
 — Você é a garota mais bonita da escola, não devia estar acostumada 
com todos te querendo? — Bianca se recostou na pilastra da barraquinha e 
eu me sentei no banquinho em frente ao caixa dando de ombros e cruzando 
os braços. — Vamos ser francas, você poderia ter o cara que você quisesse só 
estalando os dedos. 
 — Não é assim tão simples. — Bia revirou os olhos com a resposta. — 
E você pode ter tanto meninas quanto meninos...
 — Amiga, eu sou bissexual, mas não é bem assim. Não é só chamar 
que as pessoas vêm, sabe? — Ela riu fechando levemente os olhos castanhos-
-mel. Seus cabelos encaracolados estavam presos em duas trancinhas.
 O vestido que escolheu era no estilo de festa junina, as cores verme-
lha e azul combinavam com sua pele e o coturno nos pés deixava claro que, 
apesar de estar a caráter para a festa, era a velha Bianca que escutava rock, era 
rebelde e a primeira bissexual assumida da escola.
 Quando Bianca se assumiu ninguém entendeu. Todos acharam que 
ela era lésbica, já que apareceu nas redes sociais namorando uma garota. O 
namoro não deu muito certo e ela terminou, depois acabou namorando João 
Paulo, que a traiu com Carolina. Todos ficaram muito confusos com tudo e 
ela precisou explicar o que era ser bissexual.
 De uma das garotas mais populares da escola, ela passou a sofrer 
bullying e ser excluída por todos. Bianca até então era minha amiga, mas por 
convenção e porque meus pais não queriam que eu andasse com ela, acabei 
me afastando.
 Ela nunca deixou de me cumprimentar e sempre que conversávamos 
era como se estivesse tudo bem. Esse era o seu jeito de levar a vida: ignorando 
os outros e sendo ela mesma. 
 Precisava ter muita coragem para quebrar todas as convenções sociais 
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e assumir ser quem era. Eu queria ter um terço da coragem de Bia, mas antes 
disso eu precisava ter certeza de quem eu era, certo? E eu não tinha.
 — Não, não sei... — respondi dando um sorriso maroto apenas para 
ouvir ela dar outra de suas gargalhadas.
 — Eu imagino que não saiba... Bom, não quer mandar nenhuma men-
sagem para ninguém? — Ela mexeu a caixinha na minha frente.
 — Não, obrigada.
 Bianca piscou, fazendo um “joinha” e voltando a circular por entre as 
pessoas, oferecendo as mensagens, fazendo todos darem risada e, pelo menos 
naquele dia, esquecerem que a odiavam apenas por ela se recusar a se encai-
xar nas caixinhas que estipularam naquele colégio particular de Freiras.
 Atendi algumas pessoas. Os amigos que estavam no primeiro ano da 
faculdade e aproveitavam a Festa Junina para matar as saudades da escola 
acabavam por perguntar sobre Henrique.
 — Nós terminamos — respondi todas as vezes, contendo o sorriso, 
porque todos me olharam com tristeza — Ah, não! Fui eu que terminei...
 E aí quando perguntavam “por quê?”, eu não sabia responder.
 Não tinha muita certeza do porquê, eu só sabia que não podia deixar 
alguém legal preso a mim sendo que eu não correspondia aos sentimentos 
dele com a mesma intensidade.
 Eu não podia mais fingir sensações que não sentia.
 Finalmente chamaram para as apresentações de dança. Eu não iria 
participar, então podia ficar por ali dando um tempo do movimento.
 Bianca aproveitou que todos estavam na apresentação para fazer um 
intervalo. Havia mais duas garotas do segundo ano com a mesma função de 
“Carteira Elegante” e acho que ela não tinha muito saco para assistir às dan-
ças.
 — Preciso de um pouco de açúcar. — Ela colocou a nota de cinco reais 
em cima do balcão e do outro lado mais uma dúzia de cartões. — Ah, esses 
são para você, achei melhor guardar e entregar todos juntos.
 — Todos são anônimos? — perguntei entregando para ela uma maçã 
do amor e lendo as mensagens. “Se o ‘dois pra lá dois pra cá’ for com você, eu 
vou pra qualquer lugar”. “Me chama de asma que eu te deixo sem ar”. Alguns 
deles tinham nomes escritos do lado. — Você colocou o nome de quem man-
dou do lado? 
 — Para não esquecer — respondeu ela e eu ri, sendo acompanhada 
por Bianca. Notei que duas garotas mandaram mensagens.
 Não gostei da sensação do meu coração dar pulinhos acelerados com 
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isso. 
 Eu gostava de caras, não é?
 — A Júlia Fontine é lésbica? — Balancei o cartão. — Ou mandou na 
zoeira?
 — Ela é lésbica. Eu avisei que você é hétero até o último fio de cabelo, 
mas segundo a Júlia “o não ela já tem”, então não há problema buscar a hu-
milhação. — Acompanhei a risada de Bianca, sentindo meu coração acelerar 
ainda mais com a informação.
 Por quê? 
 — Achei que ela era hétero... — suspirei, encarando o cartão.
 — Ué, amiga, tem interesse? — Bianca parou de rir e me encarou com 
curiosidade, aqueles olhos brilhando. Ela umedeceu os lábios, mordendo-os 
de forma sexy. Ela tinha noção do quão bonita era? Minha respiração deu 
uma falhada, pisquei rapidamente, balançando o rosto para voltar à realida-
de. 
 — Não! Claro que não... — respondi mais rápido do que gostaria, com 
a voz mais fina e estridente do que o normal. Bianca franziu o cenho, cruzan-
do os braços, segurando o sorriso. — Não me encara assim, Bia. Até onde eu 
sei, sou hétero. 
 — É, eu também achava isso sobre mim... Mas já que estamos sozi-
nhas aqui, me conta, por que mesmo você e o Henrique terminaram? Seja 
sincera, ele te traiu? 
 — Não... Eu já falei que é porque não queria nenhum de nós preso 
para ir para a faculdade e conhecer pessoas novas... — Eu vi no olhar de Bia 
que ela sabia. 
 — É mesmo? — Ela mordeu a maçã do amor — Você parou de gostar 
dele? A última vez que falamos sobre isso, antes de você começar a fingir que 
não existo porque sou LGBT, você parecia super apaixonada por ele. 
 — O Henrique é um cara incrível, é só que... — Eu me distraí com os 
lábios dela mordendo a maçã, seus olhos estavam presos em mim e Bianca fez 
de propósito. — Como você soube que gostava de meninas?
 Ela engasgou com o pedaço da maçã. Não esperava a pergunta. Quan-
do conseguiu se desengasgar, ela me encarou.
 — Bom... Eu acho que sempre soube... — Ela encolheu os ombros, 
abaixando o olhar, pensando. — Vou ser sincera, promete não me bater?
 — Eu apanharia se tentasse, todo mundo sabe que você pratica artes 
marciais — Ela sorriu. 
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 — Quando você “virou” a garota mais bonita da escola... Quando esse 
rótulo passou a ser seu... Eu não consegui discordar dos meninos ou me sentir 
menosprezada, porque eu te achava realmente a mais linda — disse ela e eu 
senti minhas bochechas corarem. Bianca passou a mão no queixo, coçando-o, 
também estava corada. — Foi aí que eu notei que eu tinha atração por você e 
por outras garotas, só que eu continuava interessada nos garotos... Daí desco-
bri que a bissexualidade existe e que é normal. 
 — Foi muito difícil se assumir? 
 — Meus pais nunca me proibiram de nada e para eles não foi um 
escândalo. — Ela respirou fundo. — Minha mãe me avisou que se eu me as-
sumisse para todos eu provavelmente perderia todos os meus “amigos”. — Ela 
fez as aspas em amigos com as mãos. — E aí eu tinha a opção de manter em 
segredo, não ser eu mesma e manter meu status, ou ser quem eu era, mesmo 
que me odiassem... Sem o apoio dos meus pais talvez eu nunca me assumisse, 
mas eu tinha e isso que importava, ter alguém por mim.
 Seus olhos se encheram de lágrimas e meu coração se encheu de cul-
pa. Eu sabia que era errado excluí-la, só que meus pais proibiram nosso con-
tato, e todo mundo que continuou ao lado de Bianca acabou sendo excluído 
de tudo. Eu não queria ser excluída. Eu não queria que descobrissem que eu era 
uma farsa, e eu não queria ser odiada. 
 — Eu... Eu sinto muito por ter me afastado, mas meus pais...
 — É, eu sei, eles são evangélicos, né? Para eles é uma abominação. 
— Ela deu de ombros. — Você nunca me tratou como se eu fosse lixo, Ana. 
Nunca me ignorou, só se afastou a pedido dos seus pais. Teve meninas que me 
bateram no banheiro, você sabia disso?
 Eu fiz que não. Abaixando o olhar e mordendo o lábio. 
 — Não... Eu... 
 — Relaxa, eu sabia que podia acontecer e as medidas cabíveis foram 
tomadas, só que... Bom, minha terapeuta ganhou muito dinheiro. — Ela riu 
para aliviar o clima. — Por que você tá perguntando? 
 Não respondi, tentando organizar meus pensamentos. 
 Valia a pena anular quem eu era pelo que os outros iam pensar? Eu me 
importava em ser a garota mais popular da escola ou eu queria ser feliz?
 — Você nunca se questionou sobre sua sexualidade, não é?
 — Não, pelo menos não até esse ano... — Como eu ia explicar? Escolhi 
ser sincera. — Nunca achei que existissem outras possibilidades, e... Bom, eu 
e o Henrique decidimos tentar evoluir a relação, sabe? — Ela sorriu marota, 
entendendo o que eu queria dizer. — Então eu fui pesquisar para entender 
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e me deparei com o pessoal falando sobre as sensações, sobre as vontades e 
tipo... Eu nunca senti nada daquilo com nenhum dos caras que fiquei. — Bia 
estava prestando atenção. — Nunca senti as borboletas no estômago...
 — Você sabe que não vou te julgar, pode desabafar, apesar de tudo, 
nunca deixei de ser sua amiga. — Ela comentou me encorajando a continuar 
a desabafar, e eu sorri em resposta.
 Eu queria dizer que precisei de coragem para falar aquilo para Bianca, 
mas não era verdade, porque estava desesperada para falar sobre aquilo com 
alguém, para contar.
 Só não tinha me sentido segura com ninguém para fazer isso.
 — Certo. Aí eu comecei a me observar e comecei a notar que a sen-
sação de acelerar o coração e... Bom, todas as sensações que temos em razão 
da atração física, eu só tinha com garotas — concluí e Bianca abriu a boca 
um pouco em choque. — Quando percebi isso achei melhor terminar com 
o Henrique. Não era justo o prender a mim sendo que... Eu não conseguiria 
continuar com ele sabendo disso. 
 Ela colocou a mão na boca, surpresa, e deu risada, não de deboche, 
nem de mim, parecia rir de si mesma. 
 — Não é que a Júlia tava certa? — Quando entendi que foi esse o pen-
samento dela eu dei risada. — Eu notei que você ficou feliz com o cartão dela, 
agora entendi o porquê. Então, a senhorita é lésbica?
 — É, eu sou.
 Até aquele momento eu não havia admitido aquilo nem para mim 
mesma, e sorri quando admiti. Ainda teria que permanecer um segredo para 
o mundo, mas naquele momento eu descobri algo sobre mim.
 Algo importante. Eu escolhi ser eu mesma. Eu escolhi ser feliz.
 Bianca sorriu, puxando-me para um abraço apertado. Um abraço de 
acolhimento. Um abraço que me transmitiu toda a segurança do mundo.
 — Bem-vinda ao vale — ela sussurrou. 
 Nós nos separamos do abraço e percebi que as pessoas já estavam 
saindo da apresentação. Ainda haveria uma hora de festa e depois precisáva-
mos desmontar e limpar tudo. 
 — Acho que agora vou precisar voltar a trabalhar — disse ela. — Mas 
podemos conversar depois... 
 Eu sorri.
 — Bia, antes de ir, deixa eu escolher um desses bilhetes aí — eu disse, 
pagando-lhe os dois reais, ela me deixou olhar na caixa.
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 — Devo mandar para a Júlia? — ela perguntou e eu fiz que não.
 — Pode deixar que este eu entrego. — Pisquei para ela, que deu de 
ombros e piscou em resposta com seu jeito malandro. 
 Depois do que pareceu uma eternidade a festa terminou e começamos 
a desmontar e limpar tudo. Peguei um saco de lixo e fui recolher os copos. 
Bianca fez o mesmo. Perguntei se ela ainda morava no mesmo prédio e ela 
assentiu. Ficava no caminho da minha casa, então combinamos de voltar jun-
tas. 
 Demorei um pouco mais com o pessoal da turma e ela me esperou no 
portão. Fomos conversando sobre amenidades até a porta do prédio dela. E 
foi aqui que precisei de coragem. 
 — Então... Entregou o cartão para quem você queria? — perguntou 
ela.
 — Não... Ela estava ocupada demais entregando cartas de amor para 
os outros. — Bianca levantou uma sobrancelha, abrindo o sorriso — Aqui, é 
para você. — Estendi o cartão.
 Bianca o pegou, mas não o leu; em vez disso, passou seus braços em 
torno de mim, trazendo meu corpo para perto, e me beijou.
 Foi a primeira vez em toda a minha vida que senti as famosas borbole-
tas no estômago. Foi a primeira vez que tive coragem de não vestir os rótulos 
e ser quem eu era. E foi a primeira vez em que achei a peça que faltava para 
completar o quebra-cabeça para entender quem eu era e de quem eu gostava.
 As borboletas sempre estiveram ali, eu só as procurei nas pessoas erra-
das.
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Eu sou a Helena, ou Lena. Escrevo poemas e contos nas ho-

ras vagas e sempre estou rabiscando um lettering por aí!

Autoria: Lena
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Nascida em Belo Horizonte, Laura é aquariana, fã de Final 

Fantasy, autora de ficção especulativa e não resiste a um 

romance água com açúcar. Passa o ano inteiro comendo 

comida de São João e estocando milho pra próxima leva de 

pamonha. Estuda literatura na UFMG e hoje em dia trabalha 

com pesquisa em fanfic.

Autoria: Laura Ribeiro | Edição: Equipe Editorial | Revisão: Thais Rocha

Pois essa 
fogueira já 
queimou o 
meu amor



 A noite de quermesse cheirava a gengibre e milho verde. Presos em 
varais, os balões de São João não passavam de cilindros de cartolina vermelha 
e amarela doadas pela associação do bairro. Ninguém parecia se importar. 
Entre risos de crianças e a agitação do comércio, todos os olhares convergiam 
para um só ponto: a noiva, solitária no centro do baile, que girava, livre, espa-
lhando o borrão de um sorriso que ela mal parecia conter. Seu cabelo cachea-
do fazia ondas ao redor do corpo, e os sapatos faziam um “tec tec” confortável 
no tablado.
 Não vou mentir: trabalhar embalada no vai e vem de uma sanfona 
era um tanto melhor que as noites fechadas no bar. Havíamos montado uma 
barraquinha na praça central e cedido espaço para os ensaios do grupo de 
quadrilha nas semanas anteriores. Já sabia as músicas (e os passos) de cor, 
mas o que realmente fazia valer a pena era a comida: de pamonha a tropeiro, 
eu já tinha montado as marmitas que estenderiam a noite de São João para o 
resto do meu mês.
 — Um quentão caprichado!
 Despertei de meu transe gastronômico e pousei os olhos no rapazote 
do outro lado do balcão. Parecia um agroboy de loja de departamento, com 
jaqueta de courino puído por cima de uma camisa listrada em tons nada ju-
ninos. Nenhum esforço. Era ridículo pensar na proporção de caras que nem 
se davam ao trabalho de se vestir a caráter.
 — Três fichas — avisei com má vontade, indicando com o queixo os 
preços expostos na lateral da barraca.
 — É mentiiira! — ele cantou no ritmo da música. 
 Em silêncio, sustentei seu olhar até que o “i” prolongado embolasse 
na curva do “r”. A vergonha viria — sempre vinha quando você não reagia 
nos conformes. O rapaz, então, franziu o cenho, desconcertado, e entregou as 
fichas. Um, dois, três papéis arrancados da carteira a contragosto.
 — Quando o álcool bater esse pessoal vai ficar insuportável — soprei 
a irritação para fora, observando o cliente se afastar com o copo em mãos. 
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 — Esse era o noivo  — meu chefe comentou do outro lado da barraca. 
Trazia uma bandeja de salsichão com pipoca e cural. Não quis perguntar. 
 — Gente. — Meu desprezo era palpável.
 — Quem sabe ano que vem não é você naquele altar?
 — Vai precisar de muito mais que quentão para esse feito... — Deixei 
um risinho resignado escapar e voltei a atenção para o grupo que preparava a 
roda para a dança final. 
 Considerei fazer uma visita às outras barraquinhas, mas tive minha 
atenção capturada pela noiva que deixava o palco. Ela desceu com seu vestido 
bem armado e falou qualquer coisa com o tal do noivo. Ele não respondeu. 
Virou o quentão de uma vez e deu as costas para conversar com outro prová-
vel agroboy. Meu peito apertou. Ela continuava encarando-o, os olhos imen-
sos como jabuticabas prestes a cair. Seu lábio tremeu, e eu sabia o que viria 
em seguida. O noivo também. Puxou-a pela mão com um solavanco e ergueu 
o tom de voz para lhe responder. Ela tentou se esquivar do aperto insistente, 
mas ele a puxou de volta, fazendo com que ela tropeçasse. Saltei por cima do 
balcão e, não sei com que força, empurrei uma bandeja de quentão contra o 
noivo. 
 — Cravo e canela. Por conta da casa — cantei com um aceno do cha-
péu de palha e dei o braço para a noiva, mergulhando na roda que começava 
a se fechar.
 A partir daí eu não tinha mais um plano. Não que em algum momen-
to eu tivesse um, mas entrei na roda com a jovem ancorada ao meu braço e 
repeti os passos que memorizara nas últimas semanas. Ela me acompanhou, 
surpresa demais para reagir, e uma pontada de culpa me invadiu.
 — Desculpe — falei baixo, incapaz de encará-la no rosto. — É que 
percebi que seu rímel não é à prova d’água.
 Para meu alívio, ela riu e, não sei se por efeito do álcool, mas algo 
pareceu revirar no meu peito. O som de sua voz saiu aos engasgos, baixo de-
mais para que eu pudesse ouvir. Mesmo assim concordei, deixando que ela se 
aconchegasse no braço que eu lhe cedia. Respirei fundo.
 “Olha a cobra!”
 O alto-falante anunciou em cima da hora, trazendo uma turba de fal-
sos desmaios entre as dançarinas. Como em um dominó, ela acompanhou o 
movimento e fingiu, deitando com cuidado no abraço que lhe ofereci. 
 “É mentiiira!”
 Era a segunda vez naquela noite que essa frase me irritava.
 — É mentira — repeti baixo, meio contrariada, fazendo sinal para que 
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se levantasse como as outras dançarinas.
 Ela não se moveu. Em vez disso, girou em meus braços e ergueu o 
rosto em minha direção. Estava corada sob as pintas feitas com lápis de olho. 
A bochecha tinha um tom acima do blush que ela pareceria usar mais cedo. 
 — Obrigada — ela sussurrou —, Gabriela. 
 Congelei ao ouvir o meu nome. Congelei ainda mais quando ela sor-
riu de verdade, apertando os olhinhos escuros em um gesto de satisfação. 
Não ouvi a música mudar. Ouvi apenas quando ela repetiu meu nome em um 
convite, apontando para o altar em que deveria subir.
 Concordei, amortecida, acompanhando-a pelo túnel de dançarinos 
que nos guiava para o centro da roda. Baixei a cabeça e a segui, sentindo 
quando sua mão subiu por meus dedos e agarrou o pulso de minha camisa 
xadrez. Ela ia na frente, de vez em quando conferindo se eu acompanhava sua 
corrida para o altar. 
 Ali, diante do falso padre, toda a festa era um turbilhão de cores, mas 
ela, a noiva, mantinha-se única, intocada pelo vermelho e amarelo dos balões 
improvisados. Olhou no meu rosto com o sorriso ainda maior e eu sorri de 
volta. O que mais haveria de fazer? Suas mãozinhas enluvadas prendiam-se às 
minhas com expectativa, e eu acompanhei até o momento em que ela aproxi-
mou o rosto do meu.
 O beijo foi de brincadeira. 
 Colocou a mão sobre meus lábios e beijou o verso dos dedos com um 
sorriso faceiro. O “ahhh” decepcionado da multidão se espalhou sobre a mú-
sica, e ela deu de ombros, como quem diz que não há outra opção.
 Havia.
 Baixei o rosto em sua direção até o ponto que nossos olhos desfo-
cassem e meu nariz tocasse o seu. O perfume doce de maçã caramelizada — 
maçã do amor — vinha das barracas ao nosso redor, e eu inspirei, sentindo 
o hálito dela se misturar ao meu. Não fechei os olhos. Esperei que ela me 
encarasse de volta, que avaliasse a situação, e suspirei seu nome.
 — Flor. — A sílaba escapou confortável de minha boca, lembrando-
-me de quando se apresentou, algumas noites atrás no bar em que eu traba-
lhava. Viera de branco a todos os ensaios, e todas as noites esperava também 
pelo fim de meu turno para tomar a última taça de vinho da casa.
 — E sem nenhum marido — repetiu ela a brincadeira de nosso pri-
meiro encontro, e pôs-se na ponta dos pés para me olhar nos olhos.
 Seus dedos escorreram como veludo por meu rosto, contornando 
meu queixo e subindo para a lateral de minhas bochechas, onde repousaram, 
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 Eu nunca pedi o papel da noiva. Não queria a atenção, nem o vestido, 
nem... o noivo. Mas quando dei por mim já estava de branco, sentada diante 
do balcão de um bar e entornando a sétima ou oitava taça.
 Gabriela me ouviu, me olhou e sorriu ao dizer meu nome: “Flor”. 
 O estrago já estava feito.
 Se me dediquei aos ensaios, confesso, não foi com a mais divina das 
intenções. Vê-la ali, mal iluminada pela luz da adega improvisada, fazia meus 
pés, e tudo mais em meu corpo, dançar.
 No dia da quermesse, meus olhos a encontraram como mariposas em 
busca de um ponto luminoso. Gabriela, de novo detrás de um balcão, destaca-
va-se em seu xadrez vermelho, avental escuro e chapéu de palha remendado. 
Sorria de vez em quando para um cliente qualquer e fechava o rosto ao apon-
tar para os preços fixados na barraca. Trocava fichas, enchia copos e volta 
e meia provava uma coisinha. Seu chefe ia mais atrás, lançando sorrisos de 
encorajamento sempre que me flagrava encarando-a.
 Faltava coragem.
 Ensaiei minha ida à barraca. Pediria um quentão, sorriria para ela e a 
chamaria para a dança. Não. Pediria um quentão, ela apontaria para o preço e 
eu... não. Pediria logo um beijo. Não. Felizmente, a primeira dança começou 
e logo depois veio a segunda.
 “Pula fogueira, vai lá!”
 De dança em dança, fui dando a desculpa de que conversaríamos mais 
tarde. No fundo, minha esperança era de que o tempo tomasse iniciativa ele 
mesmo e resolvesse meus problemas sem que eu precisasse enfrentá-los.
 “Pula fogueira, vou, vou!” 
 Que o tempo pegasse minha voz e fosse até aquele balcão dizer o que 
engasgava na minha garganta. Não importava o resultado, eu mentia para 
mim mesma, importava desafogar a angústia que bebia após cada ensaio. Que 
trouxesse a resposta certa, mas, se não...
 — Desculpe.
 A voz de Gabriela foi o primeiro bálsamo daquela noite. Entre o som 
da sanfona e os gritos de empolgação pela dança, meu corpo movia-se auto-
mático pelo túnel feito só para nós. Quando dei por mim estávamos lado a 
lado, braço enlaçado e um sorriso no rosto. Já não queria mais que o tempo 

tocando-me como se eu fosse algo precioso. Encarava-me com a expressão 
séria pronta para se desfazer em um sorriso. Não hesitou.
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 O beijo com Flor foi muito mais do que eu esperava. 
 Sua luva contra meu rosto era suave, acariciando minha pele em um 
convite cada vez mais íntimo. O roçar lento de nossos lábios virara um estalo 
molhado, uma mordida e um sorriso boca a boca. Estando tão próximas, era 
inevitável que o perfume de Flor invadisse também minha alma, arrancando 
para fora de meu corpo o pouco de razão que eu ainda preservava. Insisti, 
ansiosa para também arrancar-lhe qualquer coisa, mas a música já chegava 
ao fim e tínhamos, a contragosto, que nos separar. 
 A multidão, já seguindo a próxima roda, dividiu-se em novos pares e 
trios, acompanhando a voz do alto-falante que anunciava o forró ao vivo.
 Não lembrei do tal do noivo — talvez estivesse perdido atrás de algum 
amontoado de feno —, mas lembrei de meu chefe, que, de longe, acenava em-
polgado para nós duas. Sabia o que diria. Havia, afinal, precisado de mais do 
que quentão para subir naquele altar.
 Dei-lhe as costas e encontrei Flor, com seu vestido branco, mas nem-
-tão-mais-branco assim, sorrindo para mim com a mais sincera satisfação. 
Seu rímel não era à prova d’água, tampouco era meu batom, nosso blush e as 

resolvesse. Queria que parasse, dando-me só mais um instante naquele abra-
ço confortável.
 “Cuidado para não se queimar....”
 Agradeci-a, antecipando a marcha nupcial que viria logo em seguida. 
O noivo...? Não sei. Esqueci a rudeza com que me tratara instantes antes. Para 
mim, a noite começava ali. Gabriela estava ao meu lado e era isso que impor-
tava. Peguei-a pelo pulso e guiei-a para o altar diante da fogueira de São João.
 O primeiro beijo foi de brincadeira.
 “...pois essa fogueira já queimou o meu amor...!”
 Já o segundo veio como labareda, queimando a ansiedade em minha 
garganta e estalando quando nossos lábios se encontraram de verdade. Se 
ainda havia algo tocando naquela festa, eu já não podia mais ouvir. Meus 
ouvidos se inundavam com a batida desesperada de meu coração. Isso e a 
respiração de Gabriela, tão desritmada quanto a minha. 
 Segurava-a pelo rosto, uma das mãos alta o suficiente para que a pla-
teia em polvorosa não invadisse a intimidade daquele gesto. Ela sorriu na 
minha boca e correspondeu com um beijo seu, inclinando a cabeça de leve 
para nos encaixarmos.
 Diante do padre de mentira, demos um beijo de verdade.

Maçã do Amor|junho 2021

34

Pois essa fogueira já queimou o meu amor



pintinhas feitas com a ponta de um lápis. 
 A dança continuou.
 Com a noiva casada, o foco logo mudou para as barraquinhas. Cheiro 
de milho, canela e gengibre enchiam o ar, e o som compassado da viola caipira 
arrastava o pé dos convidados.
 O terceiro, o quarto e o quinto beijo vieram instantes depois e, como 
num ciclo, meses depois retornamos a um altar.
 Um altar de verdade.
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Ingredientes:
1l de vinho tinto suave
1l de água
1l de suco de laranja
1 xícara de açúcar
2 maçãs picadas
4 colheres de sopa de abacaxi picado
Canela em pau
Cravo da índia a gosto

Modo de preparo:
Coloque o açúcar em uma panela com a maçã e o abacaxi picado. Leve ao 
fogo até caramelizar.

Acrescente a água e o suco de laranja, e deixe ferver.

Junte o vinho, a canela e o cravo e deixe no fogo por 15 minutos.

Retire os cravos e as canelas com uma colher e sirva bem quente.

VINHO 
QUENTE

1

2
3
4
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PIPOCA 
DOCE
Ingredientes:
1 copo de milho de pipoca
1 copo de açúcar
½ copo de água
½ copo de óleo

Modo de fazer:
Coloque tudo na panela em fogo alto, mexa de vez em quando a panela;

Quando estourar a primeira pipoca, tampe e mexa até estourar tudo;

Retire da panela e coloque leite em pó a gosto;

Mexa até desgrudar as pipocas (cuidado porque vai estar bem quente!).

1
2
3
4
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Correio
Elegante

Camila é “fangirl” por natureza, comilona que nem a Magali 

e a louca dos marca textos. Quando não está trabalhando 

se diverte com os seus filhotes de quatro patas, bebe todo o 

café que a sua gastrite permite, escuta as músicas de suas 

bandas favoritas e relê “Orgulho e Preconceito” pela milési-

ma vez. Seu encontro perfeito envolve pizza, um cineminha 

básico e aquele passeio que não pode faltar na livraria.
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Querida Diana,
  Não sei se posso chamá-la assim, “querida”. Mas não consigo me diri-
gir a você de outra forma. Nesse exato momento estou escorado num canto da 
escola escrevendo este Correio Elegante para você, no meio da Festa Junina – 
onde eu nem queria estar, mas acabei me rendendo  à insistência da Elisa, que 
não aguenta mais me ver cabisbaixo pelos corredores da escola e me pediu 
para acompanhá-la.
  Eu nunca escrevi um “correio elegante” antes, então não sei como isso 
funciona direito. O que sei é que posso imaginar a sua indignação com uma 
comemoração dessas, sua testa franzida ao ver as bandeiras coloridas espa-
lhadas pelo pátio, as barracas com jogos típicos ou ouvindo as músicas festi-
vas. Talvez a única parte que você aproveitaria seria a comida – eu faria você 
experimentar um hot dog completo e uma maçã do amor caramelizada para 
adocicar um pouco o seu coração (quase) de pedra. Eu sinto tanta falta de 
você, Diana, que a única coisa que tenho feito nas poucas horas em que estou 
aqui é imaginar você ao meu lado e como eu estaria te enchendo para dan-
çarmos a quadrilha ao lado de Ian, Elisa e Hugo e nos divertirmos um pouco, 
numa tentativa de ignorar todos os problemas do lado de fora do muro da 
escola.
  O pior é não saber onde exatamente você está. Não tenho nem como 
enviar este bilhete para você. Não sei se você está bem, se está passando fome 
ou não, se está suficientemente agasalhada em meio a esse frio outonal de 
junho: o que sei é que penso em você e em seus olhos violetas todos os dias, 
e espero poder abraçá-la e encostar os meus lábios nos seus mais uma vez, 
Diana. Espero que ao menos você sinta em seu coração todo esse amor que 
mal tive tempo de mostrar a você.
            Com muito amor, e muita saudade,
            Victor
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Cinderela 
Junina

Jéssica Lírio começou sua incursão no mundo da escrita 

com Dois Pais, um romance histórico LGBT com temática 

da Segunda-Guerra Mundial. De vez em quando, desbrava 

outros gêneros no Wattpad, como o terror e a fantasia. Tam-

bém tem um blog de resenhas, o Já Leu Jéssica, que ela jura 

que vai atualizar qualquer dia desses.



 Eu acordei com o pé esquerdo naquele dia. Mas seria injusto culpar 
meu pé quando na verdade foi o Tobi quem roeu minha sapatilha. Metade 
da sola foi parar num lado da sala e o restante eu encontrei debaixo do sofá, 
junto com o danado. Era véspera da quadrilha no colégio. “O que vou calçar 
agora?”.
 — Mãe! — gritei e ela veio, secando as mãos no pano de prato. 
 Porém, em vez de brigar com a mente criminosa que tínhamos acolhi-
do em nossa casa, ela resolveu me dar bronca. Vê se pode!
 — É nisso que dá deixar suas coisas espalhadas por aí, Larissa! Agora 
vai com o seu tênis do colégio mesmo. — Ela apontou para o calçado no can-
to, cuja sola andava descolando sem a ajuda do cachorro.
 — Pô, mãe! Do jeito que estão, eu vou acabar descalça até o fim da 
quadrilha!
 Ela suspirou, indo até a cristaleira da sala. Pegou o dinheiro guardado 
atrás de um bibelô e me deu.
 — Compra uma coisa bonita pra você, mas cuidado que só tenho esse 
agora. Se for pra parar na boca do Tobi de novo, melhor nem gastar.
 Minha raiva só passou depois da aula, quando peguei o rumo em di-
reção ao centro comercial. O sol da tarde estava de rachar. Era um dia atípico 
de inverno e eu comecei a sentir falta de uma garrafinha de água. Eu sempre a 
esquecia na geladeira, e era por isso que minha mãe preferia implicar comigo 
do que com o cachorro. Afinal, ele nunca se esquecia do que precisa fazer, que 
era nada.
 Corri para aproveitar o sinal fechado e, ao chegar à outra calçada, me 
deparei com a loja onde costumava ir com meus pais. Na vitrine, várias san-
dálias, cada uma mais linda que a outra. O preço delas é que não era nada bo-
nito. Suspirei e, apesar do meu impulso inicial, desisti de entrar. Não serviria 
para nada além da dupla humilhação de ter o gerente perguntando por eles e 
eu não ter nem o dinheiro e nem meus pais juntos. Saí dali depressa, sem ver 
por onde ia, até bater minha canela em uma quina dura de metal.
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 — Ai!
 — Ô, moça, cuidado! Tudo bem? — perguntou a garota na outra pon-
ta do carrinho de mão parado na calçada.
 Agachada de dor, eu queria mandar ela passear, mas não tive forças 
pra responder. Aceitei a mão que ela me oferecia e só então me dei conta de 
que o carrinho dela estava cheio de sandálias e sapatilhas. Eram todas estili-
zadas, com miçangas e pérolas formando borboletas e flores. Fiquei admirada 
com o nível de detalhe.
 — Nossa, que lindas!
 — Obrigada. São da nossa cooperativa. Quero dizer, minha mãe faz 
parte dela, então, eu tô ajudando nas vendas — explicou. — É nove reais o par.
 Ela me encarava com ar esperançoso debaixo do boné, os cabelos cas-
tanho-claros e curtos despontando para todos os lados dele. Os olhos dela 
eram enormes e verdes, com pequenas manchas na pele branca bronzeada 
de suas bochechas. As roupas de manga comprida a protegiam do sol forte, 
apesar de parecerem desconfortáveis naquele calor.
 Fiquei tanto tempo concentrada na beleza daquele rosto que me es-
queci completamente do que fazia ali.
 — Ah é, eu preciso justamente de uma dessas. — Apontei as sapati-
lhas. — É para quadrilha da minha turma.
 — É? Onde?
 — No Instituto lá da rua Quinze. Ganhei uma bolsa lá — falei, sem 
saber direito por quê. Acho que tive medo de ela me achar uma metida de 
escola particular. —  E você, já teve quadrilha na sua escola?
 — Tá em greve ainda.
 — Sinto muito — disse. 
 A garota fez um gesto de “deixa pra lá” e me mostrou as opções, dando 
permissão para experimentá-las.
 — E como é o vestido, quero dizer, a cor dele?
 — Todo colorido, mas a maior parte é amarelo.
 — Essa aqui é uma graça, acho que ficariam muito bonitas em você. 
—  Ela estendeu-me o par com borboletinhas amarelas feitas de pedraria e vi 
na hora que era mesmo o que eu queria. E o dinheiro dava certinho. Paguei e 
ela colocou tudo numa sacolinha. 
 — Aqui, moça. Boa quadrilha pra você! — disse ela, me entregando a 
sacola. 
 Era a primeira vez que alguma coisa dava certo no meu dia desde que 
tinha acordado. Fiquei tão contente que tomei coragem e perguntei:
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 — Quer vir ao nosso arraiá? Eu tenho um ingresso sobrando aqui 
comigo.
 Após um breve momento, ela aceitou o bilhete em minhas mãos, di-
zendo:
 — Eu bem que queria, mas acho que não dá tempo.
 — Me fala o seu número, daí se mudar de ideia, é só me ligar. — Sorri, 
tentando animá-la.
 — É Gabrielle, com dois ‘l’. Mas pode me chamar de Gabi.
 — Gabrielle com dois éles... Já anotei aqui. — Brinquei e ela puxou 
meu celular para olhar. Rimos no meio da rua como duas doidas e passei meu 
número pra Gabi.
 — Larissa com dois ‘s’, e ainda quer falar de mim! — A resposta dela 
converteu aquele lugar infernal no meu paraíso particular. Eu nem sabia mais 
o que dizer, então só dei um “tchau” e saí andando. Meu coração batia forte e 
quase não vi o tempo passar enquanto pegava o ônibus de volta. 
 Foi só chegar em casa que o pesadelo se descortinou de novo: “Dois 
pés esquerdos?!”. Será que eu nunca fazia nada direito nessa vida?
 Já era tarde, e um baita toró caía. Não tinha condição de eu pôr o pé 
pra fora de casa de novo, e minha mãe não podia me dar mais dinheiro na-
quele mês. Eu estava muito lascada.
 “Vou ligar pra Gabrielle”, pensei. Ela poderia trocar meu calçado a 
tempo de ir para festa no dia seguinte, se eu tivesse sorte. Abri os contatos do 
meu celular, e não é que eu simplesmente me esqueci de salvar o número da 
garota?
 Chorei um monte. Tanto que Tobi começou a uivar ao pé da minha 
cama. Depois que voltou do trabalho, minha mãe me escutou e prometeu me 
ajudar. O problema era que, se eu fosse esperar o fim do expediente dela, não 
daria tempo.
 — Vou ligar pro seu pai e ele te leva pra trocar o calçado.
  Sequei minhas lágrimas. Minha mãe era chata às vezes, mas eu quase 
nunca a via se queixando de nada. Ela aguentava tudo firme para que eu pu-
desse seguir em frente com a minha vida. Dei um abraço nela e pedi descul-
pas. Ela beijou o topo da minha cabeça.
 — Não precisa se preocupar, filha. Tudo vai ficar bem. Só precisa ter 
um pouquinho mais de calma.
 Não acreditei nela até a Gabrielle, ou melhor, Gabi, me ligar já no dia 
seguinte:
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 — Oi, Larissa! Acho que você não reparou, mas eu me confundi e você 
saiu levando um pé da sapatilha trocado. Não pude ligar ontem porque um 
maluco de bicicleta derrubou meu celular e ele tá no conserto agora. Sorte sua 
eu ter decorado o seu número.
 Aquela menina linda tinha decorado o meu número? Gente, quem 
decora números neste século? O que isso significa?
 De todas as coisas flutuando no caldeirão fervente que era a minha 
cabeça, só consegui puxar um “obrigada” e desliguei sem querer. Segundos 
depois, retornei a chamada, desesperada.
 — V-você vai, então? No arraiá, quero dizer? Daí a gente destroca elas 
e… aproveita a festa — disse, tremendo em antecipação à resposta.
 Em um tom ainda mais carinhoso do que quando conversamos no dia 
anterior, ela disse:
 — Claro, posso deixar minha venda mais cedo. Aí a gente se encontra 
lá, tá bom?
 — Tá bem. Tchau! — despedi-me depressa, apesar de tudo passar len-
tamente à minha volta. 
 Vi-me derretendo com o celular na mão, incerta se aquele poderia ser 
um grande gesto de bondade da parte dela, ou quem sabe, algo mais.
 Meu Deus do céu, e se ela estiver gostando de mim? Borboletas pre-
encheram meu estômago, suas asas feitas das mesmas pedrinhas amarelas do 
calçado. Surpreendi-me com a pergunta surgida em minha mente, e mais ain-
da com o desejo de que a resposta a ela fosse “sim”.
 Meu vestido de chita amarelo cheio de fitilhos azuis e o chapeuzinho 
de palha me espiavam da cadeira, me desafiando a fazer o que eu não só preci-
sava, como também queria. Queria me divertir. Se as coisas não dessem certo, 
paciência. Mas eu não ia descobrir se ficasse ali parada.
 Fiquei mais tempo que o habitual na frente do espelho, desenhando 
sardas de caipira com iluminador bem clarinho para contrastar com o tom da 
minha pele negra. Depois, apliquei com cuidado uma estrelinha de glitter no 
cantinho dos olhos pra dar mais um charme enquanto pensava se Gabi iria 
mesmo aparecer lá e tentava imaginar o que ela pensaria de mim. Ao mesmo 
tempo, procurava entender o porquê de eu me importar tanto com isso. Um 
calor tomou minha face. “Será que eu estou me interessando por ela?”.
 Eu nunca tinha ficado com nenhuma menina antes. Isso não era um 
tabu na minha escola, mas eu não sabia como meus amigos reagiriam. Apesar 
desse receio, refletir a respeito me deu uma sensação boa, de sentir que uma 
peça se encaixava no que antes era uma incógnita para mim.
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 Coloquei o chapeuzinho sobre meu cabelo longo e trançado e tirei 
uma foto do meu look pra mandar pra Ju. Minha amiga logo teceu suas con-
siderações: “Muito gata, vai matar os boys do coração!!!”.
 Ri e mandei um emoji pra ela, que perguntou do problema dos cal-
çados: “Posso te emprestar alguma coisa minha, só não sei se dá”. Não daria 
mesmo, nossos tamanhos eram bem diferentes. 
 “Não precisa, já resolvi”, respondi mesmo sem ter certeza realmente. 
Os últimos acontecimentos me faziam sentir que eu não poderia ter certeza 
de nada e talvez nem precisasse. Se a Gabi não fosse, eu teria que me conten-
tar em dançar com aqueles tênis horrorosos. Bem, pelo menos eu ainda pode-
ria aproveitar a festa. Mas não era só com as sapatilhas que eu me importava 
agora.
 Pouco depois da minha mãe voltar do trabalho, calcei os tênis meio 
gastos e botei os dois pés esquerdos da sapatilha numa sacolinha. Ju e seu pai 
apareceram para nos dar carona, e então parti para aquela noite que tinha 
planejado tanto, agora com um motivo a mais para estar nervosa.
 Ju não ficou para trás no look: seu vestido vermelho com bolinhas e 
babados era lindo, e ela tinha prendido uma flor enorme nos cabelos pretos e 
lisos. Elogiei sua produção e, sem aviso, ela me deixou totalmente sem graça 
ao dizer:
 — Já amarrou o Santo Antônio de cabeça pra baixo, Lari? Dessa vez, 
vai! Mandei a foto pro Enzo e ele tá totalmente de quatro por você. 
 O ponto forte da Ju não era mesmo o bom senso. O comentário dela 
só serviu para ganharmos um sermão da minha mãe e do pai dela sobre “essas 
pegações sem vergonha”. Felizmente, o acordo tácito que tínhamos com nos-
sos pais de respeitar nossa privacidade se mantinha, desde que voltássemos 
na hora combinada.
 Olhava meu celular enquanto tentava não amarrotar muito meu ves-
tido. Ju percebeu meu nervosismo e sussurrou no meu ouvido:
 — Tá preocupada com a sua sapatilha ou rolou alguma coisa que eu 
não tô sabendo? Me conta tudo!
 Balancei a cabeça em afirmativo, minhas bochechas queimando. Ape-
sar dos pedidos dela, mantive a boca fechada pelo resto do caminho, só gesti-
culando conforme ela me indagava baixinho:
 — É outro garoto? — Fiz que “não”, até ela perguntar: — É uma garo-
ta? — Fiz que “sim”, sorrindo.
 Ju pegou minhas mãos, empolgada:
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 — Não é a toa que cê tá tão nervosa! — sussurrou ela, lembrando-se 
que ainda estávamos no carro. — Logo vi, cê tava muito quieta, muito dife-
rente. 
 Suspendemos aquela conversa até um momento mais oportuno.
 Quando finalmente chegamos, desci do carro e respirei o ar noturno, 
desfazendo um pouco aquela tensão no meu peito. Raminhos de flores deco-
ravam a entrada do arraial, a quadra do colégio toda iluminada e enfeitada 
com bandeirinhas coloridas. Tudo isso me ajudou a esquecer o mico que pa-
gava com aquele tênis que não combinava em nada com meu vestido.
 Ronaldo, o Ro, foi o primeiro a debochar deles, com respeito, é claro:
 — Menina, esqueceu de trocar o sapato, foi? Olha a gata borralheira, 
gente! — Ele batia palmas, brincando.
 — Olha que eu tiro eles e dou na sua cara — respondi, com educação, 
lógico.
 O resto da nossa turma logo apareceu e, apesar da zoação que fize-
ram, aproveitamos para gastar as merrecas que nossos pais sovinas nos deram 
nas barraquinhas de cachorro-quente, churrasquinho e quentão sem álcool. 
Gastei quase tudo na pescaria, tentando ganhar um cofre de gatinho muito 
fofo, até me contentar que não valia a pena, pois eu nunca teria coragem de 
quebrá-lo quando estivesse cheio.
 Aproveitei que estávamos só nós três no canto da quadra e contei pra 
Ju e pro Ro a minha descoberta das últimas horas:
 — Eu tô muito nervosa, nunca tinha sentido isso. Mas eu não acho 
que sou lésbica. Eu também gosto de meninos.
 — Ai, Lari, você tá apaixonada! Isso é lindo — disse meu amigo, me 
abraçando.
 Desabafei:
 — Será que eu sou bissexual, gente? Tô pensando nisso desde que saí 
de casa. 
 Ju também me abraçou:
 — Relaxa, miga, tudo bem se você for bi. E se não for, também. Apro-
veita o momento e não se preocupa com isso.
 Ela me apontou a barraca do beijo, onde Enzo e Raquel se revezavam 
para beijar a fila de rapazes e moças.
 — Ah, eu vou! Vai que ele me dá logo um beijo de língua? — minha 
amiga sugeriu, e eu entendi que ela só queria saber se estaria tudo bem pra 
mim se o Enzo a beijasse.
 — Vai, Ju, aproveita! — falei e ela saiu toda contente. 

Maçã do Amor|junho 2021

46

Cinderela Junina



 Olhei para o relógio: faltavam menos de dez minutos para começarem 
a arrumar os pares para a quadrilha e nada da Gabi aparecer.
 Suspirei, olhando para o céu estrelado, segurando a vontade de chorar. 
Onde é que eu estava com a cabeça? É claro que a coitada da garota tinha coi-
sas mais importantes para fazer. Querer que ela viesse de qualquer maneira 
quando provavelmente não tinha condições para isso era muito mesquinho 
da minha parte. E fantasiar que ela estava na minha quando provavelmente 
só estava sendo muito, muito gentil era bastante errado. Resolvi que no dia 
seguinte iria eu mesma até lá trocar o calçado e pedir desculpas por toda essa 
pressão em cima dela. Sem ressentimentos, nem lamentações.
 Ju e Ro retornaram com os refris. Ela me servia o copo quando Ro 
apontou para o alto:
 — Falaram seu nome, Lari!
 Atentei-me para a nossa professora lendo um correio elegante: “Laris-
sa com dois ‘s’, você não é a Cinderela, mas esqueceu seu sapatinho comigo. 
Vem buscar? Tô do lado da caixa de som”.
 Meus amigos me acompanharam, dando apoio moral. Andei atrapa-
lhada até o lugar onde a avistei. Ela vestia uma camisa de estampa quadri-
culada e um chapéu de palha sobre os cabelos curtos, agora bem penteados. 
Parecia que tinha um rojão estourando em algum lugar quando aqueles olhos 
verdes me encararam.
 — Oi, moça bonita. Cheguei a tempo?
 — Sim, sim! — respondi, me apoiando na mureta da quadra e ar-
rancando os tênis e meias dos meus pés. Ju e Ro me ajudaram a guardá-los 
enquanto eu erguia delicadamente a barra do meu vestido.
 As professoras vieram reunindo a turma e os visitantes no centro da 
quadra, e antes que pensasse, Gabi já tinha se abaixado com a sapatilha em 
mãos, encaixando-a em meu pé.
 — Coube certinho — disse ela, em tom de brincadeira, fazendo o 
mesmo com o outro pé. 
 Eu poderia tê-la apressado, mas estava gostando demais daquele mo-
mento. Ju e Ro se afastaram para pegar seus lugares e eu vi que era a minha 
deixa.
 — Você quer dançar? — perguntamos ao mesmo tempo uma para a 
outra. Rimos da coincidência e eu segurei a mão dela, respondendo: —Sim, 
vamos!
 Puxei-a para a fila de casais. Gabi olhou nervosa para mim, mas nin-
guém pareceu nos estranhar perto das professoras com bigodinho pintado, 
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que também completavam os casais na falta de mais rapazes.
 Segurando o braço de Enzo, Ju fez um joinha em nossa direção. Morri 
de vergonha, imaginando o que Gabi poderia pensar de mim, mas ela se-
gurou meu braço de um jeito que, se não fez meu coração desacelerar, pelo 
menos lhe deu um bom motivo para bater forte assim. A voz de Gal Costa 
soou animada nas caixas de som e o marcador da quadrilha anunciou a nossa 
entrada ao som de Festa do Interior.
 Gabi ergueu o chapéu para o alto, tão animada quanto eu. Balancei 
meu vestido e, com meus pés lindamente calçados, fiz o cumprimento aos 
cavalheiros, o passeio da roça... Demos as mãos para formar o túnel e ficamos 
olhando uma nos olhos da outra até que fôssemos lembradas de continuar 
com a dança aos gritos de “Olha a cobra! É mentira!”.
 “Não é mentira”, pensei. Era verdade; era amor.
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