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CAPÍTULO 1

Eu não me lembro como morri. Não lembro da 
circunstância, nem da causa. Não sei que ho-

ras eram, nem onde eu estava. Só sei que morri, e foi 
como se eu tivesse acordado em um sonho. Abri meus 
olhos imaginários e lá estava eu, sem corpo, só existindo 
no nada. Literalmente, um nada no nada.

No meu primeiro instante de consciência, com-
preendi coisas tão profundas e magníficas, que cérebro 
humano nenhum conseguiria conceber ou compreender. 
E com essa nova noção sobre o universo, a vida, a morte, 
e tantas outras coisas, eu vi como errei em minha passa-
gem pela terra. 

Meus erros não foram por maldade, foram por 
pura ignorância. Muitas vezes eu errei sem nem saber 
que estava errando. Fiz o que soube fazer por aqueles 
que eu amava. 
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Eu e minha esposa, Raquel, trabalhamos muito 
para dar conforto às nossas duas filhas, agora mulhe-
res inteligentes. Nossa caçula, Nicole, estava no último 
semestre do doutorado em Engenharia Aeroespacial 
quando eu morri, e a Juliana estava trabalhando em sua 
segunda exposição de esculturas e quadros. Vendo as-
sim, parece que eu acertei com elas, não é? Mas a triste 
verdade é que foi pura sorte. Se alguém acertou, não fui 
eu.

Como eu disse, eu e Raquel trabalhávamos muito, 
e durante a semana, não conseguíamos passar mais que 
duas horas por dia com as meninas, sempre cansadas... 
Nossa sorte foi que contratamos a Sofia como babá, e ela 
é a real causa do sucesso da Nicole e da Juliana. Ela deu 
toda a base para as minhas filhas, e sem ela eu não sei o 
que poderia ter acontecido. 

Além de minhas falhas na criação das meninas — 
que por mera sorte foram remediadas — falhei muito 
como indivíduo, parte de uma sociedade. Eu agia de 
forma mesquinha, egoísta, sempre tentava passar por 
cima daqueles com quem eu não empatizava, e eu não 
empatizava facilmente. Eu não pensava nas consequên-
cias que meus atos teriam para outras pessoas (ou seres 
vivos), e depois da morte eu consegui ver como eu não 
fiz nem o mínimo que eu precisava fazer para não tornar 
a terra um local pior.

Com o conhecimento que adquiri com a morte, 
posso dizer, sem dúvidas, que a terra ficou um pouco 
pior por minha causa. Não causei guerras nem cometi 
atrocidades, mas meus pequenos egoísmos diários não 
tiveram repercussões positivas ao todo. E com o sen-
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timento que essa noção me trouxe, decidi que queria 
voltar para a terra, tentar melhorá-la de alguma forma, 
mesmo que minimamente.

Todos que morrem podem escolher voltar, mas 
cada um tem suas condições. As minhas eram fáceis de 
aceitar, e minha vontade de voltar era grande. 

Não tive dúvidas, e quando menos esperava, eu 
nasci. 

Nascer foi como acordar em um pesadelo. Ter um 
corpo limitando minha existência foi fisicamente dolo-
rido, especialmente depois de tudo que eu sabia. Meu 
nascimento foi desconfortável e traumatizante. Em ins-
tantes saí do conforto de um útero, para ser cuspido na 
terra batida de um terreno baldio. Minha mãe encontrou 
um pneu grande, em uma sombra distante, e lá ela me 
pariu, junto de meus três irmãos.

Eu me perguntava por que apagar minha memória 
quanto à minha morte, mas não quanto ao meu nasci-
mento. Então me lembrei que na minha vida passada eu 
não me recordava de ter nascido, e que dentre minhas 
condições para nascer novamente, eu aceitei me lembrar 
de minha vida humana, e de tudo que aconteceu após 
minha morte. Isso incluía meu novo nascimento, por 
mais desagradável que fosse.

O que também não foi fácil, foi minha vida como 
filhote de cachorro. Primeiro você precisa entender que, 
mesmo com toda a consciência e conhecimento que eu 
tinha, meu corpo era limitado, assim como minhas ações 
e meu desenvolvimento. Mesmo eu conseguindo pensar 
profundamente, meu corpo não fazia mais que correr, 
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latir, brincar e dormir. 

Não que eu não tenha gostado, pois eu gostei mui-
to. Eu e meus irmãos brincávamos e dormíamos o tempo 
todo, e a dona de um restaurante lá perto nos levava res-
tos de comida uma vez por dia. Nós nos esbaldávamos! 
Acredito que mais uma vez a sorte esteve ao meu lado, 
não deixando faltar comida. 

Mas apesar disso, eu e minha família canina pas-
samos por maus bocados, e eu sabia que muita coisa 
ruim ainda podia acontecer. Um dos vizinhos do terreno 
baldio onde morávamos era um homem agressivo, que 
jogava pedras em nós, nos chutava e nos batia sempre 
que tinha a oportunidade. Eu acho que ele queria nos 
matar, e uma vez, quase conseguiu. Foi nesse dia que 
tudo mudou. 

Eu e meus irmãos tínhamos uns quatro meses, e 
esse vizinho chegou de madrugada, bêbado, com um 
cabo de enxada, e começou a bater em tudo que via. Vi 
dois irmãos sendo jogados longe, quando nossa mãe 
correu para nos defender. Ela avançou e mordeu a per-
na daquela pessoa horrível, que enquanto urrava de dor, 
começou a bater com o cabo em seu corpo. Por sorte ele 
estava bêbado demais para conseguir acertar sua cabe-
ça, e ela tinha um biotipo semelhante a um pitbull, não 
largava fácil. Mas uma hora, quando ele caiu no chão, 
conseguiu um ângulo melhor e a acertou com força no 
focinho, que começou a sangrar. Cega pelo sangue e sem 
respirar direito, ela acabou o soltando. Ele, anestesiado 
pelo álcool, se levantou e começou a espancá-la.

Eu e meus irmãos uivávamos de dor enquanto as-



10

sistíamos nossa mãe ser morta, e eu sabia que seríamos 
os próximos, e que precisávamos correr se quiséssemos 
sobreviver. Mesmo sabendo disso, eu não conseguia fa-
zer meus irmãos saírem de lá. Então corri para a rua, 
querendo chamar a atenção de alguém. E novamente a 
sorte se mostrou minha amiga.

A menos de uma quadra de distância eu avistei 
um homem e uma mulher, sentados à uma mesa, do 
lado de fora de um bar, e eles se encantaram comigo de 
cara. Depois de uma breve interação, corri desesperado 
e chorando, só parando na esquina para ver se algum 
dos dois me seguia. Vi que um deles estava correndo 
atrás de mim, gritando para eu parar. Logo ele ouviu os 
gritos do homem bêbado, e os uivos sofridos de meus 
irmãos, e sacou o celular para ligar para a polícia.

Nunca vou me esquecer do cheiro de sangue que 
havia naquele lugar. Principalmente sangue da minha 
mãe. Quando ele viu aquela cena de partir o coração, 
que envolvia minha mãe aparentemente morta, sobre 
uma poça vermelha e pegajosa, um de meus irmãos 
morto e irreconhecível, ainda apanhando, e outros dois 
feridos, gritando de dor, ele nem ligou para a polícia, 
só pegou um cano de ferro que estava no chão, e atacou 
aquele homem horrendo na mesma hora. O nome desse 
meu herói é André, e nunca vou me esquecer dele ou de 
sua coragem.

Depois que André nocauteou nosso agressor, ele 
correu para socorrer nossa mãe. Viu que sua vida estava 
por um fio, e correndo, foi buscar o carro. Ele e Carol, 
sua companheira, nos colocaram no banco traseiro. Sem 
se importarem com todo aquele sangue, se apressaram 
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para nos levar a um hospital animal, onde minha mãe 
foi socorrida, e meus irmãos tratados. Me vacinaram e 
me vermifugaram, e eu soube, naquele momento, que 
nada seria igual.

André e Carol nos levaram para sua casa, e mi-
nha mãe ficou no hospital, internada. Ganhamos nomes: 
Rush, Skank e o meu era Jorge, em homenagem ao santo. 
Semanas que mais pareciam meses se passaram, até que 
um dia eles chegaram em casa com nossa mãe andando 
ao seu lado. Eu nem acreditei! Como eles nunca falavam 
dela, eu supus que ela estava morta. Mas lá estava ela, 
quase irreconhecível de tão magra, e com muitas cicatri-
zes e falhas no pêlo.

Durante essas semanas, ela pareceu ter envelheci-
do anos. Assim que nos viu, ela nos reconheceu e fez 
festa. Meus irmãos ficaram numa felicidade sem igual, 
e eu também pulei nela e lambi seu rosto. Nossos do-
nos temporários estavam alegres, filmando o reencontro 
com o celular. Logo nos disseram que o nome dela era 
Root, o que me pareceu conveniente, já que suas raízes 
eram fortes, e ela sobreviveu quando todos acharam im-
possível. 

Ouvindo as conversas entre eles, entendi que es-
tavam procurando pessoas para nos adotar. Minha mãe 
ficaria com o casal, pois eles queriam garantir que ela 
teria uma casa com conforto, amor e carinho, depois de 
tudo que passou. 

Em menos de um mês, André e Carol acharam 
duas casas para nós. Rush e Skank ficaram juntos, e fo-
ram adotados por uma família com dois adolescentes, 
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que se apaixonaram de cara por eles. Eu fui adotado por 
uma pessoa não muito legal, a Renata. 

Ela não era má, mas era muito negligente, não me 
dava atenção nenhuma. Pelo menos terminou de me va-
cinar, mas de resto, às vezes até de dar comida ela es-
quecia. Estudava na USP e morava sozinha lá perto, em 
uma casa com um quintalzinho de concreto, onde ela 
colocou uma casinha para mim. Às vezes ela passava 
dias sem dormir em casa, dando uma corrida até lá só 
para colocar comida e ver se eu estava vivo. 

A solidão, para a mente canina, é algo macabro. 
Eu sentia que eu ia morrer novamente, mas desta vez de 
tristeza. Nada me estimulava, eu só dormia e aguardava 
ansioso pela Renata, esperando que ela fosse ficar um 
pouco comigo. Quando ela estava em casa, só me xinga-
va e me batia, por causa dos meus xixis e cocôs. Parece 
que ela não entendia que eu tinha necessidades fisioló-
gicas, e vivia frustrada comigo. E eu vivia frustrado com 
ela, e logo essa frustração virou parte do meu dia a dia. 
Fiquei lá durante dois infinitos meses, até que um dia eu 
consegui fugir.

Ela havia chamado um diarista para dar um trato 
na casa, que era pequena mas muito suja e bagunçada, 
pois ela era negligente com a limpeza também. Em um 
dos momentos em que o diarista estava retirando sacos 
de lixo, eu consegui escapar. Corri sem nem olhar para 
trás, e fui em direção à USP. A casa era no Jaguaré, e a 
entrada do Portão II da USP ficava muito próxima. 
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CAPÍTULO 2

Quando eu era humana, odiava correr. Raquel 
era viciada, e por muitos anos se frustrou co-

migo e com minha falta de vontade em acompanhá-la 
em suas longas horas de cardio. Não tinha jeito, correr 
não era comigo. Joelho ruim era a desculpa padrão, mas 
a verdade é que eu achava muito chato. E o joelho — de 
fato ruim — transformava o que era chato em tortura. 
Com o tempo Raquel percebeu que não seríamos com-
panheiras de corrida, e que ela teria que se contentar em 
me ter como companheira de vida — no meu caso, pelo 
menos. 

Como cachorro, correr era a melhor sensação pos-
sível, seguida por comer, carinho bem feito, e lamber as 
bolas. Quatro patas são maravilhosas para correr! Elas 
dão impulso e estabilidade, e é possível correr muito rá-
pido. Além disso, como cachorro eu me cansava muito 
menos, principalmente quando filhote. A estamina pa-
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recia infinita! E nessa época eu ainda era um filhotão, 
devia ter por volta de sete meses. Estava em plena fase 
de crescimento, com fome o tempo todo, e a cada dia 
maior. Não conheci meu pai canino, mas minha mãe era 
grande e forte, e eu me achava muito parecido com ela. 

E eu corria! Corria rápido, e só pararia quando 
chegasse em meu destino.

Precisava encontrar a Mari, uma amiga de infância 
das meninas, que estudava e trabalhava na Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FFLCH — 
carinhosamente conhecida pelos alunos da USP como 
Fefeleche. Ela sempre resgatava animais abandonados e 
procurava suas famílias, ou então novos lares para eles. 
Já havia sido filiada a algumas ONGs, mas fazia tempo 
que ela estava desiludida. Dizia que a corrupção era um 
mal governamental e não governamental, e que ela pre-
cisaria iniciar sua própria ONG, se quisesse garantir um 
serviço correto. Eu perdi a conta de quantos cachorros 
e gatos ela levou para casa, para tentar nos convencer a 
adotar. As meninas sempre faziam campanha a favor, 
claro, e muitas vezes até a Raquel cedia. Porém, eu era 
decidida contra ter animais em um apartamento, e as 
meninas diziam que eu tinha coração de pedra. Hoje, 
concordo com elas. Mas eu não estava mais lá, e por isso, 
havia esperança. Mas não sem antes encontrar a Mari. 

Corri quilômetros. Desviei de alguns humanos 
que tentaram me pegar, e continuei correndo. A FFLCH 
não era tão longe do portão, mas eu me perdi e acabei 
no lugar errado. 

Quando eu estava quase lá, alguns cachorros de 
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rua começaram a me seguir, e me chamar para brincar. 
Por mais tentado que eu estivesse a parar e brincar um 
pouco, me mantive focado em meu objetivo, e corri. Na 
altura da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, eles 
desistiram de me seguir. Era fim de tarde, e havia uma 
barraca de tapioca que estava lotada. Eles sabiam que lá 
alguém daria comida para eles.

Com muita fome e estômago roncando, eu quis pa-
rar e usar minha fofura para comer um pouquinho, mas 
eu sabia que era arriscado. Especialmente por eu ainda 
ser um filhote, o risco de alguém se compadecer e me 
levar embora era maior, o que dificultaria muito minha 
missão. Então continuei correndo. Correndo e torcendo 
para que a Mari ainda estivesse na FFLCH, pois perce-
bi que não sabia quanto tempo havia se passado desde 
minha morte. 

Finalmente cheguei em meu destino. Estava em 
frente ao prédio da Letras, escondido atrás de um arbus-
to, para evitar chamar a atenção. Pessoal de humanas 
tende a ser mais empático, e eu estava com muito medo 
de alguém me levar embora. Um casal me viu e tentou se 
aproximar, mas eu fugi. Uma moça também me avistou 
e chegou perto, mas eu fiquei encarando, rosnando bai-
xinho. Ela, assustada, começou a andar apressada para 
o outro lado. 

Não lembrava em que prédio a Mari trabalhava, 
mas suspeitava que era na biblioteca da Letras, pois ela 
sempre foi viciada em livros. Sua graduação havia sido 
em Letras, lá mesmo, e eu achava que sua pós-gradua-
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ção era na área de Literatura. Mesmo que ela não traba-
lhasse na biblioteca, tinha grandes chances de encontrá-
-la por lá, então comecei a procurar o local. Foi muito 
fácil de achar, era perto da entrada principal do prédio, 
e tinha vários lugares pra eu me esconder por ali. Espe-
rei por volta de uma hora, quando senti o perfume da 
Mari no ar.

Olfato canino é uma coisa doida, os cheiros são 
muito intensos, para todo lado. Quando humanos, nem 
imaginamos quantos odores nos permeiam, mas quando 
cachorros, os cheiros envolvem as narinas de forma in-
vasiva, pelo menos a princípio. Mas, como tudo na vida, 
me acostumei com esse novo sentido super apurado, e 
com o tempo comecei a conseguir separar os cheiros, 
analisá-los. E naquele instante, o perfume da Mari in-
vadia meu focinho. Não era um perfume muito comum, 
mas também não era exclusivo dela. 

Fui seguindo a fragrância da Mari, torcendo para 
encontrá-la, mas quando cheguei em sua origem, não 
era a Mari que estava lá. Era uma mulher jovem, bonita, 
de pele escura e cabelos volumosos. Ela me viu e sorriu, 
e antes que eu pudesse reagir, ela me abraçou e come-
çou a fazer carinho em mim. Não aguentei e cedi àquele 
amor inesperado, me deitando no chão com o rabo aba-
nando. Ela pegou o celular, o colocou na orelha, e a ouvi 
dizendo:

— Mari, encontrei ele! Ele está aqui no gramado, 
ao lado do Verde! Você vem pra cá?

Meu coração disparou! Aquela pessoa estava tra-
zendo a Mari até mim! Meu rabo abanou mais feliz ain-
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da, e sentia como se eu estivesse sorrindo muito. Pude 
ouvir a Mari respondendo, do outro lado da linha, que 
estava a caminho. Em menos de três minutos ela apare-
ceu, com os braços abertos e um sorriso extenso em seus 
lábios. Corri para ela, fiz festa, pulei, lambi seu rosto, e 
ela ficou surpresa com tamanha a felicidade com que foi 
recebida.

Ela, sempre preparada, tirou uns biscoitos da bol-
sa, e eu os comi com vontade, enquanto a ouvia dizendo:

— Ele não está tão magro assim, e nem mal trata-
do. Deve ter casa, vou tirar umas fotos e procurar nas 
redes sociais. 

Imagino que minha postura tenha mudado na 
hora, pois ela olhou para mim e falou:

— O que foi, meu amor? Não gostou dos biscoitos? 
Vou te levar pra casa agora. Lá tenho bastante ração, pra 
você ficar bem forte. E fica tranquilo que vamos achar 
sua família, viu?!

Pelo menos eu estava indo para a casa da Mari. 
E sempre havia esperança da Renata não me querer de 
volta, já que ela não deu a mínima para mim enquanto 
morei com ela.

Mari se despediu de sua amiga e me guiou até seu 
carro, um Peugeozinho vermelho que ela tinha desde 
que tirou carta. Abriu a porta traseira e me incentivou 
a entrar. Não precisei de muito incentivo, estava super 
feliz por tê-la encontrado, e por estar indo para sua casa. 

Mari morava em um sobrado na região da Vila Ma-
riana, relativamente perto de nosso prédio. Sua casa era 
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antiga, mas muito bem cuidada. Lá moravam ela, seu 
irmão, sua mãe e sua avó. Seus pais haviam se separado 
quando ela era pequena, e sua mãe decidiu ir morar na 
casa dos seus avós, onde ela cresceu. Seu avô havia mor-
rido algum tempo antes de mim. Foi muito inesperado e 
difícil para toda sua família.

Após a separação, o pai da Mari os abandonou 
completamente, e se mudou para outro estado, onde co-
meçou outra família. O desgraçado não era capaz de li-
gar nem nos aniversários dos filhos, e a Mari tinha mui-
tas mágoas desse desconhecido que era seu pai. 

Para ela, o pai de verdade sempre foi seu avô, e 
quando ele teve um ataque cardíaco fulminante e caiu 
morto em sua frente, na sala, enquanto eles assistiam 
a um filme, ela ficou devastada. Como se não bastasse 
perder o verdadeiro pai assim, inesperadamente, ela 
ainda passou por esse momento horrível e traumático, 
de ver ele morrer e não poder fazer nada para salvá-lo. 
A ambulância não chegou a tempo, e sua vida já havia se 
extinguido, só sobrando seus restos mortais. Mari ainda 
não tinha superado o luto e o trauma, mas estava a cada 
dia melhor. Quando me encontrou, ela já se parecia com 
a Mari de antigamente: feliz, risonha e brincalhona. 

Guardou o carro na garagem, e a cachorrada no 
quintal começou a latir, feliz com sua chegada. Clara-
mente ela era muito amada. Me chamou para fora do 
carro, e os cachorros, sentindo meu cheiro, começaram a 
indagar quem eu era, se eu era de confiança, se eu gos-
tava de brincar e qual meu brinquedo preferido. Eu sen-
tia um impulso enorme em latir de volta, responder, me 
debater empolgado com toda aquela energia, mas tentei 
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me controlar para causar uma boa primeira impressão 
à família. Entramos na casa, e a Letícia, sua mãe, estava 
sentada no sofá. Ela olhou para mim um tanto incrédula, 
e falou de supetão:

— Eu não acredito, Mariana! Outro cachorro? A 
gente não dá conta dos que já temos aqui, e a cada dia 
você aparece com um novo! Seis cachorros na casa não 
dá!

Mari, já com a resposta pronta, falou tranquila-
mente:

— Calma mãe, ele tem casa! Vou achar seus donos 
rápido, tenho certeza! E se eu não achar até amanhã, ele 
vai pra outro lar temporário! Fica tranquila, eu sei que 
aqui não rola! Mas olha como ele é lindo! E é tão bonzi-
nho! Um bebezão!

Fiz minha cara mais meiga, com o rabo baixo en-
tre as pernas, abanando só a pontinha, e tentei me apro-
ximar cautelosamente da Letícia. Ela lançou mais um 
olhar gelado para a Mari, mas quando olhou para mim, 
eu pude ver suas feições relaxando, e um leve sorriso 
tentando se formar em seus lábios. Isso me incentivou a 
me aproximar mais, e a abanar o rabo mais livremente. 
Logo ela já estava ajoelhada no chão, passando as mãos 
em meu pêlo e me olhando com carinho.

Durante esse momento de conexão, Mari foi até a 
cozinha e voltou com um pote cheio de água. Eu não ha-
via percebido como estava sedento até aquele instante, 
e bebi água como se não houvesse amanhã. Foi quando 
percebi a molhadeira que eu estava fazendo no chão da 
sala, e comecei a tentar beber com mais calma. Mari es-
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tava rindo, e sua mãe constatando que eu estava com 
sede, em tom de dó e compaixão. Meu coração estava 
quentinho com todo aquele carinho. 

Depois de matar minha sede, Mari trouxe um pote 
de ração, que comi com vontade. A fome era enorme, ha-
via gastado muita energia aquele dia, e exceto pelos dois 
biscoitos que a Mari me deu quando nos encontramos, 
eu não havia comido nada desde a noite anterior. Minha 
dona negligente tinha esquecido mais uma vez de me 
alimentar antes de ir para a aula, pela manhã. Limpei o 
pote rapidinho, e a Mari se apressou a pegar mais comi-
da para mim.

Depois de comer, tudo que eu queria era dormir, 
mas era hora de me apresentar aos outros cachorros da 
família. Pelo que entendi, eles passavam algumas horas 
do dia no quintal, mas o resto do tempo eles ficavam 
livres para transitar pela casa. À noite, quando a Mari 
chegava da USP, era a hora que eles entravam novamen-
te, e estavam todos empolgados. Mas antes disso, Mari 
achou mais sensato fazer as apresentações no quintal. 

Não posso negar que eu estava apreensivo. Nunca 
havia ficado perto de tantos cachorros, e por mais ami-
gáveis que eles parecessem ser, meu instinto era de me 
esconder. Vieram todos querendo me cheirar ao mesmo 
tempo, fazendo mil perguntas e suposições, e eu me sen-
ti um tanto invadido. Com o rabo ainda entre as pernas, 
resolvi deixar claro que aceitava me submeter às suas 
indagações, e me deitei de barriga para cima, para per-
mitir que eles me cheirassem à vontade.Não demorou 
muito até eles perderem o interesse e decidirem fazer 
festa para a Mari, e eu finalmente pude conhecer o espa-
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ço e me aliviar.

Não lembrava como era o quintal. Havia ido lá só 
uma vez, em um aniversário da Mari, quando as meni-
nas eram crianças, e me surpreendi com o tamanho. In-
conscientemente, esperava um quintal concretado como 
o da casa de onde eu havia fugido, mas me deparei com 
um quintal amplo, com grama, canteiros, e até uma ár-
vore. Que privilégio, um quintal daqueles em pleno co-
ração de São Paulo!

Foi uma delícia explorar aquele espaço, sentir os 
mil cheiros escondidos, e socializar com aqueles cachor-
ros tão simpáticos. Descobri que todos foram resgatados 
pela Mari. Três deles, inicialmente eram para adoção, fi-
cariam lá só um tempo, mas a família se apegou tanto, 
que eles acabaram ficando lá para sempre. Eu conseguia 
imaginar uma vida feliz naquele quintal, com aqueles 
cachorros, se eu não tivesse um objetivo tão importante. 
Um objetivo tão mais palpável agora do que era pela 
manhã. 

Mais uma vez eu estava estupefato com minha sor-
te. Ou seria destino? Feliz e de barriga cheia, aquela noi-
te eu sabia que dormiria bem.
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CAPÍTULO 3

No dia seguinte, acordei curioso sobre qual 
seria meu futuro. Mari se levantou cedo, me 

deu um belo banho, e tirou várias fotos minhas enquan-
to eu tomava sol. Ela me disse que colocaria as fotos na 
internet, e tentou me confortar dizendo que em breve eu 
voltaria para casa. O que eu mais queria era voltar para 
casa, mas infelizmente ela se referia a outro lugar.

Aparentemente era sábado, pois ninguém da casa 
saiu para trabalhar. No início da tarde, a amiga da Mari 
que havia me encontrado na USP, apareceu no portão. 
Mari a chamava de Jaque. Ela a recebeu, e as duas subi-
ram para o quarto. Eu as segui, e lá ouvi a Mari dizendo:

— Estou receosa quanto aos antigos donos dele. 
Quando dei banho que percebi o quão sujo ele estava! A 
água ficou marrom, de tanta sujeira, e tive que dar outro 
banho seguido! Também encontrei várias pulgas, sorte 
que os cachorros daqui estão todos medicados! Por isso 
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que pedi pra você trazer o remédio antipulgas! Obriga-
da, aliás. Eu já te transferi o valor, e mandei o compro-
vante por mensagem! 

— Imagina, o petshop fica no caminho! E tadinho, 
deve estar sofrendo, cheio de pulgas! 

Enquanto a Jaque respondia, Mari abriu a caixa do 
remédio e me deu um comprimido mastigável. Era uma 
delícia, queria poder comer vários. Mari falou:

— Se ele estivesse mais magro ou machucado, eu 
diria que ele estava na rua há semanas, pelo nível de su-
jeira e quantidade de pulgas. Mas o mais provável é que 
ele tenha vindo de um lar negligente… Vou continuar 
procurando sua família, mas quando eu for entregá-lo, 
vou ver sua reação, além de questionar as pessoas sobre 
os cuidados que dão.

Jaque concordou, assentindo com a cabeça. Mari 
deu um suspiro preocupado e continuou:

— Prefiro achar uma casa nova para ele do que de-
volver à uma família que não cuida direito, e que não dá 
amor. 

Jaque me acariciou com ar pensativo, e testa fran-
zida. Mas eu já estava com o coração mais leve, pois ago-
ra sabia que Mari levaria em conta minha reação! Mes-
mo que achasse a Renata, ainda havia esperança! Isso 
me confortou um pouco, pois percebi que Mari estava 
realmente empenhada em encontrar a minha suposta fa-
mília.

E não deu outra, naquela noite ela veio com a no-
tícia de que tinha encontrado minha dona. Enquanto ela 
stalkeava o perfil, espiei seu computador e constatei que 
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de fato era a Renata. Senti um peso em meu peito quan-
do a Mari disse que no dia seguinte ela me levaria até a 
casa de onde eu havia fugido.

Aquela noite eu não dormi bem, e tive vários pe-
sadelos com aquele quintal fétido e pequeno na Jaguaré, 
com a Renata me olhando com desprezo e decepção, e 
com a solidão enorme que me consumiu enquanto vivi 
lá. 

Quando acordamos, Mari contou à sua mãe que 
me levaria logo depois do almoço, e percebi uma leve 
tristeza no olhar da Letícia. Ela colocava aquela facha-
da dura, mas no fundo era claro que ela se apaixonava 
por todos os cachorros que passavam por lá, e sofria um 
pouco sempre que iam embora. Talvez por isso que se 
incomodasse tanto com a perspectiva da Mari sempre 
aparecendo com algum resgatado novo, pois sabia que 
não podia adotar todos, e que a maioria iria embora logo 
quando estivesse começando a se apegar. Na verdade, 
todos lá gostaram de mim. A avó da Mari era muito ca-
rinhosa, e o irmão, que estava de mudança, falou que se 
ela não tivesse mais nenhuma opção, ele ficaria comigo 
em sua kitnet. Mari agradeceu, mas disse que já tinha um 
plano B.

Depois de almoçar com a família, Mari tentou me 
pôr no carro. Eu não queria entrar de jeito nenhum, es-
tava decidido a dificultar o máximo possível. Ela não en-
tendia, afinal eu havia entrado facilmente quando está-
vamos na USP, mas agora me assemelhava à uma mula 
teimosa que se nega a andar. Com sufoco e arfando, fi-
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nalmente ela conseguiu me colocar no banco de trás de 
seu Peugeozinho vermelho. Eu estava arrasado, o que 
ela deve ter percebido, pois falou:

— O que foi, bonitão? Estamos indo pra casa, você 
vai ver sua mamãe! 

Eu soltei um suspiro sofrido e deitei no banco com 
a melhor cara de sofrimento que conseguia fazer. Ela 
também suspirou, e começou a sair da garagem. 

Não pegamos muito trânsito, e logo estávamos 
em frente àquela casa horrenda, que invadia meus pe-
sadelos. Ela parou o carro e olhou para mim, esperando 
alguma reação de reconhecimento ou alegria. Eu conti-
nuei triste e desolado. Ela, então, falou:

— Fica tranquilo, viu? Se eu sentir que te deixar 
aqui não vai ser bom pra você, eu te levo embora comi-
go!

Eu abanei levemente meu rabo a essas palavras, 
e ela deu um sorriso incerto. Desceu do carro, e tocou 
a campainha. Quando Renata apareceu no portão, Mari 
olhou para mim. Me apressei a me colocar o mais lon-
ge possível da porta, no extremo oposto do banco. Com 
o rabo entre as pernas, continuei triste e desamparado. 
Mari abriu a porta do carro, e me chamou. Eu ignorei. 
A Renata foi até a porta, sorrindo falsamente e fazendo 
voz de bebê. Disse:

— Oi Jorge! Vem, vem com a mamãe!

Eu continuei petrificado, e Renata começou a en-
trar no carro, tentando me puxar pela coleira, desajei-
tadamente. Eu chorei, como se ela estivesse me machu-
cando, e de fato estava um pouco. Mari, que já estava 
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desconfortável com a situação, a interrompeu, dizendo:

— Ele não quer ir com você, e eu tenho experiência 
o bastante pra saber que se o cachorro não fica feliz em 
reencontrar a família, sinal de que ele sofria abusos. 

Renata, ofendida, saiu do carro e rebateu:

— Por acaso você está insinuando que eu maltratei 
esse cachorro?

— Não, mas estou dizendo que ele não era feliz 
com você, e certamente tem motivo pra isso. Cachorros 
são seres muito fáceis de agradar, e eu já percebi que 
ele é um cão muito meigo e carinhoso, não teria por-
que estar agindo assim se ele tivesse um lar com amor 
e carinho. E quem se refere ao próprio cão como “esse 
cachorro”? Vou levar ele de volta! Sinto muito, mas aqui 
ele não fica!

Renata, incrédula, se afastou da porta do carro e 
foi em direção à Mari. Por um instante eu achei que ela 
iria agredi-la, mas ao invés disso Renata deu meia volta, 
se jogou novamente dentro do carro, e começou a me 
puxar de forma violenta. Eu chorava, e Mari, não acre-
ditando no que via, gritou para ela parar, mas foi igno-
rada. Então ela pegou Renata pelos cabelos. Renata co-
meçou a gritar, e eu aproveitei o momento para dar uma 
bela abocanhada em seu braço. Não mordi muito forte, 
mas forte o bastante para ela me soltar. Mari a arrancou 
do carro à força, e disse:

— Qual seu problema, sua escrota do caralho?! 

Renata havia caído no chão, e antes de ela se le-
vantar, Mari já havia fechado a porta do carro que dava 
acesso à mim, e estava abrindo a porta do motorista. Se 
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sentou, e enquanto fechava a porta e ligava o carro, Re-
nata gritou:

— Sua doente, vou fazer B.O. contra você! Sua lou-
ca, vem na minha casa me agredir? Você tá fodida! 

Mari saiu cantando pneu sem olhar para trás, e 
quando estava a uns três quarteirões de distância, co-
meçou a rir descontroladamente. Eu não sabia se aquele 
riso era de nervoso, preocupação, ou adrenalina pura, 
que agora devia estar bombando em suas veias. Eu, cer-
tamente, estava com adrenalina a mil, e comecei a latir 
empolgado enquanto abanava o rabo. Ao parar em um 
farol vermelho, ela olhou para mim, ainda rindo, e dei 
uma bela lambida em seu rosto.

Quando estávamos quase em sua casa, Mari virou 
à esquerda numa esquina onde deveria ter virado à di-
reita, e meu coração deu um salto. Seria possível? Então 
Mari falou, como que respondendo meus pensamentos:

— Infelizmente não posso te levar de volta pra 
casa, meu amor. Minha mãe me mata se eu voltar com 
você, ainda mais depois que eu contar o que aconteceu, 
e sobre a ameaça de um B.O. contra mim… — Ela sus-
pirou e continuou —  Mas fica tranquilo, vou te levar 
para uma família muito querida, que vai cuidar muito 
bem de você! Elas nunca tiveram cachorro, então você 
precisa ter paciência, ok? E provavelmente você não vai 
poder ficar muito tempo lá, é só até eu encontrar uma 
família que queira te adotar… Mas vai dar tudo certo, e 
vou te visitar sempre! 

Meu coração pulava de alegria, meu rabo abanava 
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freneticamente. Ela só podia estar falando da minha fa-
mília, e eu estava tão feliz que nem sabia como agir!

Eu precisava conseguir conquistá-las, precisava 
ser adotado por elas… Precisava manter o foco e ter o 
melhor comportamento possível! Era tanta emoção que 
não cabia em mim. Estávamos a caminho de casa, já era 
possível avistar nosso prédio! Que alegria, que felicida-
de!

Mari parou a um quarteirão do portão de entrada. 
Me pegou pela coleira, e disse:

— Agora é a hora de você fazer xixi e cocô, não 
queremos chegar causando, né? 

Eu estava empolgado demais para fazer cocô, mas 
fiz vários xixis no percurso. Chegando no portão, Mari 
tocou o interfone. Falou com o porteiro, que já era um 
conhecido seu, e entramos no prédio. Eu já conseguia 
sentir os cheiros das plantas, do salão de festas, do salão 
de jogos, do átrio… Cheiros que passavam despercebi-
dos na correria do dia a dia, mas que agora me conforta-
vam e aqueciam meu coração: cheiro de chegar em casa. 
Subimos pelo elevador de serviços, até o décimo primei-
ro andar. E lá estava ele, o apartamento 111.

Mari tocou a campainha, e meu coração parecia 
que ia explodir de antecipação. Quem será que abriria a 
porta, quem eu veria primeiro? Torcia para que fosse a 
Ju, pois ela era a mais sensível entre minhas duas filhas. 
Ela certamente seria a primeira a se apaixonar por mim, 
e era quem tinha maior chance de convencer a Raquel a 
me adotarem.

Quando finalmente a porta abriu, quem nos rece-
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beu, com a bolsa embaixo do braço e um sorriso, foi a 
Sofia. 
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CAPÍTULO 4

A Sofia é uma pessoa incrível, e depois de mor-
ta aprendi a dar seu devido valor. Sem ela, o 

desastre teria sido certo. Ela deu a base que minhas fi-
lhas precisavam, e o amparo para que eu e minha esposa 
pudéssemos correr atrás de nossas profissões. Hoje eu 
faria tudo diferente, claro: teria me dedicado à criação 
das minhas filhas, teria participado mais da rotina delas, 
e aproveitado cada momento em família. Mas antes de 
morrer, eu via as coisas de forma diferente, e dava mui-
to valor a coisas que hoje percebo serem fúteis. Não há 
nada como a morte para abrir nossos olhos!

Sobre a Sofia, ela sempre foi uma mulher muito 
inteligente, culta e de boa índole. Virou amiga da família 
em pouco tempo. Quando ela começou a trabalhar com 
a gente, tinha vinte e dois anos, e acabado de terminar 
a faculdade de Pedagogia. Vimos seu anúncio dizendo, 
entre outras coisas, que durante os estágios ela percebeu 
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que não queria trabalhar em escolas, como professora, 
mas que queria trabalhar com crianças. Como ela escre-
via bem e havia se formado em uma faculdade boa, re-
solvemos chamá-la para uma entrevista. A afinidade de 
nossa família com ela foi instantânea! Juliana tinha dois 
anos, Nicole tinha um, e logo se encantaram com a Sofia. 
Desde esse mesmo dia, ela começou a trabalhar conosco.

Além de bons exemplos, ela tinha muita pedago-
gia para garantir que ambas estivessem acompanhando 
bem a escola e pegando gosto por aprender. Quando as 
meninas cresceram, ela continuou visitando nossa casa 
com frequência, sempre levando uma boa energia e pa-
pos alto astral. Para as meninas, ela foi amiga, professo-
ra, cuidadora, psicóloga, mãe.

Estava claro que ela continuava indo em casa re-
gularmente, desde que eu morri, e me senti muito grato 
por ela ser um conforto às minhas filhas. Elas sempre 
diziam que tinham três mães, e desde que morri, esse 
pensamento não me incomodava mais.

Ela abriu a porta com um sorriso no rosto, que se 
alargou ao ver a Mari:

— Oi Mari, querida! Como você tá? Eu estava de 
saída, que bom que resolvi tomar um café antes de ir, 
porque estou com saudade de você! Entra!

Ao me ver, seu sorriso aumentou ainda mais.

— E esse menino lindo, quem é?

Agachou e começou a fazer carinho em mim. Mal 
sabia ela como eu estava feliz em vê-la! Abanei o rabo,  
lambi sua bochecha. Ela derrubou a bolsa e dava risada. 
Mari também ria, foi uma alegria enorme.
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Sempre que a Mari aparecia em casa com algum 
pet, ela tentava me convencer a adotar. Dizia que era be-
néfico ter um animal em casa, que estimulava empatia, 
senso de responsabilidade e vínculos familiares. Torcia 
para que ela ainda tivesse essa visão, pois seria de gran-
de ajuda quando Raquel chegasse.

Mari perguntou sobre minhas filhas e Raquel, e 
Sofia disse:

—  A Ju está no quarto dela, pode ir lá. A Nick 
está na casa do Rafa, deve voltar logo. A Raquel está 
no hospital, claro. — Franziu um pouco a testa, e conti-
nuou — Aliás, me preocupo muito com ela. Ela sempre 
trabalhou demais, mas desde que a Suzy morreu, ela pa-
rece que não sai daquele hospital. E quando não está lá, 
está na clínica… Não sei se ela se sente culpada por não 
ter conseguido salvar a Suzy, e por isso decidiu salvar 
o maior número possível de pessoas, mas ela precisa se 
cuidar, e se lembrar que suas filhas também sofreram 
uma perda enorme, e precisam do amparo da mãe… 

Senti um aperto grande no peito. Era horrível sa-
ber que a Raquel ainda estava sofrendo tanto, e pior 
ainda saber que ela continuava usando o trabalho como 
válvula de escape, sendo que nossas filhas precisavam 
dela agora mais que nunca.

Sofia continuou falando. Ela sempre foi de falar 
muito, e sempre teve muita sabedoria em suas palavras. 
Agora falava do tal Rafa, que aparentemente era namo-
rado da Nicole. Ela não namorava quando morri, e per-
cebi que a Sofia não gostava dele. Eu confiava em seu 
julgamento, ela sempre foi boa em ler as pessoas.
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Ouvindo o barulho da conversa, Juliana saiu de 
seu quarto e se juntou a nós, na sala.

Antes mesmo de cumprimentar a Mari, ela se 
jogou no chão e me agarrou, quase chorando. Senti o 
vazio que ela estava sentindo, a solidão enorme que a 
assolava, e fiquei com o coração partido. Mas disfarcei 
a tristeza que me abateu, e reagi com toda a alegria do 
mundo ao abraço de minha filha. Assim como eu, ela es-
tava realmente emocionada com aquele encontro, e me 
questionei se alguma parte dela sabia que era eu.

Ela se levantou com lágrimas nos olhos, olhou bem 
no rosto da Mari, e a abraçou apertado. Eu pude ouvi-la 
sussurrando:

— Obrigada!

Se separaram, e reparei que Mari também havia se 
emocionado. Olhei para a Sofia, ela também estava com 
os olhos molhados, e percebi que todas haviam sentido 
a energia incrível daquele reencontro. 

Meu coração era uma alegria enorme. Porém ha-
viam pinceladas de tristeza, pois vi que o luto ainda es-
tava presente em nosso lar. 

Depois que Sofia foi embora, Ju perguntou para a 
Mari onde ela havia me encontrado. Mari contou toda a 
saga, inclusive a ameaça de B.O., e se lembrou que era 
melhor avisar a mãe que ia demorar um pouco para vol-
tar, já que o plano original era só me deixar na Renata e 
voltar para sua casa. Mari mandou uma mensagem para 
a Letícia, enquanto Ju fazia carinho em mim. Do nada, 
ela disse:
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— Não gosto de Jorge, acho que não combina mui-
to com ele... Posso dar outro nome? 

— Pode, mas tem que ver se ele se acostuma com o 
nome novo… Se não, vai só confundi-lo! Mas pelo jeito 
a antiga dona não usava muito o nome… Você acha que 
sua mãe vai aceitar ficar com ele?

— Acho que sim! Ela está tão sumida ultimamente, 
que pra ela nem vai fazer diferença. E nada mais justo 
que eu ter um pouco de companhia pra variar, né…

— Bom, mesmo que ele não fique pra sempre, a 
gente precisa comprar ração! Eu não trouxe porque achei 
que ele ia querer ficar lá, não esperava que desse bosta. 

Pela primeira vez, desde que saímos da casa da 
Renata, eu vi preocupação real no rosto da Mari. Ju tam-
bém reparou nisso, pois estendeu uma mão para tocar o 
braço da amiga, e disse:

— Calma, Mari, dificilmente ela vai se dar ao tra-
balho de fazer um B.O. mesmo. E se ela fizer, duvido 
que dê em algo. Fora que não é como se você estivesse 
dentro da casa dela quando brigaram. Pelo contrário, ela 
estava invadindo seu carro. Se pensar bem, você só se 
defendeu. 

Mari assentiu com a cabeça, e falou: 

— Vamos no mercado da esquina mesmo? Pode-
mos levá-lo, e enquanto uma de nós entra para pegar a 
ração, a outra dá uma volta com ele. E depois eu vou pra 
casa, preciso enfrentar a bucha, contar pra minha mãe o 
que aconteceu…

— Ok, vamos lá! 
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Depois que voltamos, Ju me alimentou no pote 
novo que havia comprado, encheu outro de água, e me 
mostrou um lugar na lavanderia, onde estendeu um ta-
pete higiênico para eu fazer minhas necessidades. Eu 
pretendia ser o cachorro mais obediente e limpinho do 
mundo, não queria dar razões para me mandarem em-
bora. 

Era fim de tarde, e a noite havia começado a cair. Ju 
foi para seu quarto e me chamou. Chegando lá, eu estava 
indo me ajeitar no tapete quando ela bateu na cama, me 
chamando para subir no colchão, ficar com ela. Eu não 
queria ir, pois sabia que Raquel não aprovaria cachorro 
na cama, mas não resisti ao rostinho da Ju, tão tristi-
nha, tão carente, implorando por um pouco de amor... 
Amor que eu havia regulado durante toda minha vida. 
Pulei na cama e me deitei ao seu lado. Ela me abraçou, e 
pude ouvi-la chorando baixinho. Eu conseguia sentir a 
dor em seu coração. Queria gritar para ela que eu estava 
lá, e que a amava demais, mas tive que me contentar em 
ficar em silêncio, aproveitando aquele momento, aquele 
abraço, sem poder confortá-la com palavras. Lambi suas 
lágrimas, e ela riu.

Olhou para mim, me beijou na testa, e disse:

— Vamos ser muito felizes juntos, tenho certeza! 

Abanei meu rabo e apoiei novamente minha cabe-
ça em seu travesseiro. Ficamos alguns instantes ali, nos 
olhando, até que caímos em um sono profundo. 

Sonhei que eu havia voltado para casa, desta vez 
como humana. Sonhei que abracei minhas filhas, e jurei 
que tudo ficaria bem. Eu disse que as amava, e que nada 
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em minha vida era mais importante que elas. Sonhei que 
beijei minha esposa, e ela chorou em meus ombros. So-
nhei que estávamos todas juntas novamente, e desta vez 
eu aproveitaria cada minuto ao lado delas… 

Acordamos com o celular da Ju tocando. Sonolen-
ta, ela atendeu com a voz rouca:

— Oi Nick! 

Pude ouvir a voz de minha outra filha responden-
do:

— Oi Ju! Tô ligando pra avisar que não vou voltar 
pra casa hoje. Vou sair com o Rafa, e dormir na casa dele 
depois. Mandei mensagem, mas como você nunca a via, 
achei melhor ligar. Tá tudo bem aí?

Ju havia se levantando da cama e andou até o ba-
nheiro. Eu continuei deitado, atento à conversa. Aquela 
pequena distância não era nada para minha super audi-
ção canina, e eu conseguia ouvir claramente a Nick do 
outro lado da linha. Ju respondeu que estava tudo bem 
e começou a falar de mim.

Ouvi surpresa na voz da Nick. Conhecendo minha 
filha, imaginei que ela desistiria dos planos de sair — o 
que ela nunca gostou muito mesmo — e que resolveria 
voltar para casa, agora que sabia que eu estava lá. Ela 
sempre quis muito um cachorro, não perderia este mo-
mento por nada. Pude ouvir a Ju dizendo:

— Ele é lindo! É grandão e desajeitado, deve ser 
um filhotão! Pêlo curtinho, amarelo com partes brancas. 
Tem algo de labrador, mas uma cabeçona de pitbull… É 
meigo e brincalhão! Estou apaixonada!
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Fiquei contente em confirmar que eu tinha causa-
do uma boa primeira impressão. Algo curioso é que até 
então eu não sabia qual era exatamente minha cor, para 
os humanos. Eu já havia me olhado no espelho, mas ca-
chorros veem as cores de forma diferente. Não em tons 
de cinza, como a crença popular, mas diferente. Não te-
nho como explicar, humanos não conseguiriam enten-
der. Mas agora eu sabia que me viam como amarelo e 
branco, e mesmo isso não fazendo diferença nenhuma 
em minha existência, era algo que eu já havia me ques-
tionado, e que fiquei satisfeito em descobrir. Ouvi Nick 
respondendo:

— Ju, sua louca! Mamãe vai te matar, se ela um dia 
voltar pra casa! Melhor não ir se apegando muito, hein?!

Fiquei muito decepcionado ao ouvir essas pala-
vras frias. Esperava que ela compartilhasse da empol-
gação da irmã, e percebi que havia algo muito estranho 
na reação da Nicole. Senti preocupação me dominando.

Seria o luto, o trauma de perder a mãe tão jovem, 
que haviam mudado a Nick? Ou seria o namoro? Queria 
que ela viesse logo para casa, para eu poder entender 
melhor como ela estava se sentindo. Com a Ju, pelo me-
nos, eu estava começando a perceber que tínhamos uma 
sintonia muito forte, parecia que às vezes eu conseguia 
sentir seus sentimentos. Ainda não entendia direito, mas 
queria ver se seria o mesmo com a Nicole. 

Juliana também ficou incomodada com a respos-
ta fria de sua irmã, mas ao invés de discutir, como elas 
normalmente fariam, respondeu algo genérico para des-
ligar logo. Quando desligou, já estava de volta ao meu 
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lado, e jogou o celular na cama. Olhou para mim, e como 
que percebendo minha preocupação, disse:

— Não liga pra ela! Você vai ficar comigo, sim! Seu 
novo lar é ao meu lado, mesmo que eu precise me mu-
dar daqui para isso! Eu tenho uma grana aplicada, das 
peças de arte que vendi, e não ligo de torrar tudo para 
comprar ou alugar uma kitnet em algum canto! Eu tava 
guardando para construir uma casa em algum lugar 
menos urbano, com mais natureza, mas talvez já tenha 
passado da hora de eu sair daqui. Não é como se minha 
mãe ou minha irmã se importassem muito, né…? Fico 
sozinha a maior parte do tempo! Mas agora eu tenho 
você, e sei que tudo vai melhorar!

Ela deu um sorriso triste, e me abraçou. Novamen-
te eu senti sua dor, seu luto, como se fossem parte de 
mim. Abanei o rabo e lambi seu rosto, e ela riu. Então ela 
se levantou e foi até meu antigo escritório, onde eu tinha 
uma mesa grande para cortar tecidos, um manequim de 
costureira e uma bela máquina de costura industrial. Era 
onde eu desenvolvia as novas peças da minha marca. 

Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos quinze 
anos eu já criava peças próprias, vestia só roupas au-
torais e vendia para minhas amigas e outras colegas de 
escola. Aos vinte, eu já tinha minha marca própria, uma 
lojinha com três funcionários, e clientela. Com trinta 
anos eu já tinha duas filiais abertas em São Paulo, e duas 
filhas pequenas. Aos cinquenta e seis, quando morri, a 
minha marca, chamada Oh Suzana, já tinha filiais pelo 
Brasil inteiro, e uma loja online que vendia muito bem.
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Até eu morrer, além de ser a CEO e única proprie-
tária da empresa, eu desenvolvia boa parte das peças 
que iriam para produção, e sua grande maioria nasceu 
naquele escritório. Eu odiava fazer trabalho criativo no 
prédio da empresa, onde me interrompiam a todo mi-
nuto. Lá tínhamos as sessões de brainstorm, onde analis-
tas de mercado falavam das tendências, e outras mentes 
criativas falavam suas ideias. Mas a criação de fato, a 
elaboração das primeiras peças — que hoje admito, mui-
tas vezes eram sem grande mérito, baseadas em ideias 
de funcionários, que nunca recebiam o devido crédito 
— era feita em casa, no meu escritório. 

Acompanhei a Juliana e, ao entrar no escritório, 
me surpreendi ao ver que ele estava intacto, exatamente 
igual eu o havia deixado. Inclusive o manequim ainda 
vestia a peça inacabada na qual eu estava trabalhando. 
A máquina de costura ainda tinha as linhas que eu ha-
via passado, e a mesa de corte estava bagunçada, com 
pedaços de tecidos, almofada de alfinetes, e a tesoura 
repousando sobre uma pilha de retalhos. Aquela cena 
pesou em meu coração, pois só podia significar uma coi-
sa: toda minha família ainda estava sofrendo tanto que 
não tiveram forças para enfrentar meu ateliê de costura, 
meu escritório, o lugar da casa onde eu passava mais 
tempo, quando estava lá. 

Queria lembrar quando morri. Será que já havia 
feito um ano? Fazia pelo menos uns sete meses, pois era 
minha idade aproximada. Eu também não sabia como 
havia morrido, ou onde. Será que foi ali, naquela má-
quina de costura? Em um acidente de carro? Em um as-
salto? Essas questões estavam pesando em meu peito, 
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quando Ju disse:

— Aqui era o escritório da minha mãe. Infelizmen-
te você não vai conhecê-la, ela morreu. Mas isso é bom 
pra você, porque ela nunca te deixaria viver aqui, odiava 
animais. De qualquer forma, já tem alguns meses que 
estou com vontade de transformar este espaço em um 
ateliê para mim... Mas sempre que entro aqui, eu lembro 
dela, de como ela adorava trabalhar… Acho que ela gos-
tava mais de trabalhar do que gostava da gente… Mas 
tudo bem, eu entendo. Só não entendo por que se dar 
ao trabalho de ter duas filhas, se ela preferia trabalhar. 
Não é como se minha outra mãe fosse super materna, 
ela também gosta mais de trabalhar do que de ficar com 
a gente. E não é como se elas tivessem engravidado sem 
querer, não é como se tivesse sido um acidente! Elas fo-
ram atrás de doador de esperma, tiveram que arranjar 
uma advogada para gerenciar a situação e garantir que 
nosso pai biológico nunca nos procuraria… Elas sem-
pre se negaram a falar disso conosco, mas eu sei que 
foi um doador só, quem doou o esperma para as duas 
gestações. E cada gestação foi em uma delas. Então eu e 
a Nick somos irmãs de sangue, apesar de cada uma ter 
sido gerada em uma de nossas mães.

Ela havia se sentado no chão, encostada na parede, 
e eu me sentei ao seu lado. Me sentia muito culpado ao 
ouvir seu desabafo. Realmente, eu sempre demonstrei 
gostar mais do trabalho do que de passar qualquer tem-
po que fosse com elas. Sofria quando viajávamos, fica-
va estressada e mal humorada, como se estivessem me 
privando de algo. Não gostava de passear, ir ao cinema, 
ou a qualquer evento que não fosse relacionado à moda.
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Eu era uma verdadeira workaholic, viciada em trabalho, 
e nunca havia assumido, nunca havia procurado ajuda. 
E isso, como agora eu via claramente, afetou minha re-
lação com minhas filhas de uma forma irreparável. Mi-
nha relação com minha esposa era um pouco mais fácil. 
Mas hoje entendo que só era mais fácil pelo fato de ela 
também ser workaholic, o que significa que foi mais duro 
ainda para as meninas. O que teria sido delas sem a So-
fia? Que sorte tivemos, uma sorte que não merecíamos! 
Mas nossas filhas... Elas mereciam muito mais! Mere-
ciam mães amorosas, mereciam nossa presença, nosso 
carinho, mas tiveram que se contentar com a presença e 
com o carinho da babá. Muito triste. 

Naquele momento, tarde demais, sentia um re-
morso enorme, um remorso que parecia corroer minha 
alma. Soltei um gemido de tristeza, e deitei minha cabe-
ça sobre suas pernas. Ju deu novamente aquele sorriso 
triste, aquele que parecia ser seu sorriso padrão ultima-
mente, e afagou minha cabeça, pensativa. Foi quando 
ouvi o elevador, e então passos se aproximando da porta 
de entrada. Meu coração acelerou. Seria a Raquel? Ins-
tintivamente eu me pus em postura de alerta, e lati. Ju 
arregalou os olhos e, enquanto ouvia barulho de chave 
na porta, disse:

— Shhh!!

A porta se abriu, e não tive dúvidas que Raquel ha-
via entrado na sala. Sabia que era ela, pois reconheceria 
seu cheiro onde fosse. Ela não usava perfume para tra-
balhar, especialmente quando ia ao hospital. Eu podia 
sentir também os cheiros de álcool e látex, que deviam 
vir de suas mãos, e o característico cheiro de hospital, 
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impregnado em suas roupas e em sua pele. Mas havia 
um cheiro extra, um cheiro que eu ainda não tinha con-
seguido identificar. 

A Ju se levantou e foi até a sala, eu a acompanhei.

Ela disse:

— Oi mãe! Que bom que você chegou!

Raquel nem olhou para ela, e já estava a caminho 
do nosso quarto, onde certamente iria ao banheiro to-
mar banho, o que ela sempre fazia ao chegar do hospital. 
Ju continuou:

— Bom, hoje a Mari passou aqui, teve um proble-
ma com um cachorro resgatado, maior confusão… No 
fim das contas ela perguntou se ele podia ficar com a 
gente, e já que não tinha ninguém para se opor, eu topei!

Ju estava seguindo minha esposa pelo corredor 
que ia ao nosso quarto, e eu a acompanhava. Ao ouvir as 
palavras de Juliana, Raquel parou e se virou lentamen-
te. Pude ver a raiva em seus olhos cansados, e ela disse 
furiosa:

— Como assim você pegou um cachorro sem nem 
falar comigo antes? Da última vez que chequei, essa ain-
da era minha casa! O que você está pensando? Pode avi-
sar a Mariana que aqui ele não fica!

Enquanto ela falava, eu identifiquei o odor extra 
que não sabia o que era, e era uísque. Fiquei em choque. 
Raquel estava bebendo depois do trabalho! Ela sempre 
gostou de um uísque, mas sempre foi muito controlada, 
pois sabia do seu histórico familiar de alcoolismo, e não 
queria seguir os passos de seus pais. Ela só bebia em 
ocasiões especiais, ou quando raramente saíamos com 
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as amigas. Nunca em meio à rotina diária. 

— Mas mãe, vamos pelo menos conversar sobre 
isso! Vem conhecer ele!

— Juliana, estou muito decepcionada com você, 
não consigo nem olhar na sua cara, agora! Vou tomar 
banho e amanhã você vai devolver esse cachorro!

Raquel olhou para mim de relance, decidida a me 
ignorar, e se virou. Com passos rápidos, entrou no quar-
to e bateu a porta atrás de si, deixando Juliana estupe-
fata, olhando para a porta fechada, com lágrimas nos 
olhos. Senti raiva, senti muita raiva da Raquel. Como 
ela estava sendo egoísta! Como podia tratar nossa filha 
assim, depois de tudo que aconteceu?

Eu havia idealizado em minha mente que, após 
minha morte, a família havia se unido. Havia idealiza-
do que a Raquel estava trabalhando menos, passando 
mais tempo com as meninas, e que nossas filhas estavam 
ainda mais próximas entre elas. As duas sempre foram 
muito amigas, apesar da diferença enorme de personali-
dades. Mas agora elas pareciam distantes, e eu podia ver 
como a Juliana estava sofrendo com isso.

Para piorar, a Raquel estava passando tempo de-
mais no trabalho, e o seu pouco tempo livre, bebendo. 
Eu fiquei muito triste com tudo que eu estava descobrin-
do, e tentava não pensar na possibilidade de Raquel me 
mandar embora. Nisso, eu pensaria amanhã. Havia tem-
po para tentar conquistá-la. E considerando essa situa-
ção toda, talvez realmente fosse bom para a Ju se mudar 
de lá. Mas me deixava triste pensar que ela teria que 
abrir mão do sonho de construir sua própria casa, em 
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algum lugar onde ela tivesse paz para trabalhar na sua 
arte, em meio à natureza.

Foi quando me lembrei da minha empresa, e do le-
gado que havia ficado para as meninas. Eu não tinha ne-
nhum sócio, isso significava que era tudo delas, agora. 
Me questionei se o inventário já havia sido liberado, e o 
que havia acontecido. Será que a empresa ainda estava 
funcionando? Não sabia qual o destino de uma empresa 
da qual a única proprietária houvesse morrido, e fiquei 
preocupado com isso. Minhas lojas giravam muito ca-
pital, e eu tinha um alto rendimento. Eu também tinha 
um custo de vida alto, o que significava que não guardei 
ou investi tanto quanto gostaria, mas ainda assim, tinha 
investimentos, ações… As meninas não precisariam se 
preocupar com dinheiro tão cedo, especialmente consi-
derando que a Raquel também ganhava extremamente 
bem.

Quando eu estava viva, eu era um tanto mesqui-
nha, achava que as meninas precisavam ganhar o pró-
prio dinheiro, e desde que se tornaram adultas, regulava 
migalhas. Se pediam dinheiro, fazia questão de deixar 
claro que era emprestado, e já cheguei até a cobrar juros.

Por eu ter começado a trabalhar tão cedo, e ergui-
do um império do zero, eu dava um valor enorme ao di-
nheiro, um valor muito maior do que ele realmente tem. 
Agora eu entendia, mas precisei morrer para entender. 
Tanta coisa que precisei morrer para entender... Agora 
eu via como meus valores eram invertidos, como eu fui 
tola em trabalhar tanto, querer sempre mais, valorizar 
mais o trabalho que o amor. Tola, me deixei levar pela 
rotina, pelos desejos, pela cobiça, pela avareza, e não 
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percebi o que estava em minha frente: que minhas filhas 
precisavam de amor, atenção, carinho, e não de mais 
brinquedos. Elas não precisavam do meu carro novo, ou 
de bolsas de grife. Elas não precisavam de manicure e 
pedicure toda semana, ou de cabeleireiro todo mês. Elas 
precisavam de mãe. De segurança emocional. De um ou-
vido amigo, palavras de conforto.

Agora, que eu tinha uma segunda chance com elas, 
elas estavam mais distantes e sozinhas do que nunca. Eu 
estava limitado a me expressar abanando meu rabo, la-
tindo, chorando, ou com um olhar incompreendido. E 
era esse meu desafio, ajudá-las com minhas limitações 
caninas. Sabia o que fazer, mas ainda não sabia como. E 
antes de tudo, precisava dar um jeito de não ser manda-
do embora. Precisava conquistar a Raquel. 
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CAPÍTULO 5

Naquela noite, Juliana chorou até dormir. Eu 
não fiquei na cama com ela desta vez, por 

mais que ela tenha me chamado. Vi que a magoei não 
indo me deitar ao seu lado, mas eu tive medo que Ra-
quel aparecesse no quarto depois que esfriasse a cabeça, 
e me visse na cama. Com certeza ficaria furiosa nova-
mente, e eu não queria provocá-la. Mas isso não aconte-
ceu, Raquel não saiu do nosso quarto depois de tomar 
banho, e por lá ficou até às quatro da manhã.

Ju tinha deixado a porta entreaberta, para caso eu 
precisasse ir até a lavanderia, e quando ouvi a Raquel 
saindo do quarto e indo até a cozinha, resolvi tentar a 
sorte. Cheguei na cozinha com a cara mais fofa que eu 
sabia fazer, e com o rabo entre as pernas, balançando 
levemente.

Raquel olhou curiosa para mim. Ela não estava 
mais bêbada, mas ainda exalava cheiro de álcool. Eu 
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via tristeza em seu olhar, talvez arrependimento por ter 
sido tão dura com a Juliana? Eu estava cauteloso, me-
dindo cada movimento, me aproximando devagar da-
quela mulher que eu tanto amava.

Para minha surpresa, ela agachou para me obser-
var melhor, e eu continuei me aproximando. Quando es-
tava a meio metro de distância, me joguei no chão com a 
barriga para cima, mesma técnica que havia usado com 
os cachorros da Mari: uma forma de mostrar submis-
são e, no caso da Raquel, mostrar também como eu era 
bonzinho. Ela sorriu tristemente, e se curvou para frente 
para fazer carinho em minha barriga. Eu comecei a aba-
nar o rabo com mais alegria, e ela se aproximou ainda 
mais.

Olhou bem para mim, e disse:

— O que é que a Juliana foi arrumar, hein?! A Suzy 
nunca ia te aceitar aqui, ela odiava a ideia de ter animal 
em apartamento! 

Eu respondi olhando para a cara dela e me reme-
xendo no chão, de barriga para cima. Ela continuou:

— Eu não devia ter sido tão grossa com a Ju, eu 
sei… Mas estava tão cansada, tive um dia tão difícil!

Eu me sentei e olhei em seus olhos. Ergui uma 
pata, como que pedindo mais carinho. Ela me acariciou 
o peito, o pescoço, e falou:

— Você é bonitão, e parece ser muito bonzinho. 
Vou deixar você ficar aqui alguns dias, vamos fazer um 
teste. Se for tão bonzinho quanto parece… Veremos!

Ela afagou minha cabeça, e se levantou. Foi até a 
geladeira e pegou um copo d’água, que bebeu avida-
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mente. Eu a observava com interesse. Ela colocou o copo 
na pia, e olhou novamente para mim.

— Você é esperto, né? Não vai fazer xixi no lugar 
errado, vai? Onde você vai dormir? Nada de subir na 
cama ou nos sofás, hein?!

Eu, sem querer, assenti com a cabeça. Ela me olhou 
confusa, como que se questionando se era possível que 
eu tivesse concordado com ela, ou se ela estava fican-
do louca. Foi até mim, agachou novamente, e fez cari-
nho atrás da minha orelha esquerda, olhando fundo em 
meus olhos. Então simplesmente se levantou, passou 
por mim, e voltou ao nosso quarto, sem mais nenhuma 
palavra.

Eu, satisfeito com esse encontro, voltei para o 
quarto da Ju, onde me aninhei no tapete e dormi pro-
fundamente. 

Acordei às oito horas da manhã, com o barulho da 
faxineira entrando. Corri para ver se ainda era a Tereza. 

Desde que morri, me sentia muito mal pela Tere-
za. Ela trabalhava em casa há mais de trinta anos, des-
de antes das meninas nascerem. Foi a primeira e única 
funcionária do lar que contratamos, e nunca a tratamos 
mal, ou a humilhamos propositalmente, mas me sentia 
culpado pois ela merecia mais, sabe? Eu trabalhei muito, 
minha vida inteira, e Raquel também. Mas nós tivemos 
reconhecimento e respeito da sociedade pelos nossos es-
forços, e ganhamos muito dinheiro. E só chegamos onde 
chegamos porque tivemos privilégios, oportunidades.

Tereza era uma mulher boa, capaz, esforçada, que 
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poderia ter tido mais sucesso em qualquer profissão que 
escolhesse, se tivesse tido as mesmas oportunidades que 
nós, se tivesse podido se dar “ao luxo” de estudar, de se 
dedicar aos seus dons. Mas ela cresceu em uma família 
muito pobre, e teve que trabalhar desde criança.

Por falta de opção, teve filhos muito jovem, mui-
tos filhos, o que requeria que ela trabalhasse ainda mais 
para manter a família. Se casou cedo, seu marido era al-
coólatra e violento, e ela demorou mais de uma década 
para conseguir se separar dele. Teve uma vida difícil, 
mas estava sempre com um sorriso no rosto.

Eficiente, passava oito horas de seu dia em nossa 
casa, limpando, lavando, passando, cozinhando, e arru-
mando a bagunça que fazíamos. Demorava mais de duas 
horas da casa dela até a nossa, e depois mais duas horas 
para ir embora. A semana toda ela ficava mais de doze 
horas longe da própria casa, longe da própria família. 
Passou mais tempo com nossas filhas do que com seus 
próprios filhos. E tudo isso para ganhar uma merreca, 
um salário que não era 1/30 do que eu ganhava, sem 
contar o salário da Raquel. Isso tudo além de sempre ter 
sido desvalorizada pela sociedade, e muitas vezes trata-
da com indiferença e desprezo.

Tereza, assim como tantas outras pessoas, merecia 
mais. Merece mais! Depois que morri e entendi, eu vi 
como falhamos com ela.

Ok, eu não tinha o poder de mudar todo um sis-
tema injusto e cruel, mas eu poderia ter diminuído sua 
jornada de trabalho, poderia ter pago um salário bem 
melhor (e merecido), poderia ter feito o mínimo para 
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melhorar sua qualidade de vida. Poderia tê-la incenti-
vado a estudar, terminar o colegial. Poderia tê-la aju-
dado a se descobrir, encontrar uma paixão. Poderia ter 
pago uma faculdade, um curso que mudasse sua vida… 
Há muito que eu poderia ter feito para ajudá-la, para 
compartilhar um pouquinho dos meus privilégios com 
ela, que sempre foi uma pessoa incrível, e que tanto nos 
ajudou. Quando viva, eu não via as coisas dessa forma.

Como já disse, eu era mesquinha, egoísta. O sis-
tema injusto e cruel era muito benéfico para mim. Ter 
uma funcionária de confiança que aceitasse perder treze 
horas do seu dia para ganhar uma miséria, e que ainda 
fizesse um trabalho bem feito, era tudo que eu queria. 

Socorro ter que limpar minha própria casa! Socor-
ro ter que fazer comida para as minhas filhas! Socorro 
ter que arrumar minha própria bagunça! Eu era uma 
idiota, e me envergonho da forma como pensava. Pena 
que precisei morrer para perceber o quão vazia, fútil e 
ignorante eu era…

Quando cheguei na porta do quarto de emprega-
da, onde ela deixava suas coisas e se preparava para o 
dia de trabalho, já sabia que era a Tereza que estava lá. 
Podia sentir seu cheiro, e ouvia sua voz cantarolando 
baixinho. Dei um latido para anunciar minha presença. 
Ela olhou surpresa para mim, e gritou:

— Meu Jesus amado!

Eu lati novamente, e estava rindo por dentro ao 
ver sua cara de espanto, com os olhos arregalados.

Ela sempre ficou em cima do muro quando o as-



51

sunto de ter um pet em casa vinha à tona: ela adorava 
animais, mas sabia que sobraria para ela limpar a sujeira 
e arrumar a bagunça.

Quando o susto passou, ela se sentou na poltrona 
que havia no quarto, e me chamou:

— Ô menino bonito, como você entrou aqui? Fu-
giu de algum apartamento, foi?

Achei engraçado ela assumir logo de cara que eu 
era de alguma outra família que não aquela. Claramente 
eu, quando viva, sempre deixei muito claro que naque-
le apartamento não teríamos nenhum tipo de animal, e 
para a Tereza essa ainda era a regra. Fiz festa para ela, 
pulei, lambi seu queixo. Eu estava muito feliz em vê-la, e 
queria pedir desculpas, pedir que ela me perdoasse por 
ter sido conivente com as injustiças que as estruturas so-
ciais impõem.

Ela fazia carinho em mim quando Juliana chegou 
correndo, parou na porta de seu quarto, na área de ser-
viços, e disse:

— Oi Tetê! Vi que você já conheceu o Monet!! Ele 
é lindo, não é?

Eu estava surpreso e satisfeito com meu novo 
nome,  Monet. Mais uma vez, o queixo de Tereza caiu, 
seus olhos se alargaram, e ela disse:

— Ele é de vocês, é? Achei que tivesse fugido de 
algum apartamento e entrado comigo sem eu perceber! 
Como você convenceu sua mãe?

— Ainda não convenci, ela quer que eu leve ele 
embora hoje, mas não vou levar. Sou adulta, e se ela qui-
ser tanto assim que ele vá embora, ela que saiba que eu 
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vou junto, pois dele, eu não me separo mais! — Julia-
na falou, estufando o peito. Naquele momento eu senti 
muito orgulho de minha filha, finalmente impondo sua 
vontade e sendo dona do próprio destino. Ela sempre 
foi um tanto acanhada, tinha dificuldade em se colocar, 
por isso a arte era tão importante para ela. Através da 
arte ela conseguia se expressar, se posicionar no mundo. 
Tereza deu um sorriso sincero, e percebi que ela pensava 
o mesmo que eu. Juliana finalmente sabia sua força!

Então Raquel apareceu na lavanderia, indo ver a 
causa de tanta comoção, afinal de contas eu havia latido 
duas vezes, e Tereza havia soltado um grito de surpresa 
quando me viu. Aproveitei a ocasião para ir até o ralo da 
lavanderia e fazer um belo xixi agachado, e mostrar que 
cachorro comportado eu era. As três olharam surpresas 
conforme meu xixi escorria ralo abaixo, e eu me senti or-
gulhoso pelo meu desempenho, afinal não era fácil mi-
rar naquelas circunstâncias. Juliana disse logo de cara:

— Muito bem, Monet! Garoto bonito, garoto inte-
ligente!

Ela veio até mim, me acariciou, e eu abanei meu 
rabo, satisfeito. Olhei ao redor, e Tereza falou:

— Inteligente mesmo, você viu, dona Raquel? 

— Realmente, não posso negar que ele foi muito 
bem treinado. Juliana, decidi que ele pode ficar uns dias. 
Se ele se comportar direitinho, não estragar nada, nem 
fizer muita sujeira, a gente conversa! E Tereza, já falei 
para você parar de me chamar de dona Raquel. Só Ra-
quel é o bastante. Quem fazia questão de ser chamada 
de “dona” era a Suzy, e eu só fui na onda, mas nunca 
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foi algo que me agradou. Aliás, eu acho um tanto anti-
quado!

— Ai, eu sei, dona Raquel… digo… Raquel… É que 
trinta anos falando assim, é difícil perder o hábito, sabe? 

— Eu entendo, mas por favor, se esforce!

Raquel, com a testa franzida, se virou e foi embo-
ra, deixando Juliana e Tereza se entreolhando com cum-
plicidade. Cumplicidade que eu mesma nunca tive com 
minhas filhas, quando era humana.

Conforme Raquel se distanciou, Ju falou:

— Não liga pra ela, Tê. Ela tá um saco. Desde que 
mamãe morreu, eu não vejo ela dar um sorriso, e é gros-
seria atrás de patada, patada atrás de grosseria… Acho 
que nem ela mais se aguenta!

Tereza suspirou, e respondeu:

— Não fala assim da sua mãe, Ju. Ela ainda tá mui-
to triste, tá sofrendo muito. Não é por mal, ela ainda não 
tá bem. Foi um choque muito grande, né? Encontrar ela 
lá, do jeito que vocês encontraram, e não conseguir fazer 
nada pra salvar. Me espanta ela ainda conseguir dormir 
naquele quarto.

Será que eu havia morrido no apartamento, em 
nosso quarto? Eu não lembro dos últimos meses antes 
de morrer, não sabia nem dizer que estação era quando 
aconteceu. Sabia que talvez nunca lembraria, mas queria 
entender as circunstâncias, até para entender melhor o 
luto das pessoas que eu tanto amava. Ju, novamente com 
semblante triste e abatido, concordou com a cabeça. Cla-
ramente para mudar de assunto, disse: 

— Tê, não comi quase nada ontem, tô faminta… 
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Faz aquele pão na chapa que só você sabe fazer, por fa-
vor? 

— Claro que faço, minha querida!

Ainda naquela manhã, Nicole apareceu. Entrou 
de fininho enquanto Tereza passava aspirador na sala, e 
tentou ir despercebida até seu quarto. Mas minha audi-
ção era boa demais para ela, e meu faro não me deixava 
enganar.

Eu estava muito ansioso para aquele encontro, 
então saí do quarto da Ju e a peguei de surpresa! Ela 
se assustou e soltou um grito, derrubando sua mochila. 
Olhou para mim brava, e esperei que ela sorrisse em al-
gum momento, mas ela só disse:

— Você ainda tá aqui?

Pegou a mochila, entrou em seu quarto, e bateu 
a porta na minha cara. Fiquei em choque. O que havia 
acontecido com a Nicole? Ela sempre foi um pouco mais 
fria que a Ju, um pouco mais estressada, mas essa reação 
era completamente inesperada. Imaginava que ela fosse 
me abraçar, me apertar, ou no mínimo sorrir para mim. 
Nunca imaginei que ela fosse bater a porta em minha 
cara. Algo estava muito errado, e eu precisava descobrir 
o quê.

Ju apareceu no corredor, e disse:

— A Nick chegou? Por que você tá aí, na frente da 
porta dela?

Foi até onde eu estava, e bateu na porta. Silêncio. 
Ela então pôs a mão na maçaneta e tentou abrir, mas a 
porta estava trancada. Ju arregalou os olhos e bateu na 
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porta novamente, com maior intensidade, gritando:

— Nick, abre a porta! Nick!

Tereza, ao perceber a Ju gritando, desligou o aspi-
rador. Nada da Nicole responder, e percebi que Juliana 
estava ficando desesperada. Não entendi a razão, mas 
continuei observando atentamente. Ju começou a bater 
na porta com mais força. Raquel saiu de nosso quarto e 
apareceu no corredor, para ver o que estava acontecen-
do. Tereza também foi espiar a comoção. Ju bateu vio-
lentamente na porta, e disse:

— Nicole!! Nicole!!

Então a porta abriu, e Nicole falou:

— Não se pode mais nem usar o banheiro em paz 
nessa casa?

Observei o alívio no olhar da Raquel, da Juliana 
e no da Tereza, e senti um arrepio em minha espinha. 
Será que Nicole havia se trancado no quarto e tentado se 
machucar alguma vez, desde que morri, e por isso o de-
sespero de sua irmã, e o susto geral? Meu coração doeu 
com essa suposição. Imaginar uma filha se mutilando 
ou atentando contra a própria vida é algo que perfura 
a alma. 

Juliana, com as emoções à flor da pele, correu para 
seu quarto e bateu a porta. Pude ouvi-la chorando, aos 
soluços. Raquel andou até Nicole, e falou brava:

— Combinamos que não trancamos mais portas 
aqui nesta casa, não combinamos? Depois de tudo que 
passamos…

Nicole, com expressão de fúria, lançou um olhar 
perfurante à Raquel, e bateu a porta em sua cara. 
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Tão parecidas fisicamente, as duas tinham olha-
res penetrantes. Tinham também personalidades seme-
lhantes, frias e calculistas. Ambas tinham cabelos loiros 
e olhos claros, que perfuravam. Tinham rostos e traços 
finos, diferente da Ju. Ela tinha feições mais parecidas 
com as minhas. Tinha cabelos cacheados e castanhos 
(que já haviam sido roxos, azuis, verdes, laranjas, rosas, 
mas agora estavam curtos e naturais), rosto mais redon-
do, pele mais escura, olhos grandes e avelã. 

Quem conhecesse nós quatro não teria dúvidas 
de quem gerou quem. Mas a verdade é que trocamos 
óvulos. Eu gerei a genética da Raquel dentro de mim, e 
ela gerou a minha dentro dela. Assim, garantimos que 
de fato as duas eram filhas das duas, por sangue e por 
DNA. E entre si, nossas filhas eram o mais irmãs possí-
vel, dentro das circunstâncias.

Claro que gastamos horrores nessa brincadeira de 
fecundação in vitro há quase trinta anos, mas nossos pais 
ajudaram. E na época, nos pareceu a coisa certa a se fa-
zer. 

Raquel havia voltado ao nosso quarto, e Tereza ha-
via voltado à limpeza. Eu estava lá, no corredor, sem 
saber para onde ir, com todas as portas fechadas ao meu 
redor. Deitei ali mesmo, na porta da Nicole, e fiquei com 
o ouvido atento. 
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CAPÍTULO 6

Uma coisa que percebi já no meu tempo de 
vida humana, é que as mulheres são criadas, 

no geral, para serem vistas como a caça. Para serem caça. 
As modelos, mulheres consideradas as mais belas do 
mundo, são magras e fracas, e comem o mínimo possí-
vel para continuarem magras e fracas. Os homens não, 
os homens são criados para serem fortes e agressivos. 
Caçadores. Quando eu, ser humana, percebi isso, me 
senti muito injustiçada por ter nascido com anatomia 
feminina. Pensando mais a fundo, me senti mais injus-
tiçada ainda, mas não pela minha anatomia, e sim pelas 
pessoas que acatam essa visão tão discreta, mas que per-
meia a sociedade de forma tão afinca. E, hipócrita como 
eu era, não deixava de ser uma dessas pessoas, já que eu 
trabalhava no ramo da moda, e minhas modelos eram o 
estereótipo da magreza e fragilidade.

Mas para minhas filhas, eu queria diferente. Por 
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isso, sempre quis criá-las para serem fortes. Elas fizeram 
artes marciais desde crianças, e as duas eram faixa pre-
ta em Karatê. Nicole, que sempre gostou mais de lutar, 
também fez Kung Fu, Taekwondo, e um tempo de Jiu 
Jitsu. Juliana preferia intercalar as aulas de Karatê com 
dança. Depois começou a fazer violão, mas pegou gosto 
mesmo pelo teclado, e tocava muito bem.

Além da força física, queria que elas tivessem for-
ça interna. Mas isso é algo que vem com os problemas 
da vida, e por mais dura que eu fosse com elas, nada as 
preparou para perder a mãe tão cedo. 

Agora, vendo Nicole se fechando assim, e repelin-
do as pessoas que mais a amavam, eu questionava sua 
força. Ao ouvir ela ligar para o namorado e reclamar da 
mãe e da irmã, e aceitar que ele respondesse suas críti-
cas com mais críticas, como que a envenenando contra 
a família, questionei sua empatia. Questionei até sua in-
teligência, que eu sabia ser inegável. Mas como alguém 
tão inteligente podia desconsiderar tantas variáveis em 
uma equação? Como desconsiderava a dor da mãe e da 
irmã, e se sentia a única vítima de uma situação que ha-
via machucado todas? Observando isso, constatei mais 
uma vez o quanto eu falhei.

Eu via claramente como minha morte havia sido 
um baque enorme na vida das três. E como nenhuma 
havia se recuperado desse baque. 

Nicole não saiu mais de seu quarto, nem mesmo 
para comer. Raquel e Juliana almoçaram juntas, mas 
quase não se falaram durante a refeição. O clima na-
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quela casa estava insuportável, e eu precisava fazer algo 
para melhorá-lo, mas não tinha ideia do que fazer.

Depois do almoço, Raquel disse que precisava ir 
até a clínica, e que voltaria à noite. Levantou-se e foi ao 
nosso quarto, se arrumar para sair. Suspeitei que fosse 
desculpa para ir beber, mas esperava estar enganada. Ju-
liana, então, seguiu para o escritório. Eu a acompanhei.

Algo em sua postura estava diferente, como se ela 
houvesse se decidido sobre alguma coisa. Ela caminhou 
até a mesa, pôs as duas mãos sobre sua superfície, e 
abaixou a cabeça, como que pensando. Deu um suspiro 
profundo, e olhou para mim. Abriu seu sorriso triste, e 
disse:

— Monet, finalmente vou enfrentar este escritório! 
Ninguém se importa com ele, ninguém entra aqui, e nin-
guém o reivindicou. Está na hora, não faz sentido man-
termos este altar à Suzy, intacto, com tantas lembranças. 
Do jeito que ela era egocêntrica, ela provavelmente iria 
querer que deixássemos seu escritório intocado para 
sempre. Mas ela perdeu a chance de opinar quando op-
tou por não estar aqui.

Suas últimas palavras me tocaram profundamente. 
Como assim, optei por não estar lá? Ela achava que eu 
tinha culpa de ter morrido? Eu tinha culpa de ter morri-
do? Era possível que eu tivesse cometido suicídio? Não 
me lembrava de ter depressão, não me lembrava de ter 
pensamentos ou impulsos suicidas… Será que eu havia 
tirado minha própria vida?

Todos esses pensamentos me assolavam a mente, 
quando reparei que Juliana estava pegando todos os re-
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talhos e tecidos que encontrava, e os jogando em uma 
caixa de plástico, que antes eu usava exatamente para 
guardar tecidos e retalhos. Colocou lá também a tesoura, 
a almofada de alfinetes, e todas as linhas que encontrou. 
Foi até o manequim, e o observou por alguns instantes. 
Eu olhei fixamente para os pedaços de tecidos montados 
naquele busto, tentando me lembrar do que eu traba-
lhava quando morri. Não reconheci a peça, e observei 
enquanto Juliana o despia e jogava os tecidos na caixa. 
Pegou o celular, digitou algo, e se sentou sobre a mesa 
olhando fixamente para a porta, como que esperando.

Poucos minutos depois Raquel apareceu, dizendo 
que estava saindo. Ju aproveitou a oportunidade, e dis-
se:

— Você não viu a mensagem que te mandei, né, 
mãe? Vou ajeitar o escritório para conseguir trabalhar 
aqui. Não quero mais ficar indo até o ateliê, tem muita 
gente trabalhando lá e eu não consigo render… Você vai 
querer alguma dessas coisas? Manequim, máquina de 
costura, tecidos, etc?

Raquel ficou claramente surpresa ao olhar ao re-
dor e ver que os tecidos haviam sumido, e que o mane-
quim estava despido. Não falou nada por um instante, 
e então disse:

— Não vou ter utilidade para nada… Essas coisas 
não podem ser úteis para você?

— Eu pensei nisso, mas acho que elas trazem tan-
tas lembranças, que vão acabar me atrapalhando. Pensei 
em ver se a Tereza quer… A irmã dela é costureira, não 
é?
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De fato, a irmã da Tereza era costureira. Mal me 
recordava disso, mas quando Juliana falou, me lembrei 
claramente da Tereza me trazendo o currículo da irmã, 
perguntando se não tinha um trabalho para ela na Oh 
Suzana. Eu, tão idiota, falei que pensaria no caso, mas 
nem li o currículo, o joguei direto no lixo. Lixo que a 
Tereza depois limpou. Será que viu o currículo da irmã 
lá? Como eu era desprezível!

— É? Não sei… — Raquel respondeu, com cara de 
dúvida. Então complementou:

 — Se ela tiver como levar tudo, por mim tudo 
bem, pode dar pra ela. Mas pergunta antes para a Nico-
le, se ela não quer nada!

Olhou para mim, e disse: 

— E ele, está se comportando?

Aproveitei a deixa para correr até ela, abanando o 
rabo. Ela agachou e fez carinho em mim, cena que Julia-
na observou com ar esperançoso. 

— Sim, está muito bonzinho! Faz as necessidades 
no lugar certo, come quando dou comida, não estragou 
nada até agora, e me segue para todo lado. Tô apaixo-
nada, mãe! — disse, com o sorriso mais feliz que havia 
visto desde que voltei para casa. Raquel olhou para ela, 
e falou:

— Que bom, filha. Tomara que ele continue bon-
zinho assim!

Então Raquel se levantou, caminhou até Juliana, 
e a deu um beijo no rosto. Ju aproveitou o momento e 
a abraçou. Raquel hesitou por um instante, e então re-
tribuiu o abraço. Finalmente estava vendo uma cena de 
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carinho entre duas das pessoas que eu mais amava no 
mundo. Senti meu coração se aquecendo um pouco, e 
corri até elas. Pus as patas sobre a mesa e tentei entrar 
naquele abraço. As duas deram risada, e afagaram mi-
nhas costas.

Raquel disse que estava indo, e Juliana acenou 
com a cabeça. Quando sua mãe saiu do cômodo, Juliana 
olhou novamente para o celular. Então, disse baixinho:

— Ela ainda nem viu a mensagem, deve estar dor-
mindo… Bom, se ela saiu com o Rafa ontem, deve estar 
de ressaca. 

Como eu já disse tantas vezes, nós tivemos muita 
sorte com as meninas. Essa sorte toda foi, com certeza, 
graças à Sofia e à Tereza, mas mesmo assim… Nem Ju-
liana, nem Nicole eram de beber sempre. Claro que tive-
ram seus porres, e bebiam às vezes, mas nada preocu-
pante. Não eram de passar noites fora de casa, ou de dar 
vexame. Elas fumavam maconha com maior frequência, 
Juliana mais do que Nicole, mas imagino que não cos-
tumavam usar outras drogas. Podem até já ter provado 
uma ou outra, mas nada que tivesse caído numa rotina. 
Maconha não me preocupava, eu mesma gostava de fu-
mar de vez em quando, quando estava viva. Sabia que 
não era uma droga perigosa, super viciante, que tirasse 
a noção de consequências ou responsabilidade. Inclusi-
ve eu preferia que elas fumassem do que bebessem, pois 
já vi a bebida destruir muitas vidas, muitas famílias. A 
maconha, quando só ela, não costuma ser tão prejudi-
cial. Claro que nenhuma droga é boa, mas sempre consi-
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derei maconha a droga mais leve e menos pior de todas.

Porém, algo no tom que Juliana usou, me fez pen-
sar que Nicole estava bebendo com maior frequência. 
Questionei também o fato de ela estar dormindo à tarde, 
em plena segunda-feira, ou mesmo saindo domingo à 
noite. Das minhas duas filhas, ela sempre foi a mais res-
ponsável e focada, com rotina fixa e horários comerciais, 
pois sabia que precisava dar seu melhor para conseguir 
alcançar seus objetivos. 

Ela sempre sonhou alto, e sempre a incentivamos a 
tal. Brincávamos que, no caso dela, o céu não era o limi-
te. O infinito era o limite, já que ela queria ser astronau-
ta. Ela sabia que não era uma carreira fácil de se alcan-
çar, especialmente no Brasil, então sempre se esforçou 
vinte vezes mais que o normal. Fez dois intercâmbios 
para os Estados Unidos, sendo um no colegial, e outro, 
mais longo, durante a graduação. Me lembro que estava 
buscando emprego no país antes de eu morrer. Sua meta 
final era a Nasa, mas dizia que se fosse para trabalhar lá, 
a Nasa já a teria contratado. Ela sempre foi gênio, tinha 
um Q.I. muito acima da média, e entendia assuntos que 
ninguém em casa conseguia compreender. Mas ela dizia 
que, de acordo com suas contas e pesquisas, precisava 
de um Q.I. pelo menos cinco pontos maior para conse-
guir entrar na Nasa. Eu não sabia se isso era verdade 
ou se era sua forma de manter as expectativas baixas, 
mas sempre acreditei muito em sua capacidade. Porém, 
agora eu não sabia o que estava acontecendo com ela… 

Juliana resolveu me levar para passear enquanto 
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esperava um retorno da irmã. Não fomos muito longe, 
mas foi muito gostoso sentir os cheiros da rua, andar 
pelo bairro onde vivi tanto tempo de minha vida, agora 
o observando com outros olhos.

Ficamos caminhando por aproximadamente qua-
renta minutos, então voltamos para casa. Ju colocou 
água fresca para mim, e bebeu um copo ela mesma. De-
pois, foi mais uma vez até o escritório, mas desta vez 
Nicole estava lá.

O manequim estava tombado, a caixa que Juliana 
havia organizado estava virada de ponta-cabeça, com 
todas as coisas espalhadas pelo chão. Ju inspirou sur-
presa, e eu, ao pisar em um alfinete, soltei um uivo de 
dor. Sentei com a pata levantada, mostrando o que me 
afligia, e Juliana rapidamente se abaixou e viu o alfinete 
fincado em minha almofada da pata direita. Com pala-
vras de conforto e carinho, o retirou com cuidado, en-
quanto Nicole só observava a cena, mantendo um olhar 
que mesclava ira e culpa.

Após retirar o alfinete e observar que o machucado 
era superficial, Juliana se levantou e encarou a irmã. Em 
um tom frio, perguntou:

— Por que fez isso?

Nicole, ainda com raiva no olhar, e braços cruza-
dos, estava encostada contra a estante, do outro lado do 
cômodo. Sem se mover, respondeu:

— Eu que pergunto. Por que você começou a me-
xer aqui sem falar comigo antes? Ela era minha mãe 
também, sabe?!

— Mas eu que fico todo dia aqui, neste apartamen-
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to, passando por este escritório, que é um cômodo inútil, 
um altar à Suzana. Intocado, imaculado. Você não acha 
que passou da hora de a gente mudar isso aqui?

Ju não tinha agressividade em sua voz. De fato, 
falava em um tom frio, mas sem acusação. Percebi que 
ela não queria brigar, só queria resolver aquela situação 
da forma mais rápida e indolor possível. Provavelmente 
Nick também percebeu que a irmã não estava tentando 
provocá-la, nem querendo arranjar discussão. Relaxou 
um pouco o rosto, mas manteve os braços cruzados. Ao 
constatar que Nicole não responderia, Juliana pôs-se a 
falar novamente:

— Eu sei que é difícil, Nick! Eu também tô sofren-
do, eu também queria que ela ainda estivesse viva. Às 
vezes entro aqui no escritório e imagino que vou encon-
trá-la sentada, costurando, posso até ouvir o som da má-
quina, sentir o cheiro de tecido novo… Mas é tudo ilu-
são… Ela não vai voltar, por mais que a gente queira… 
ela nunca vai voltar!

Eu queria gritar, dizer que estava lá, e abraçar mi-
nhas filhas, falar o quanto as amo. Mas tudo que conse-
gui fazer foi soltar um gemido choroso. As duas olha-
ram para mim, e quando vi, ambas tinham lágrimas nos 
olhos. Elas, então, voltaram a se entreolhar, e Nicole fa-
lou:

— Você não entende… Ninguém entende! Quando 
ela chegou eu estava aqui, ela podia ter falado comigo! 
Mas passou reto, ela nem me cumprimentou, foi dire-
to pro quarto. Eu fiquei puta da vida com esse descaso! 
Tanto que saí logo em seguida, e fiz questão de não avi-
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sar que estava saindo… Se eu tivesse ido até lá, tives-
se tentado avisar que eu ia sair, talvez a gente a tivesse 
encontrado a tempo. Ou talvez ela tivesse mudado de 
ideia. Não consigo entender... Como ela pôde fazer isso 
com a gente?

As lágrimas escorriam em seu rosto, e ela o cobriu 
com suas mãos, como que envergonhada. Juliana tam-
bém chorava, mas tinha uma expressão de compaixão 
em seus olhos.

Ela foi até sua irmã e a abraçou. Nicole começou 
a chorar compulsivamente, ainda cobrindo o rosto com 
as mãos. Então finalmente abraçou Juliana, que também 
chorava e soluçava. E eu fiquei lá, sentado na entrada do 
escritório, com meu coração partido. Tentava entender 
como eu havia morrido.

Estava cada vez mais claro que elas achavam que 
eu tinha optado por morrer, mas eu não conseguia en-
tender. Eu não me lembrava de querer morrer. Mas tal-
vez eu não lembrasse desse sentimento por alguma ra-
zão, talvez eu tivesse que pesquisar mais a fundo.

Elas continuaram abraçadas, chorando, por mais 
de um minuto. Quando se separaram, se olharam nos 
olhos, e Juliana falou:

— Nick, você precisa entender que você não tem 
culpa! A única pessoa que tem culpa nessa história, é 
ela! Você não tinha como saber! Nenhuma de nós tínha-
mos como saber! Eu também estava aqui, eu também 
não fui até o quarto ver se estava tudo bem! Vi que ela 
chegou mal-humorada, como tantas vezes, e só ignorei. 
Mas não podemos viver com culpa! Não temos culpa! 
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Por favor, Nick… Entende isso! Precisamos seguir em 
frente, precisamos parar de corroer o que aconteceu! E a 
mãe, ela também não superou… A gente vai ficar se des-
truindo, enquanto não aceitarmos… Eu sinto tanto sua 
falta, você sempre foi minha melhor amiga… E agora a 
gente nem se fala! Por favor, Nick…

Nicole voltou a chorar baixinho, com a cabeça bai-
xa. Quando olhou novamente para a irmã, vi remorso 
em seus olhos.

— Desculpa, Ju! Esses meses estão tão difíceis… 
Eu me sinto cada vez mais perdida, como se estivesse me 
afogando em meio a um oceano de problemas e preocu-
pações! Perdi o trampo nos Estados Unidos porque não 
consegui terminar o doutorado a tempo. Perdi o empre-
go que tinha arranjado na Agência Espacial Brasileira 
pelo mesmo motivo, e a minha pesquisa sobre Alcântara 
foi por ralo abaixo, não consegui terminar. Agora sinto 
que não tenho propósito, que não vou conseguir alcan-
çar nenhum dos meus sonhos… E tudo por culpa dela!

Eu estava em estado de choque. Observava fixa-
mente a interação entre minhas filhas. Por um lado, es-
tava aliviado por elas finalmente estarem conversando, 
e por Nicole estar colocando para fora sua dor e suas 
preocupações. Mas por outro lado, estava me sentindo 
destruído, por toda dor e todos os problemas que eu 
havia causado com minha morte. Com meu suicídio… 
Não havia mais dúvidas de que eu tinha tirado minha 
própria vida, apesar de não entender bem como cheguei 
nesse ponto. 

Juliana abraçou novamente a irmã, e disse baixi-
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nho:

— Eu sei, eu sei! Não foi justo o que aconteceu, 
nada do que aconteceu!

Então, olhando em seus olhos, complementou:

— Mas calma, Nick, você ainda tem tempo. Você 
vai conseguir alcançar seus objetivos! Se tem alguém 
que eu sei que é capaz, é você! Tudo tem sua hora! Ago-
ra você precisa se focar em terminar o doutorado… Falta 
tão pouco! Quando terminar, as coisas vão voltar a se 
encaminhar… Aí podemos ir atrás de tirar o visto para 
os Estados Unidos. Quem sabe eu vou com você des-
ta vez!? Posso tentar tirar também... Já pensou, nós nos 
mudando juntas para lá? Você, astronauta brasileira, fa-
zendo história da Nasa, e eu, artista boemia! Que dupla, 
hein?!

Nicole deu um risinho rouco, que foi acompanha-
do por Juliana. Elas estavam se entendendo, e aquilo 
confortava meu coração. Então Nicole falou:

— Desculpa por ter bagunçado tudo… Vou te aju-
dar, vamos dar um fim nessas tranqueiras! O que você tá 
pensando em fazer com essas coisas?

— Pensei em oferecer para a Tereza, ver se a irmã 
dela quer…

— É verdade, a Joelma é costureira, né?

Fiquei satisfeito em ver que as duas eram mais 
sensíveis que eu e Raquel juntas, e conheciam a Tereza 
melhor que nós. Nicole continuou:

— Boa ideia, Ju! Vamos arrumar as coisas primei-
ro, aí a gente pergunta pra ela…
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Mas antes de começar a arrumar as coisas, Nick 
olhou para mim, e falou:

— Tadinho, eu o ignorei completamente desde que 
cheguei! Qual o nome dele, Ju?

Enquanto Nicole caminhava até mim, Ju respon-
deu:

— Era Jorge, mas achei que não combinava com 
ele, então estou chamando de Monet. Ele parece que 
gostou, e tem respondido bem… 

Nicole se abaixou e começou a afagar minha ca-
beça com vontade. Eu ainda estava receoso quanto aos 
alfinetes no chão, mas ignorei meu medo e pulei nela, 
fazendo festa e tentando lamber seu rosto, que estava 
salgado por causa das lágrimas. Nicole deu risada, e fez 
carinho em minhas costas, peito, pescoço e atrás das ore-
lhas, e perguntou:

— Como você conseguiu convencer a mamãe a 
deixar ele ficar aqui?

Ju, caminhando em nossa direção, e se agachando 
ao nosso lado para me acariciar também, respondeu:

— Não convenci! Acho que foi ele mesmo! Ela dis-
se que ele está em fase de teste, quer ver como se com-
porta. Mas você viu como ele é bonzinho? Ficou aqui 
sentado, nos observando, esse tempo todo!

Eu sabia que não estava me portando como ca-
chorro desde que cheguei, muito menos como um filho-
te. Mas eu tinha um objetivo, que era unir minha famí-
lia novamente, e não era mastigando tudo que eu tinha 
vontade, que conseguiria isso. Não era fácil, e eu estava 
o tempo todo lutando contra meus instintos de criança, 
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de sair correndo pela casa, destruir chinelo, roubar co-
mida, perseguir o próprio rabo… Mas eu não era mais 
só um filhote de cachorro. Em meu coração eu era a mãe 
daquelas mulheres, esposa da Raquel, e precisava me 
focar em cuidar da minha família… E agora eu via, pre-
cisava arrumar o estrago que eu havia feito quando me 
matei.

Eu não sabia se eu tinha influenciado de alguma 
forma aquele momento entre irmãs que eu havia pre-
senciado há pouco, mas sentia que sim. Sentia que de 
algum modo eu havia dado forças para a Ju enfrentar 
essa situação com clareza… 

Após me darem muito amor e carinho, rindo e 
sorrindo, elas se puseram a trabalhar. Dobraram e guar-
daram novamente os tecidos na caixa, além das linhas, 
alfinetes e a tesoura. Colocaram junto outras coisas de 
armarinho que acharam na estante, como botões, zí-
peres, fechos, elásticos, vieses, e etc. Acharam também 
mais tecidos e linhas, que guardaram com o resto. A cai-
xa já estava cheia. Levantaram novamente o manequim, 
e chamaram a Tereza. 

Quando ela entrou no escritório e viu que as me-
ninas já haviam esvaziado a estante, a mesa, e despido o 
manequim, percebi que seu rosto se encheu de orgulho. 
Ela disse:

— Que maravilha, vocês resolveram arrumar aqui! 
Que bom, meninas! Fico feliz! A Sofia diria que é um 
passo importante, vocês sabem, né?

Tereza sorria um sorriso sincero para as minhas fi-
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lhas, e mais uma vez constatei a sorte que eu e Raquel 
tivemos ao contratá-la. Como eu já disse, ela foi parte 
muito importante na criação das meninas, afinal ficava 
mais com elas do que nós, as mães. Ela e Sofia, juntas, 
deram os exemplos que nós falhamos em dar. Graças a 
elas que nossas filhas eram pessoas melhores que nós 
mesmas. Quando humana, eu jamais assumiria tudo 
isso. Mas agora que eu tinha uma segunda chance, não 
cansava de me fascinar com as pessoas incríveis que cer-
cavam as vidas de minhas filhas. 

Juliana disse:

— Sim, sim… Já estava na hora mesmo, né Tê? 
Agora... Seguinte, a gente quer saber se a Joelma se inte-
ressa por essas coisas. O manequim, a máquina de cos-
tura e essa caixa de tranqueiras. Tem tecidos, tesoura, 
linhas, botões… 

Os olhos de Tereza se arregalaram, e ela não dis-
farçou a surpresa quando disse:

— Nossa, jura?! Vou falar com ela, mas tenho cer-
teza que ela vai querer sim! Ela estava, ontem mesmo, 
falando que precisava de uma máquina melhor. A dela 
tá engripando, sabe? E ela tá com umas encomendas 
para um casamento, tudo acumulando, e a máquina já 
estragou dois vestidos! Ela vai ficar muito feliz, meni-
nas! Muito mesmo! Nossa, nem sei o que dizer! Obri-
gada! Jesus lhes pague! Vou ligar pra ela agora mesmo!

Tereza saiu serelepe do escritório, e minhas filhas 
trocaram olhares e sorrisos, satisfeitas com a felicida-
de da Tereza. Que alegria que eu sentia ao ver que elas 
realmente eram pessoas melhores que eu jamais fui. No 
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lugar delas, quando viva, era mais provável que eu es-
tocasse essas coisas em algum lugar qualquer, mesmo 
que alugasse um espaço para isso, do que que eu desse 
a alguém que precisa. No máximo eu venderia, mesmo 
que eu não precisasse do dinheiro. Eu era uma pessoa 
detestável. 
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CAPÍTULO 7

O resto da tarde foi agradável, e as meninas es-
tavam assistindo TV na sala, juntas, quando 

Raquel chegou — mais uma vez fedendo a uísque. Elas 
pausaram a série para dar oi à mãe. Raquel as cumpri-
mentou brevemente e seguiu em direção ao nosso quar-
to.

Ju e Nick trocaram olhares preocupados, e Nick 
falou:

— Ela continua bebendo?

— Acho que sim… Ontem ela estava exalando ál-
cool quando chegou, e foi super grossa comigo. 

— Álcool é uma bosta, né? O Rafa bebe muito tam-
bém, todo dia ele quer uma desculpa pra ir beber no bar. 
Às vezes é futebol, às vezes é encontrar os amigos. Eu 
tava tentando acompanhar, mas… Sei lá… Eu tenho me 
sentido tão mal quando bebo.
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— Tipo, passa mal? Vômito, essas coisas?

— Sim… Mas nem fico bêbada de verdade. Antes 
de ficar bêbada eu começo a ter tremedeira, frio, sudore-
se… Vai me dando um desespero, taquicardia, eu acho 
que vou morrer, e acabo vomitando um monte! É hor-
rível! Ontem mesmo isso aconteceu. E quando falei pro 
Rafa que eu queria ir embora, ele ficou bravo comigo, 
acredita? Bravo porque eu estava passando mal! E pa-
rece que essa situação só piorou meu mal-estar, acabou 
que passei parte da noite no banheiro da balada, cho-
rando e vomitando. Foi horrível! Só por volta das duas 
horas da manhã que ele foi me procurar. E quando ele 
viu o estado que eu estava… Ah... Deixa pra lá!

— Fala Nick, você sabe que pode confiar em mim!

— Ah… Quando ele viu o estado que eu estava ele 
me ofereceu cocaína. Disse que era para eu me sentir 
melhor… Eu estava tão mal, tão desesperada, que acabei 
aceitando! Eu nunca tinha usado antes. Desde a Gabi, eu 
sempre tive preconceito… Mas o pior é que eu realmen-
te melhorei, e senti uma leveza, uma despreocupação 
que eu não sentia desde antes da mãe morrer… Aí fiquei 
cheirando com ele o resto da noite. Depois da balada fo-
mos para um motel, e eu não parecia eu mesma… Aí ele 
me deixou aqui. Quando cheguei, o efeito já tinha pas-
sado, e eu tava me sentindo um lixo. Um lixo, envergo-
nhada, precisando de um banho, e precisando dormir.

As duas ficaram em silêncio por um tempo, então 
Ju falou:

— Eu sei que não é o que você quer ouvir, Nick, 
mas acho que o Rafa é viciado em cocaína. Eu peguei 
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ele cheirando aqui uma vez. Eu tinha ido pegar água na 
cozinha, e ouvi um movimento na lavanderia. Fui ver o 
que era, e era ele cheirando. Ele não me viu, e imaginei 
que, se ele estava fazendo isso escondido, é porque você 
não sabia. Depois que ele foi embora eu tentei te falar, 
mas acabamos tendo aquela briga horrível, lembra?

Nicole a escutava com atenção, e percebi vergonha 
em seu olhar, quando a irmã mencionou a briga. Então 
Nick disse:

— Sim, Ju, acho que você tem razão. Sinceramente, 
nessas últimas semanas eu tenho questionado o que ele 
sente por mim. Eu estava muito mal quando começa-
mos a ficar, e me apaixonei demais, muito rápido. Mas 
agora estou vendo com mais clareza. Ele vive brigando 
comigo, normalmente por besteira. Ontem, brigar comi-
go porque eu estava passando mal, e depois me deixar 
no banheiro vomitando durante horas, sem nem se dar 
ao trabalho de ver se eu estava bem, foi meio que a gota 
d’água. E senti que ele se aproveitou do meu momen-
to de exaustão e desespero para me empurrar cocaína, 
sabe? Não me parece algo que alguém que ame, faça…

Eu ouvia tudo com atenção. Não sabia quem era 
essa Gabi, que ela havia citado antes, mas estava satis-
feita em saber que ela nunca havia usado cocaína, até 
a noite anterior. Essa era uma das drogas que mais me 
preocupava. É uma droga muito comum em nossa clas-
se social, possivelmente a mais comum, e eu a conhecia 
muito bem. 

Antes de casar, antes de ser mãe, eu tive uma pés-
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sima experiência de dependência com cocaína. Comecei 
a usar no colegial, por incentivo de “amigos”, e passei 
anos de minha vida achando que eu só era capaz de sen-
tir felicidade sob o efeito dela. Passei anos achando que 
eu só conseguia produzir sob o efeito da droga, e que 
sem ela eu era incapaz de criar. Por sorte meus pais des-
cobriram, e me forçaram a fazer terapia com uma ótima 
profissional. A Doutora Rosana, psicóloga e psiquiatra, 
me fez perceber que a cocaína não ampliava minhas ha-
bilidades. Muito pelo contrário, a cocaína as limitava. 
Eu era muito ambiciosa, e essa percepção fez com que 
eu tivesse forças para lutar contra o vício, e desde então 
eu nunca mais usei. Foi a escolha mais importante que 
tomei, pois mudou minha vida. E graças a essa decisão 
que eu consegui erguer meu negócio. Quando conheci a 
Raquel, eu já estava há mais de um ano sem cheirar. Por 
sorte ela nunca gostou de cocaína, e nunca foi algo que a 
vi usando ou demonstrando interesse. 

Juliana olhava com carinho para sua irmã, que 
continuou:

— Outra coisa que eu tenho percebido, é que ele 
parece intimidado pela minha inteligência. Sempre que 
falo em terminar o doutorado, ele diz que eu já sou mui-
to presunçosa e convencida sem ser doutora, e que se eu 
terminar o doutorado vou ficar insuportável. Acho que 
ele é uma das razões para eu estar enrolando tanto para 
falar com os professores e voltar ao curso... Parece que, 
inconscientemente, eu estava com medo de ele não me 
suportar mais por causa do doutorado, e acabar termi-
nando comigo… Sei lá… É besteira, eu sei…
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— Não Nick, não é besteira, não! Fico feliz de ver 
que você está abrindo os olhos! Você merece alguém 
melhor! Alguém muito melhor! Você é a pessoa mais in-
crível que eu conheço! Você nem imagina o quanto que 
eu me orgulho de você!

— E eu me orgulho de você, minha irmã artista 
foda, a pessoa mais criativa que existe! Não vejo a hora 
de você voltar a pintar e esculpir! Fiquei muito chateada 
quando você adiou sua exposição, depois de tudo que 
aconteceu. Espero que você esteja começando a se sentir 
melhor, e inspirada para voltar a trabalhar! Sua arte me 
toca a alma, sabia?

Sorrindo, elas se olharam por alguns segundos e 
se aproximaram para se abraçar. Aquele estava sendo 
um dia com muitas emoções, e eu estava assistindo uma 
evolução enorme entre minhas filhas, pessoas que eu 
tanto amava. Ouvi uma sussurrando para a outra um 
“eu te amo”, o que me tocou fundo no coração. Pulei ne-
las e lambi seus braços, e elas novamente deram risada 
com minha interação. Ju disse:

— Calma Monet, espera só a mamãe ir dormir que 
eu deixo você subir no sofá! Mas tem que ficar bonzinho, 
ok?

Eu acenei com a cabeça, e as duas se entreolharam, 
estupefatas.

— Você viu, Ju, ele acenou! 

— Eu vi! Esse cachorro é coisa de louco!

Elas riram mais uma vez, certamente acreditando 
que a sincronia entre meu movimento e a fala da Ju foi 
mera coincidência. Eu precisava ser mais cuidadoso, ou 
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ia acabar assustando minha família! Mas, por hora des-
preocupado, estava feliz em ver como o clima daquela 
casa estava mais agradável. Deitei no chão, aos pés de-
las, e cochilei enquanto elas terminavam o episódio que 
estavam assistindo. 
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CAPÍTULO 8

Terça e quarta-feira transcorreram sem grandes 
acontecimentos. Nicole e Juliana continuaram 

passando mais tempo juntas, enquanto Raquel man-
tinha sua rotina de sair todos os dias. Sempre voltava 
para casa tarde e exalando álcool, normalmente uísque. 
Eu percebi que ela evitava ao máximo passar tempo com 
nossas filhas. 

Ao final da tarde de quinta-feira, Mari apareceu 
para ver como eu estava. Foi um ótimo fim de tarde 
com as três. As meninas pediram uma pizza, e conver-
saram bastante. Pelo que percebi, Mari também acabou 
se afastando da Nicole nesses últimos meses, mas con-
tinuou muito próxima de Juliana. Ela ficou feliz ao ver 
que a situação entre as irmãs estava se resolvendo, e as 
três tinham muito a papear. A Mari levou presentinhos 
para mim, e eu fiquei super entusiasmado! Um saco de 
ossinhos de nó, que eu nunca tinha provado. Uma de-
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lícia, dava para ficar mascando durante horas, e só eu 
sei como eu estava precisando mastigar algo demora-
damente! Também ganhei uma bolinha de brinquedo. É 
incrível como o meu corpo canino respondia a essas coi-
sas com completa empolgação! Eu me sentia muito feliz 
ao ir buscar a bolinha, quando a jogavam, e a trazia de 
volta sem pestanejar… Foi a primeira vez que corri pelo 
apartamento, e Nicole falou preocupada:

— Ele ficou muito empolgado, hein, Ju?! Acho que 
vamos precisar colocar rede nas janelas e na varanda… 
Melhor prevenir, né?!

— Verdade, Nick… Ele estava tão quietinho nos 
primeiros dias, que nem pensei nisso. Mas agora que ele 
está se soltando, acho que vamos precisar, mesmo!

Então Mari perguntou:

— Já é certeza que vocês vão ficar com ele?

Ju respondeu:

— Sim, é certeza! Minha mãe ainda não deu o aval 
definitivo, mas se ela começar a encrencar e brigar por 
causa do Monet, eu vou embora, me mudo daqui! Dele, 
eu não me separo mais!

Nicole ficou meio que em choque com essa pers-
pectiva da irmã se mudando, e falou:

— Nossa, Ju! Você vai me abandonar com a louca 
da nossa mãe, assim?

Ju deu risada, e disse:

— Primeiro que eu acho que em breve você vai 
acabar se mudando para os Estados Unidos, trabalhar 
na Nasa ou em alguma empresa da área. E segundo que, 
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se eu realmente tiver que me mudar daqui, eu sugeriria 
que pegássemos um lugar para nós duas… Esses últi-
mos meses que passei sozinha aqui, me fizeram perceber 
como você faz falta na minha vida.

Mari, então, se empolgou e disse:

— Eu também quero ir morar com vocês! Mas te-
nho uma penca de cachorros pra levar junto, precisamos 
pegar uma casa!

As três caíram na risada, mas eu fiquei imaginan-
do como seria bom viver numa casa com aquelas três 
mulheres incríveis, e uma penca de cachorros… Até eu 
me lembrar que não poderia ir embora e viver uma vida 
canina e despreocupada enquanto a Raquel estivesse 
mal como aparentava estar. Gostaria que ela abrisse 
os olhos, antes que fosse tarde demais! Ela ainda tinha 
chances de se redimir com as meninas, e de ver as coisas 
de forma diferente… De se tornar uma pessoa melhor, 
para nossa família, para o mundo, e para a sociedade! 

Quando acabaram de comer, o celular da Nicole 
começou a tocar. Ela olhou, colocou no silencioso, e ig-
norou. Ju, observando, perguntou:

— É o Rafa de novo?

Nick assentiu. Ju, então, continuou:

— Você não vai enfrentar logo e terminar com ele?

Nicole ficou pensativa, olhando para um ponto 
fixo da toalha de mesa, e Mari disse:

— Finalmente vai terminar com aquele chato, é? 
Fico feliz, você merece muito mais do que aquele cara 
machista!
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Nicole continuava olhando para o mesmo ponto, 
como que perdida em pensamentos. Então olhou para 
Mari, e disse:

— Eu já percebi que preciso terminar, por mais que 
eu tenha gostado dele. Acho que já não estou sentindo 
o que eu sentia antes, e tô percebendo que ele nunca me 
amou de verdade. Mas é tão difícil terminar… Não sei 
por que eu sou assim… Queria mandar uma mensagem 
e acabar logo com isso, mas é foda, né? Terminar por 
mensagem, digo…

Ju deu uma risada malvada, e falou:

— Na minha opinião ele não merece nada além 
disso… Mas você tem que seguir seu coração nessas ho-
ras, maninha. Se você vai se sentir culpada terminando 
por mensagem, chama ele pra conversar aqui em casa, e 
termina pessoalmente. Mas enfrenta logo! Quanto antes, 
melhor! Você já está evitando falar com ele há dias… 
Não é justo com você mesma, e nem com ele, ficar nesse 
banho maria.

Nicole olhou da irmã para a amiga, como que es-
perando sua opinião, e Mari disse:

— Eu acho que você tem que fazer o que for me-
lhor para você, nessas horas. Se você acha que é melhor 
terminar por mensagem, manda uma pra ele e acaba 
logo com esse sofrimento! Não é como se ele tivesse sido 
o cara mais legal do mundo nesses meses que vocês fi-
caram juntos, né? Ele não é nenhum príncipe encanta-
do, que está sendo injustiçado com esse término, sinto 
muito! Mas é o que a Ju disse, você precisa seguir seu 
coração. Sinceramente, eu não me sentiria culpada em 
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terminar com esse traste por mensagem.

Nicole concordou com a cabeça, pediu licença, e se 
levantou. Disse que já voltava. Mari continuou falando 
para a Juliana: 

— Tenho uma colega lá da USP que namorou com 
ele. Ela veio me contar, quando viu que eu o seguia nas 
redes sociais. Ela me falou cada absurdo, Ju! Ele che-
gou a bater nela, uma vez! Eu tentei contar para a Nick, 
quando descobri, mas ela tava muito cega, e brigou feio 
comigo! Disse que eu era invejosa, entre outras mer-
das… Desde então ficamos sem nos falar direito.

Juliana escutava atentamente, com expressão preo-
cupada. Falou:

— Sim, eu sei, Mari! Sempre que eu tentava avi-
sá-la sobre quem ele realmente era, a gente acabava 
brigando… Agora ela está abrindo os olhos. Mas since-
ramente, só vou me sentir tranquila quando eles final-
mente terminarem.

Assim que Ju acabou de falar essa frase, Nicole 
reapareceu na sala de jantar, e anunciou:

— Falei para ele vir aqui agora, e falei que precisa-
mos conversar. Vou me sentir mais segura fazendo isso 
com vocês por perto, ok?

— Claro, amiga! — disse Mari, enquanto Juliana 
concordava com a cabeça, e pegava na mão da irmã.

— Vai ficar tudo bem, Nick! E depois você vai ficar 
livre desse mala, e vai poder voltar a pensar nos seus 
planos para o futuro…  Ficar horas e mais horas fazendo 
contas, do jeitinho que você gosta!

As três deram risada e continuaram conversando. 
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Percebi que todas estavam um pouco mais tensas, com 
a perspectiva do Rafael chegando a qualquer momento.

Aproximadamente uma hora depois, o interfone 
tocou. Era o porteiro, Geraldo, querendo saber se podia 
deixar o Rafael subir. Fiquei aliviado ao perceber que ele 
não tinha passe livre para entrar no prédio, como era o 
caso da Mari e da Sofia. 

Alguns minutos depois escutei o elevador, e então 
passos pesados caminhando até a porta. A campainha 
tocou, e a Ju disse:

— Se precisar, eu e a Mari estaremos no meu quar-
to, ok?

— Ok — respondeu Nicole, claramente apreensi-
va. 

As meninas foram para o quarto da Ju, enquanto 
Nick foi abrir a porta. Eu queria ficar ao seu lado, ver 
quem era aquele ser odioso. Mas assim que a porta abriu, 
eu ouvi a Ju me chamando. Hesitei por um momento, 
até conseguir ver aquele homem alto e forte que entrava 
pela porta, e pude sentir seu cheiro: perfume exagerado, 
e vodca. Então atendi ao chamado da Juliana, e me jun-
tei a elas em seu quarto. Enquanto a Mari enrolava um 
baseado, Juliana acendeu um incenso e ligou música na 
caixinha de som. Mas eu estava atento, com minha au-
dição afiada, ao que acontecia do lado de fora do quar-
to. Ouvi a Nick falando que precisavam conversar, e ele 
perguntando se podiam fazer isso em seu quarto. Então 
ouvi passos no corredor. Nicole começou a falar, e eu 
ouvia atentamente cada palavra: 
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— Então, Rafa…Eu não tô feliz com nosso namoro, 
e quero terminar. 

— Como assim? Por quê? 

— Várias coisas… E não importa, eu quero termi-
nar! Preciso voltar a me focar no meu doutorado, e achar 
um emprego na minha área…

— Mas não vai nem me dar uma chance? 

— Não é questão de dar chance, eu não vejo futuro 
pra gente, e estou infeliz…

— Você só me usou então, é isso? Enquanto tava 
mal, tristinha que mamãe se matou, se aproveitou da 
minha boa vontade, e agora quer se livrar de mim? — O 
desdém era pesado em sua voz.

— Tá vendo, Rafa? Esse tipo de coisa que você fala, 
é só pra me machucar! Eu não quero mais isso pra mim.

— Bem que todo mundo me avisou que você era 
uma vaca!

Então ouvi o barulho da porta se fechando, e me 
levantei na hora. Fui até a porta da Ju e comecei a chorar, 
arranhando o batente, pedindo para sair. Tinha certeza 
que naquele momento a Nicole não se fecharia no quar-
to com ele, depois de ouvir o que ele disse. Ju, ouvin-
do música, fumando e conversando com a Mari, estava 
desatenta ao que acontecia lá fora. Quando me viu, me 
chamou para perto dela. Eu ignorei e comecei a chorar 
mais alto, ainda arranhando o batente. Não ouvia mais 
nada lá fora, e estava ficando em pânico. Mari disse:

— Às vezes ele quer fazer xixi, Ju! Melhor deixar 
sair…
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Então Ju se levantou e abriu a porta. Quando viu 
que tudo estava em silêncio na sala, e que o quarto da 
irmã estava fechado, seu semblante mudou. Eu já estava 
na porta da Nick, desta vez, latindo. Juliana foi ao meu 
lado e bateu na porta. Falou:

— Nick, tá tudo bem?

Ninguém respondeu, mas eu ouvia barulho lá 
dentro, grunhidos. Ju tentou abrir a porta, que estava 
trancada. Instantaneamente vi desespero em seu rosto, e 
ela gritou para a Mari: 

— Mari, interfona na portaria, avisa que estamos 
sendo atacadas!

Mari demorou um pouco para entender o que es-
tava acontecendo, mas logo pulou em pé e correu até a 
cozinha. Juliana bateu na porta novamente, gritando:

— Rafael, a gente tá chamando a polícia! Melhor 
você abrir logo essa porta!

Esperou alguns segundos, e nada aconteceu. Sem 
pensar duas vezes, foi até a sala e pegou uma estatueta 
de bronze de uma artista famosa, na qual pagamos trin-
ta mil reais. Voltou até a porta com a escultura pesada 
em mãos, e começou a bater na maçaneta. Rapidamente 
a maçaneta cedeu e a porta se abriu.

Rafael estava sobre a Nicole, que se encontrava de 
bruços na cama, com o rosto em um travesseiro. Eu pulei 
e o mordi no braço, com toda minha força. Meu instinto 
me fez travar a mandíbula e chacoalhar minha cabeça. 
Juliana, ainda com a escultura em mãos, bateu com ela 
em suas costas. Ele uivava de dor enquanto eu sentia o 
sangue quente escorrendo pela minha boca. Nicole, ofe-
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gante e com o nariz sangrando, conseguiu se desvenci-
lhar e deu um chute em seu rosto. Rafael parecia des-
norteado, e eu finalmente soltei seu braço. Ele não sabia 
se fugia ou se lutava. Um lado meu torcia para ele ficar 
e lutar, pois eu sabia que minhas filhas o destruiriam. 
Mas meu outro lado queria que ele fosse embora e nunca 
mais voltasse.

Mari chegou arfando no quarto, avisou que o por-
teiro havia chamado a polícia, e que o zelador já estava 
subindo. Rafael tentou sair correndo, mas eu voltei a 
atacar, e desta vez mordi sua perna. Eu não era um ca-
chorro pequeno, mas também não era adulto, e não esta-
va no ápice da minha capacidade ou tamanho. Sabia que 
não teria força para segurá-lo sozinho, mas pelo jeito eu 
peguei em algum nervo, pois mais uma vez ele gritou 
de dor. Desta vez, caiu de joelhos. Eu o soltei quando a 
campainha tocou três vezes seguidas. Mari correu para 
abrir a porta, e ouvi vozes vindo da sala:

— Ele está aqui, atacou a Nicole!

Logo a Mari entrou pela porta, seguida pelo zela-
dor do prédio, o seu Antônio. Ele viu aquela cena com 
espanto. Olhou para a Nicole, agora em pé, ao lado da 
cama. Estava descabelada, com o nariz sangrando, boca 
e olho esquerdo inchando. Então olhou para o Rafael, 
caído de quatro no chão, com braço e perna ensanguen-
tados pelas minhas mordidas. Em seguida olhou para a 
Ju, ainda segurando a estatueta acima da cabeça, pronta 
para atacar. Surpreso com a cena que encontrou, usou 
um walkie-talkie para falar com seu Geraldo, o orientan-
do a indicar o apartamento à polícia, que devia estar 
chegando. Ninguém falou mais nada. Poucos minutos 
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depois a porta da sala se abriu, e um homem e uma mu-
lher fardados entraram. A polícia era rápida quando se 
tratava de famílias ricas. A cena continuava a mesma, 
com exceção da estatueta, que agora estava sobre a es-
crivaninha da Nicole. Juliana foi a primeira a falar, e 
contou detalhadamente o que aconteceu. Ao terminar, o 
policial olhou para a Nicole e perguntou:

— Mas você trouxe ele pro seu quarto?

Nicole finalmente começou a chorar. Eu estava in-
conformado que a primeira coisa que o policial falou, 
depois de ouvir que aquele homem tentou estuprar mi-
nha filha, foi para tentar culpabilizá-la pelo ato. A poli-
cial também pareceu incomodada com a atitude do par-
ceiro, e logo se pôs a consolar a Nick:

— Calma, você não tem culpa. Ele era seu namo-
rado, você não esperava uma atitude dessas por parte 
dele!

Se virou para o Rafael, e disse:

— Mãos na cabeça, barriga no chão, agora!

Quando Rafael se posicionou deitado de barriga 
para baixo e com as mãos na cabeça, a policial olhou 
para o parceiro, que entendeu o recado e se pôs a re-
vistá-lo. Nos dois bolsos dianteiros da calça, encontrou 
quatro pipetas de cocaína. O policial, então, disse à sua 
parceira:

— Você faz o B.O. de violência doméstica aqui com 
elas enquanto eu levo ele para a delegacia e faço um B.O. 
de porte de drogas, ok?

Ela assentiu. Ele olhou para o Rafael, e disse:

— Levanta daí, você vem comigo!
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Rafael se levantou devagar e acompanhou o po-
licial, que não o algemou. Gente rica é outra história, 
mesmo. Se Rafael fosse pobre ou preto, com certeza já 
teria apanhado, e estaria indo embora dali algemado, 
independente de ser inocente ou culpado. Além do risco 
de ser assassinado, claro… 

O seu Antônio acompanhou o policial e o Rafael 
para fora do apartamento. Mari os seguiu, para trancar 
a porta atrás deles.

A policial explicou que a Nicole poderia fazer o 
Boletim de Ocorrência pela internet mesmo, utilizando a 
opção “Violência Doméstica”. Elas tiraram fotos dos fe-
rimentos da Nicole, para anexar ao boletim, e a policial 
deu todo amparo e orientação durante o procedimento. 
Foi embora só depois de enviarem todas as informações, 
e avisou que entrariam em contato. Porém, também avi-
sou que dificilmente ele ficaria preso. A cocaína que en-
contraram nele era o bastante para o levarem à delegacia 
e começar um processo, mas se ele fosse rico e tivesse 
contatos, infelizmente não passaria muito disso. Ela pa-
recia legitimamente descontente ao dar essa informação. 
As três a acompanharam até a porta. Continuaram em 
silêncio, após ouvir o elevador descendo. Então, de su-
petão, Mari disse:

— Nossa, acabei de lembrar que fiquei esse tempo 
todo com o beck no bolso!

Enfiou a mão no bolso da blusa e tirou uma ponta 
de lá. Ju a pegou de sua mão na mesma hora, e acendeu 
com o isqueiro que estava em sua calça. Foi até o sofá 
e se sentou. Depois de dar alguns tragos, ela esticou o 
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beck pra ver se alguém queria, e falou:

— Cara, que noite!! Você tá bem, Nick?

Nick estava sem expressão nenhuma, e simples-
mente respondeu:

— Que nojo! Não acredito que perdi quase seis 
meses da minha vida com aquele desgraçado!

Então, como que se lembrando de mim, ela me 
olhou e disse:

 — E você, foi o meu herói!

Bateu no sofá para eu subir ao seu lado. Eu subi 
sem preocupação, queria poder abraçá-la e falar que es-
tava muito orgulhoso dela, e que ia ficar tudo bem. Mas 
me contentei em lamber seu braço e receber carinho. Ela 
continuou:

— Se não fosse você, Monet, eu teria sido estupra-
da, sabia? Você me salvou, você foi meu herói! Obriga-
da!

Me abraçou forte, e lambi sua orelha. Ela finalmen-
te riu, e quando se separou de mim, disse: 

— Agora você precisa de um banho, está cheio de 
sangue seco colado em você! Meu herói!

Perguntou à Ju se ela tinha comprado shampoo de 
cachorro, e a resposta foi negativa. Então Mari se ofere-
ceu para ir ao mercado da esquina comprar, e as meni-
nas aceitaram sua oferta com gratidão. 

Aquela noite estava realmente longa. Enquanto 
Mari corria até o mercado, eu esperei deitado no sofá, 
com a cabeça apoiada na perna da Nicole. Ela e Ju xinga-
vam o Rafael com vontade, quando Nick disse:
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— Como você pensou rápido, Ju! Pegar a estatue-
ta e quebrar a porta, eu nunca teria pensado nisso! Se 
não fosse essa sua sacada, tudo provavelmente teria sido 
pior. Ele estava muito louco, sabe? Não teria parado só 
porque você estava batendo na porta. Ele é o tipo de ho-
mem que está acostumado a sair ileso de todas as bostas 
que faz… Obrigada! Como você teve essa ideia?

Eu também estava interessado em saber isso, fi-
quei muito orgulhoso ao ver como Juliana pensou e 
agiu rápido, tanto orientando a Mari a interfonar para 
o porteiro, quanto vendo a melhor forma de arrombar 
a porta. Ju respondeu, e seu rosto tinha uma mescla de 
orgulho e dor:

— Ah, Nick… Depois do desespero que passamos 
quando a mamãe se trancou no quarto e se matou, eu 
fiquei pensando em todas as formas que eu poderia ter 
agido para conseguirmos arrombar a porta antes, e tal-
vez ter conseguido salvá-la. Ficamos mais de dez minu-
tos tentando arrombar a porta, eu e nossa mãe... Você 
sabe a história… Quando a mãe chegou do trabalho e 
viu a porta trancada, e a mamãe não respondia, não con-
seguíamos entrar lá de jeito nenhum. Até que uma hora, 
no desespero, a mãe se jogou tão forte contra a porta, 
que deslocou o ombro, mas a porta finalmente abriu. 
Mamãe ainda estava viva, e a mãe não conseguiu aplicar 
os primeiros-socorros. Ela me falou o que eu precisava 
fazer e eu tentei, mas já era tarde… Ou eu não fiz di-
reito, nunca vou saber. Quando a ambulância chegou, 
ela já estava morta. Se eu tivesse pensado numa forma 
mais funcional e rápida de arrombar a porta, teríamos 
entrado antes, a mãe teria conseguido aplicar os primei-
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ros-socorros, e talvez mamãe ainda estivesse viva… Re-
passei esse momento milhares de vezes em minha men-
te, pensando no que eu poderia ter feito diferente. Até 
pesquisei na internet! E cheguei à conclusão que aquela 
estatueta de bronze era a melhor opção.

Ju tinha os olhos marejados, e Nicole tinha lágri-
mas escorrendo no rosto. Ela disse:

— A gente não pode mudar o passado, mas pelo 
menos, graças à isso, você me salvou hoje, Ju! Obrigada!

Elas se abraçaram, e no meio do abraço, Raquel 
chegou. Ela me viu no sofá e já começou a reclamar, 
então olhou para a Nicole e viu seus hematomas, e o 
sangue seco em seu pescoço. Seus olhos se arregalaram, 
e a primeira coisa que fez foi perguntar se fui eu. A res-
posta era óbvia, mas ela, bêbada, não estava raciocinan-
do direito, e por ver o sangue seco em mim e o sangue 
seco na Nick, fez a primeira pergunta idiota que veio 
em sua mente. Então as meninas contaram o que acon-
teceu. Contaram como eu havia avisado a Ju que algo 
estava errado, e como a Ju arrombou a porta com a esta-
tueta. Contaram como eu ataquei o Rafael, e como a Ju 
bateu em suas costas. Ju disse que sua vontade era bater 
em sua cabeça, mas pensou bem e não queria matá-lo, e 
por isso optou por bater nas costas, mirando na costela. 
Contaram do chute que o desnorteou, e de como ele ten-
tou fugir e eu o ataquei novamente. 

Raquel ouvia tudo aquilo com o queixo caído e 
olhos arregalados. Sentada no sofá, apoiou os cotovelos 
nas pernas e a cabeça sobre as mãos. Ficou alguns ins-
tantes nessa pose, aparentemente sem saber como rea-



93

gir à tanta informação. Então ela levantou o rosto, olhou 
para a Nick, e disse: 

— Filha, sinto muito por você ter passado por isso. 
E sinto muito que eu não estava aqui. — Olhou para Ju, 
e falou: 

— Ju, você pensou muito rápido, e seu cachorro foi 
um herói. Estou orgulhosa de você. De vocês duas!

Então ela se levantou e abraçou nossas filhas. Foi 
quando Mari chegou, e encontrou a porta trancada. Eu, 
por instinto, lati ao ouvir o barulho da maçaneta, e Ju 
falou:

— Calma Monet, é só a Mari.

Ela se levantou para abrir a porta para a amiga. 

Com o shampoo em mãos, Ju falou que iria me dar 
um banho. Mas para a surpresa geral, Raquel disse que 
ela já estava indo para o banho mesmo, e que cuidaria 
disso. Falou para Nicole também se limpar, pois ainda 
tinha sangue no rosto e pescoço, e me levou para nosso 
quarto.
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CAPÍTULO 9

Eu não havia entrado lá nenhuma vez, desde 
que voltei para casa. Estava respeitando o es-

paço da Raquel, afinal ainda me sentia em fase de teste, 
e podia ser mandado embora a qualquer momento.

O quarto continuava igual. Mesma disposição de 
móveis, mesma colcha sobre a cama. Meus travessei-
ros continuavam lá, e avistei meus óculos de leitura na 
mesa de cabeceira. Senti o coração pesado. Raquel esta-
va numa situação pior do que eu pensava.

Com certeza fazia mais de sete meses que eu ha-
via morrido… Que eu havia me matado. E ela ainda não 
tinha nem começado a superar. Estava deprimida, e be-
bendo muito todos os dias. Ela precisava de ajuda. 

Olhei para ela e abanei o rabo. Ela sorriu tristemen-
te para mim, e pegou uma toalha no armário. Foi até o 
banheiro, deixou o shampoo no box, pendurou a toalha, 
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e ligou o chuveiro. Então se sentou no chão, encostada 
no armário embaixo da pia. Me chamou. Eu fui até ela e 
sentei em sua frente, olhando fixamente em seus olhos. 
Ela olhou para mim, e para minha surpresa, começou a 
chorar. Chorou profundamente. Chorou de soluçar, de 
perder o ar. Seu rosto estava vermelho, molhado e in-
chado, de tanto chorar. Eu tentei lamber seu rosto, mas 
ela o cobriu com as mãos, como que envergonhada de 
mim. Eu, então, lambi suas mãos. Ela chorou por mais 
alguns minutos, enquanto fiquei lá em sua frente, a ob-
servando. Minha vontade era abraçá-la, confortá-la, di-
zer que eu estava ali e que a amava. Pedir desculpa pelo 
sofrimento que a fiz passar.

Eu estava muito chateado, desde que ouvi a des-
crição da Ju sobre minha morte. Eu realmente havia me 
matado. Havia me trancado naquele mesmo quarto, e ti-
rado minha própria vida. Entrei em casa, ignorei minhas 
duas filhas, andei até o quarto, tranquei a porta, e me 
matei. Como? Overdose de remédios? Pulsos cortados? 
Como eu pude fazer isso com elas? Eu ainda não conse-
guia entender. Queria muito lembrar o que tinha acon-
tecido, o que tinha me levado a isso. Eu não conseguia 
me perdoar! Eu já sabia que eu era uma pessoa horrível 
e egoísta, assim que morri eu entendi isso… Mas egoísta 
nesse ponto, de ignorar minhas filhas logo antes de me 
matar? 

Raquel abriu uma gaveta do armário, sem se le-
vantar. De lá, ela tirou uma caixa de remédio, que dizia 
Sulfato de Morfina. Ela amassou a caixa com uma mão 
enquanto abafava um grito de desespero com a outra. 
Jogou a caixa vazia no lixo do banheiro ao seu lado e, 
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me surpreendendo novamente, me abraçou. Me abraçou 
forte, e voltou a soluçar. Ficou alguns instantes me abra-
çando, e eu aproveitei aquele momento com muito afeto, 
pensando nas palavras de carinho que queria dizer à ela. 
Quando ela se afastou, lambi seu rosto e senti o salgado 
de suas lágrimas. Ela sorriu para mim, ainda com triste-
za no olhar, e se levantou.

Tirou seus sapatos, sua calça, e sua blusa. Ficou 
de camiseta e calcinha, e entrou no box. Me chamou, e 
eu a acompanhei obedientemente. O box era grande e 
tinha tranquilamente espaço para nós dois. Ela pegou 
o chuveirinho, se agachou, e começou a me molhar. A 
água estava numa temperatura agradável, e vi o san-
gue diluído escorrendo pelo ralo. Ela me ensaboou e me 
enxaguou com muito carinho, e nesse momento eu tive 
certeza que ela havia me aceitado como novo integrante 
da família. Ela me elogiou enquanto me dava banho, e 
eu fui muito bonzinho. Ao terminar, ela me secou o má-
ximo que conseguiu com a toalha, e depois a esticou no 
chão. Eu me esfreguei mais ainda, me deitei de barriga 
para cima, e me girei naquela toalha já úmida.

Era tudo instinto, o meu corpo agia por conta pró-
pria. Como é bom ser cachorro! Enquanto eu me divertia 
na toalha no chão, Raquel se despiu e entrou no banho. 
Eu a observei de relance. Senti meu coração pesado ao 
pensar em tudo que a fiz passar, e no tanto que ela ain-
da estava sofrendo. A imaginei bebendo sozinha, se afo-
gando no luto, e quis chorar.

Ela terminou seu banho, se secou, e se vestiu. Eu 
estava lá, deitado em minha toalha, a observando. Foi 
quando reparei que, de fato, aquela era a minha toalha, 
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tinha inclusive meu antigo nome bordado nela. Era uma 
das peças de nosso enxoval de casamento.

Sim, para um casal de lésbicas dos anos 80, tivemos 
um casamento muito tradicional. Claro que só pudemos 
nos casar oficialmente em 2013, mas ainda assim… Tive-
mos festa, enxoval, lua de mel… E quanto aos parentes 
que não nos aceitavam, eles simplesmente não foram 
convidados. Nossa sorte foi que tanto meus pais, quanto 
meus sogros, sempre nos apoiaram. 

A toalha estava velha e desgastada, e provavel-
mente por isso que Raquel a escolheu para me dar. Mas 
não pude deixar de reparar nisso com esperança, pois 
para mim, significava que ela estava começando a se 
preparar para superar minha morte. Pensava também na 
caixa de remédio — sulfato de morfina — que ela havia 
jogado no lixo. Podia significar duas coisas: ou usei esse 
remédio para ter uma overdose, o que significaria que 
ela guardou a caixa vazia durante todos esses meses, 
como que para se torturar, mas agora estava se libertan-
do; ou Raquel estava fazendo uso indevido desse medi-
camento, o que significaria que ela estava pior do que eu 
pensava. Eu não tinha como saber por hora, mas ficaria 
de olho nela com mais atenção ainda, a partir de agora. 

Após me secar com o secador de cabelos, saímos 
do quarto. Mari já tinha indo embora, e minhas filhas 
estavam conversando na sala.

O rosto de Nicole, que também havia tomado ba-
nho, agora estava limpo e mais inchado que antes. Dava 
para ver claramente que seu olho esquerdo estava roxo. 



98

Sua boca estava inchada e com um corte no lábio, e seu 
nariz um pouco maior que o normal. Ela e Juliana con-
versavam, e Nicole dizia:

— Eu não tinha ideia que ele ia me atacar, estava 
me sentindo mal por estar terminando com ele, não es-
perei seu soco. Me pegou completamente desprevenida, 
ou teria me defendido! Imagina, ele nunca fez arte mar-
cial nenhuma, não sabe lutar! Eu teria acabado com ele, 
mesmo ele sendo maior que eu! Vou ficar fantasiando 
com a porrada que eu queria ter dado nele por anos, 
agora…

Ju, então, disse:

— Eu também! Vou ficar pra sempre com a dúvida 
se eu não devia ter dado com a estátua na cabeça dele, e 
acabado logo com isso… Se a justiça não vai fazer nada, 
quantas mulheres mais ele vai agredir? E quantas vão 
ter a sorte que você teve, de ter um Monet e eu pra so-
correr?

Nisso, Raquel entrou na conversa:

— Mas Ju, você teria um problemão se tivesse ma-
tado ele, ou causado um ferimento grave. Exatamente 
pela justiça ser falha, a forma como você agiu foi a me-
lhor. Eu conheço o sistema, e ele adora culpabilizar a ví-
tima. Por mais que você estivesse defendendo sua irmã, 
poderia ter sérios problemas. Eu já disse e repito, estou 
orgulhosa pela forma que você reagiu.

Vi o rosto de Ju se iluminar um pouco, e então ela 
olhou para mim:

— E você, lindão? Tomou banho, é? Vem aqui para 
eu te cheirar! — Fui feliz até ela, que me abraçou e chei-



99

rou meu pescoço. — Que cheiroso você é! Meu lindo! 
Você foi demais hoje, viu?!

Nicole também se inclinou para fazer carinho em 
mim, e estavam as três sorrindo enquanto me olhavam. 
Me senti muito feliz, naquele momento. 

Então Raquel se sentou no sofá, e com o rosto sé-
rio, falou:

— Meninas, eu devo um pedido de desculpas a vo-
cês. Eu não tenho sido a mãe que vocês merecem. Eu não 
tenho estado presente, e tenho agido como se minha dor 
e meu luto fossem mais importantes que os de vocês. 
Tenho sido imatura, e tenho sido irresponsável. Era para 
eu estar aqui hoje, ao lado de vocês, mas ao invés dis-
so eu estava sozinha na clínica, bebendo. Eu nem tenho 
mais atendido lá, e já despejei os outros profissionais 
que alugavam sala. A clínica está oficialmente fechada, 
mas continuo indo lá para beber, todos os dias. Depois 
do hospital, quando tenho plantão, ou nos meus dias 
livres, usando qualquer desculpa que eu achar. Estou 
com um problema, estou com um sério problema com 
bebida, meninas. Não conseguia assumir, e não queria 
enfrentar, mas os acontecimentos de hoje abriram meus 
olhos, e não posso mais fingir que está tudo certo. Me 
desculpem, por favor, me desculpem!

Com lágrimas nos olhos, Raquel olhou para nossas 
duas filhas, que olharam para a mãe e então se entreo-
lharam. Juliana esticou sua mão para tocar no braço da 
mãe, e disse:

— A gente já sabia que você estava bebendo todos 
os dias, mãe. E eu também já sabia que a clínica estava 
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fechada. Liguei lá mais de uma vez, e foi direto para a 
caixa postal. Eu não sabia que era lá que você estava be-
bendo, mas sinceramente, isso até me consola um pouco. 
Tinha medo ao imaginar você sozinha num bar, bêbada, 
correndo risco de ser drogada por alguém, ou sabe-se lá 
o quê. Mas agora que você se abriu com a gente, mãe, a 
gente pode te ajudar. Sabe que o primeiro passo é assu-
mir o problema, né?

Nicole, meio que sem saber como reagir, falou:

— Eu também devo um pedido de desculpas a vo-
cês! Desde que a mamãe morreu eu não tenho me sen-
tido eu mesma… Mas isso não é desculpa, e eu tenho 
sido muito grossa e fria com vocês, como se de alguma 
forma vocês tivessem culpa pelo meu sofrimento. A ver-
dade é que eu me sentia culpada pela morte da mamãe, 
e me sentia com tanta dó de mim mesma, que me sufo-
cava. Esse sentimento só começou a melhorar há alguns 
dias, depois de conseguir finalmente conversar com a Ju 
sobre isso. Enfim... Me desculpem, por favor! Agora eu 
consigo ver que a dor de nós três é a mesma dor, e que o 
único jeito de melhorarmos, é nos unindo!

Juliana ficou com lágrimas nos olhos ao ouvir as 
palavras da irmã. Ela, que se sentiu tão sozinha durante 
todos esses meses, finalmente estava vendo uma luz ao 
fim do túnel, conforme nossa família voltava a se unir. 
Pelo menos era assim que eu me sentia, e suspeitava que 
compartilhávamos deste sentimento. 

Depois dessa noite cheia de acontecimentos, Ra-
quel fez um exame rápido na Nicole, constatando que 
estava tudo bem, e fomos dormir de madrugada.
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No dia seguinte a Tereza nos disse que seu primo 
conseguiria buscar a máquina de costura industrial, e o 
resto das minhas coisas, com seu carreto. Eu me senti fe-
liz e realizado ao saber que o escritório estaria liberado 
para a Juliana. Ela também pareceu feliz com a notícia, e 
naquela tarde mesmo, saiu para comprar tintas.

Chegou com latas de tintas para as paredes, e fa-
lou que passaria o final de semana pintando o escritório.
Pelo que eu entendi, ela tiraria o branco que predomina-
va em todas as paredes e no teto, e colocaria cores vivas 
e vibrantes em seu lugar. Ela também pretendia pintar a 
estante e a mesa, e falou que precisava de um ambiente 
vivo, que a inspirasse, e não que a deprimisse.

Nicole se dispôs a ajudá-la, disse que seria uma 
boa distração. E assim passaram o final de semana, re-
novando o escritório. Eu evitei ficar perto, o cheiro de 
tinta era muito forte para o meu focinho sensível. Ra-
quel, quando chegou do plantão sábado, também aju-
dou. Fiquei satisfeito em constatar que ela não cheirava 
a uísque nesse dia, e estava com um humor infinitamen-
te melhor que no resto da semana. Talvez as coisas final-
mente estivessem se ajeitando em nosso lar.  

Depois que as paredes secaram, Juliana mudou a 
disposição dos móveis. Ao final da tarde de domingo, 
ela foi até seu ateliê comunitário buscar suas coisas, e 
voltou carregada com cavaletes, tintas, pincéis, entre 
outros apetrechos de artista. Começou a organizar suas 
coisas, e era incrível ver como aquele já era outro am-
biente, se comparado à época em que eu passava tantas 
horas trabalhando lá.
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Eu não sabia dizer ao certo que cores elas haviam 
usado em cada lugar, mas estava claro que o cômodo 
tinha muito mais vida agora, e eu estava contente com 
o resultado. 

Domingo fez uma semana que eu havia voltado 
para casa, e as transformações que aconteceram nesse 
período eram realmente admiráveis. Os relacionamen-
tos entre as integrantes da minha família ainda estavam 
em processo de cura, mas agora todas pareciam dispos-
tas a salvá-los. 

Sofia nos visitou domingo à tarde, como era de 
costume, e se surpreendeu com as mudanças que ocor-
reram na casa durante aquela semana. Ouviu chocada 
os relatos do término do namoro da Nicole, e sobre as 
conversas importantes que aconteceram lá durante a se-
mana. Ela, satisfeita e feliz com a evolução da família, 
atribuiu a mim o mérito de incentivar tais melhorias na 
casa, e eu me senti muito feliz ao ouvir isso. Não sabia se 
era verdade, mas alegrava meu coração a possibilidade 
de eu estar, de fato, ajudando aquelas pessoas que eu 
tanto amava. Ainda mais depois de saber o mal que fiz 
a elas. 

Imaginei que Sofia sabia o que falava, afinal, além 
de pedagoga, agora ela era também psicóloga. Desde 
sempre soubemos que ela tinha um dom natural para 
compreender as pessoas e dar o amparo necessário, o 
que certamente fazia dela uma psicóloga excepcional.

Ela se formou quando as meninas estavam nos pri-
meiros anos de faculdade, pois só conseguiu se dedicar 
à sua segunda graduação quando ambas minhas filhas já 
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eram adolescentes, e não precisavam mais de babá.

Claro que, mesmo adolescentes, continuaram pre-
cisando da Sofia, afinal foi ela quem sempre fez papel de 
mãe para as duas. Ela que era o ouvido amigo, o ombro 
para chorar, e quem dava conselhos e broncas, quando 
era necessário. E agora eu me sentia muito grato por ver 
que a amizade entre elas era firme, forte, real, e inaba-
lável.  
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CAPÍTULO 10

Segunda-feira chegou com novas reviravoltas e 
informações. Muito séria, Tereza chamou toda 

a família para conversar. Temi que ela fosse pedir demis-
são, e senti meu coração apertado em meu peito. Com 
expressões de curiosidade em seus rostos, todas foram 
até a sala para falar com a Tereza, e eu as acompanhei.

Não, Tereza não estava se demitindo. Ela tinha em 
suas mãos algo que parecia um envelope grande de pa-
pel, meio amassado e dobrado ao meio, com o logotipo 
de um laboratório famoso de São Paulo. A primeira coi-
sa que eu pensei, apesar de saber que seu salário não 
era o bastante pra ela fazer exames naquele lugar, ou 
mesmo ter um convênio que os cobrisse, é que ela estava 
doente. Vi a mesma preocupação nos olhos das minhas 
filhas. Mas então, Tereza falou:

— A Joelma encontrou este envelope no fundo de 
uma gaveta da máquina de costura. Acho que vocês não 
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devem ter visto. Eu vi que tinha o nome da dona Suzy e 
não abri, achei melhor trazer pra vocês.

Tereza entregou o envelope à Raquel, que o abriu. 
De dentro, ela tirou alguns exames e um papel menor, 
que parecia uma receita médica. Leu primeiro a receita, 
com preocupação. Depois leu seu verso e, em instantes, 
começou a chorar. As meninas já estavam ao seu lado, 
tentando ler também. Vi os olhos das duas se encherem 
de lágrimas, e de repente, as três pessoas que eu mais 
amava neste mundo estavam chorando.

Raquel, a seguir, se voltou aos exames. Os abriu 
e os analisou com atenção. Vi em seu rosto dor e com-
preensão, conforme olhava para cada um deles. Então 
ela falou: 

— Ela estava com câncer! Ele já havia se espalhado 
por vários órgãos, e pelo que vejo aqui, ela tinha poucas 
semanas de vida! Por isso que ela se matou!

Olhou novamente para a receita médica, e disse:

— O remédio que ela usou, sulfato de morfina, é 
um remédio forte para dor, receitado em casos como o 
dela, mas é muito perigoso. Ela tomou a caixa toda, e 
pra garantir que ia morrer, misturou com vodca. Ela se 
matou pois estava morrendo, não tinha muito tempo de 
vida, e devia estar sentindo muita dor…

Todas tinham lágrimas escorrendo pelos rostos, e 
expressões de dor e luto. Eu finalmente entendia o que 
tinha me levado ao suicídio, mas ainda não me perdoa-
va por não ter me despedido da minha família. Raquel 
continuou:

— Mas por que ela não falou comigo? Eu podia ter 
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ajudado, podia ter dado amparo!

Nicole, que agora estava com a receita médica em 
mãos, falou:

— Ela disse aqui, mãe! Ela foi covarde, ela teve 
medo de não conseguir se matar depois de falar com a 
gente! Eu nem sei o que pensar…

Então ela soltou a receita médica, que caiu no chão, 
com o verso para cima. E lá eu pude ver, escrito em mi-
nha letra, as seguintes palavras:

“Às minhas filhas, minha esposa que tanto amo, 
antes de mais nada, peço desculpas. Desculpa por eu ser 
uma covarde, que não consegue olhar vocês nos olhos e 
dizer o que estou passando. Desculpa por não ter forças 
para me despedir. Estou há dias lutando comigo mes-
ma, tentando me forçar a enfrentar essa situação com 
a cabeça erguida, e contar para vocês o que está acon-

tecendo… Mas não consigo. É difícil demais, e eu sei o 
que preciso fazer. Me nego a definhar, me nego a passar 
minhas últimas semanas de vida sofrendo, implorando 
pela morte, e vendo vocês sofrendo comigo. Me nego, 
esse não é um fim digno. Já me decidi, já sei o que vou 
fazer. Se eu contar para vocês, tenho certeza que vão 

tentar me fazer desistir de meu plano, por isso não vou 
falar nada. Vou sozinha, essa é minha escolha. Não 

vou conseguir me despedir, não vou conseguir dar um 
último abraço em vocês. Se eu olhar em seus olhos, temo 

não ter forças para seguir em frente. Sinto muito. Me 
desculpem, por favor.”
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Tereza observava toda a situação com expressão 
de dor. Ela agachou, pegou a receita que tinha minha 
carta de suicídio no verso, e a leu. Começou a chorar, e 
ao acabar de ler, ela colocou a carta na mesa de centro 
em frente ao sofá. Então ela disse:

— Desculpa, meninas, dona Raquel… Eu vou vol-
tar pro serviço, agora…

Mas antes de ela se virar e ir embora, Juliana foi 
até ela e a abraçou. Pude ouvi-la falando baixinho:

— Minha mãe era uma péssima patroa, mas sei 
que mesmo assim você também sofreu com a morte 
dela, Tê… Sinto muito!

Tereza a abraçava forte e continuava chorando. 
Minha morte realmente tinha sido um grande baque na-
quela casa. Olhei para Raquel e Nicole, e as duas obser-
vavam a cena com olhares de compaixão. Então Nicole 
foi até elas e as abraçou. E as três ficaram um tempo as-
sim, abraçadas, enquanto Raquel se sentava no sofá e 
pegava mais uma vez minha carta. Quando as meninas 
e a Tereza se separaram, estavam todas com rostos mo-
lhados. Tereza, claramente constrangida, secou o rosto 
com a roupa e falou que ia passar um cafezinho, mas 
suspeitei que fosse uma desculpa para sair de lá.

As meninas se sentaram no sofá ao lado da mãe, e 
tocaram em seus braços. Todas estavam sentindo o luto 
à flor da pele mais uma vez, mas eu acreditava que elas 
estavam conseguindo uma conclusão muito importante, 
que fez falta desde que morri. A explicação do porquê 
eu me matei, e a razão de eu não ter falado com minhas 
filhas quando cheguei em casa, eram coisas que elas pre-
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cisavam e mereciam saber.

Eu ainda não conseguia aceitar a forma como agi, o 
tanto que as magoei, mas pelo menos agora eu entendia 
o que tinha acontecido. De fato, eu sempre tive dificul-
dade em enfrentar a dor alheia, sempre tive dificuldade 
em dar amparo à quem estava sofrendo, especialmen-
te se eu estivesse sofrendo também. Aquela atitude era 
completamente compatível com a pessoa que eu era 
quando viva, antes de eu abrir meus olhos com a morte.

Agora, tendo o conhecimento das minhas razões e 
da forma que eu estava pensando, tinha esperanças de 
elas conseguirem virar a página, e seguir em frente.

As semanas seguintes se passaram sem grandes 
ocorrências, se comparadas à minha primeira semana 
na casa. Juliana estava trabalhando no seu novo ateliê, 
Nicole estava conversando com seus professores e com 
a faculdade, e aos poucos ia retomando seu doutorado 
e enviando currículos, e Raquel estava diminuindo sua 
carga horária no hospital, passando mais tempo em casa, 
e não cheirava mais a uísque. Parecia firme e forte em 
sua convicção de parar de beber, e ela havia voltado a 
correr todos os dias, na academia do prédio. Ela também 
havia contratado uma equipe para colocar rede de pro-
teção em todas as janelas do apartamento, assim como 
na varanda, e arrumou a porta do quarto da Nicole. 

Desde que a Nick foi atacada, ela me tratava com 
muito amor e carinho. Eu ganhei passe livre para subir 
nos sofás, e uma bela cama gostosa em cada quarto. Ga-
nhei brinquedos, e sempre ganhava petiscos, não podia 
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reclamar da vida. Mesmo a primeira ida ao veterinário 
não foi tão ruim, pois foi só um check-up, já que eu já 
tinha todas as vacinas. 

Aliás, ficamos sabendo que a Renata não abriu um 
B.O. contra a Mari, e ainda entrou em contato pedindo 
desculpas pela reação que teve. Disse que estava em um 
péssimo dia, e que agora estava entregando a casa, não 
queria mais cachorro, mesmo. Avisou que eu já era vaci-
nado e vermifugado, o que foi um alívio para mim, pois 
pouco antes da Mari dar esta notícia, ouvi as meninas 
combinando de me levar para vacinar, por precaução.

Algo que não escapei foi a castração. Depois de 
mais ou menos um mês que eu havia voltado para casa, 
elas me levaram para fazer a cirurgia. Eu estava com 
medo e não queria passar por aquilo, uma mutilação 
que me parecia desnecessária. Mas no final das contas 
foi um alívio, pois os hormônios estavam ficando insu-
portáveis, e eu estava a cada dia com mais dificuldade 
em controlar meus instintos caninos. A pior parte do 
pós-operatório foi o colar elizabetano. De resto não foi 
tão ruim assim, e quando passou, eu me senti bem me-
lhor. Mas não posso negar que, de fato, sentia muita fal-
ta de poder lamber as bolas.

Fazia uns dois meses que eu havia voltado para 
casa, e tudo estava a cada dia melhor. As meninas es-
tavam seguindo suas vidas, focadas em correr atrás de 
seus objetivos. Raquel, firme e forte sem beber, estava se 
exercitando todos os dias, o que é algo que ela sempre 
amou, e estava pegando leve no trabalho, o que era algo 
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inédito.

Pelo o que eu percebi, ela estava atrás de alguma 
paixão, alguma outra coisa que ela amasse fazer. Ela sa-
bia que não seria médica-cirurgiã para sempre, e acho 
que os últimos meses a mostraram que ela não queria 
isso, e que estava cansada da rotina de hospital.

O contato comigo a mostrou que ela gostava de 
animais, coisa que ela nunca antes soube. Pelo o que 
eu estava observando, ela estava se questionando o que 
mais ela gostava e não sabia, por nunca ter tido contato. 
Ela, tão privilegiada com todas as oportunidades que o 
dinheiro e a educação trazem, na verdade nunca se per-
mitiu se conhecer a fundo, e identificar o que a tocava a 
alma. Ela foi podada pelos pais desde criança, e quando 
adulta, ela mesma manteve essa poda, de forma incons-
ciente. 

Eu sempre soube que perseguir a carreira médica 
não foi algo que ela fez por paixão. Ela teve essa cobran-
ça desde criança. Sua mãe era rica, e seu pai, médico 
rico. A família de sua mãe não permitiu que minha so-
gra trabalhasse, pois ela havia sido criada para ser uma 
socialite. Ela sempre foi meio rebelde quanto aos costu-
mes de sua família, e fez faculdade contra a vontade do 
pai, que achava que mulher devia aprender somente as 
normas sociais de etiqueta, e a conduzir uma casa. Mas 
de fato, nunca trabalhou fora. Acabou se casando com 
um médico rico, de outra família tradicional paulistana. 
Esta não era uma família de socialites, mas sim  uma fa-
mília de médicos. Gerações e gerações de homens médi-
cos, e Raquel tinha a cobrança pelo pai de ser a primeira 
médica mulher da família. Pela sua mãe, a cobrança era 



111

de ser a primeira mulher de sua família a trabalhar fora. 

Quando Raquel e eu nos casamos, seus pais nos 
deram toda a ajuda e amparo que puderam, mas logo 
Raquel quis se desvencilhar, pois a cobrança era cada 
vez maior.

Eles queriam nos dar uma mansão no Morumbi, 
e diziam que precisávamos nos focar na vida social, em 
interagir com a alta sociedade. Isso nunca foi algo que 
eu ou ela almejamos. Queríamos nos afastar o máximo 
possível da dita “alta sociedade”, pois sempre foi um 
antro homofóbico e falso. E nós duas, workaholics, não 
tínhamos tempo para nos focar em eventos sociais e re-
lações superficiais. Então, mesmo aceitando ajuda para 
as inseminações artificiais, para a festa de casamento, 
lua de mel, e etc, nós não aceitamos dinheiro deles para 
nos mantermos, e Raquel não quis trabalhar na clínica 
do pai. Conforme nossas carreiras se estabilizaram, nós 
começamos a ganhar muito bem, e não precisamos nem 
pensar em pedir dinheiro para eles.

Minha família, diferente da dela, nunca foi parte 
da alta sociedade. Mas também nunca foi pobre. Vim de 
uma família classe média, estudei em boas escolas, via-
jávamos todas as férias, e ganhei um carro zero logo que 
fiz dezoito anos. Não tinha do que reclamar, pelo menos 
neste aspecto. Tanto que eu e Raquel nos conhecemos 
em Milão, na Itália. Eu estava passando dois meses lá, 
estudando moda, e ela estava viajando com o então na-
morado.

Eu e algumas amigas brasileiras estávamos con-
versando em um bar, e ela, entediada com o namorado 
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bêbado, que conversava em italiano sobre futebol com 
um desconhecido, se juntou a nós. Depois disso, nos 
encontramos mais três vezes em Milão, como amigas. 
Trocamos endereços, e conversamos através de cartas. 
Cartas enormes, onde nos mostrávamos sem máscaras, e 
falávamos apaixonadamente sobre tudo. Depois que eu 
voltei para o Brasil, nos telefonamos e marcamos de nos 
encontrar. Nessa altura nós já estávamos completamen-
te apaixonadas, e as coisas aconteceram naturalmente. 
Ela já havia terminado com o namorado, e logo assumi-
mos o namoro para a família, que reagiu muito melhor 
do que esperávamos. 

Porém, desde que a conheci ela deixou claro que 
estudava para ser médica não por paixão, mas por obri-
gação. Não que ela não gostasse da profissão, ela gos-
tava. E era uma excelente médica e cirurgiã, é verdade. 
Mas não tão boa quanto ela seria se fosse apaixonada 
pela carreira. Ela precisou estudar tanto antes de entrar 
na faculdade, depois estudar tanto para se formar, e se 
manter estudando enquanto trabalhava altas horas, que 
não teve muito tempo para se dedicar a se descobrir, a 
se conhecer, e descobrir o que ela realmente amava fa-
zer. Ela adorava ser médica, era viciada na adrenalina 
do trabalho, especialmente no atendimento em hospital, 
mas acho que finalmente estava descobrindo que podia 
ter mais.

Eu, diferente dela, tive a sorte de descobrir minha 
paixão cedo, e tive os meios para persegui-la. Consegui 
viver dela, e transformar minha paixão num negócio 
milionário. Consegui transformá-la no que eu chama-
va, com tanto orgulho quando viva, de meu império da 
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moda. Agora, quando pensava no meu negócio como 
um império, era sempre com um gosto amargo na boca, 
pois lembrava das pessoas que explorei no processo — 
que não foram poucas —  e pensava nas minhas filhas, 
que cresceram se sentindo abandonadas pelas mães.  
Enquanto trabalhamos tanto pra ter cada vez mais bens 
materiais e maior conforto, ignoramos as necessidades 
de duas crianças, que precisavam de amor, atenção, 
mães presentes. Mas o que passou, passou, e eu sabia 
muito bem que nada mudaria o passado. E sabia que 
me corroer pelos meus erros de outra vida não trariam 
benefício nenhum agora. Além disso, a sorte que sempre 
tivemos e que eu continuava tendo, era impagável. 

Torcia para que Raquel se encontrasse, e me sen-
ti grato por ela finalmente estar se dedicando a se co-
nhecer e a se descobrir. Ela estava passando mais tempo 
com nossas filhas do que jamais passou. Todas as noites 
elas assistiam a alguns episódios das séries que estavam 
acompanhando juntas, e pelo menos uma vez por se-
mana, Nicole aparecia com algum jogo de cartas ou de 
tabuleiro para elas jogarem. Jogos que nunca vi antes, 
dos mais variados estilos. Às vezes Mari também vinha 
jogar, e elas estavam criando vínculos que, hoje, eu gos-
taria tanto de ter criado. Eu não podia participar dos 
jogos, mas as assistia atenciosamente. Às vezes, claro, 
cochilava aos seus pés enquanto elas davam risadas e se 
divertiam, e o som de seus risos era o melhor som que 
eu podia desejar. As coisas iam muito bem por lá, e eu 
me sentia satisfeito.
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CAPÍTULO 11

Em um belo fim de tarde ensolarado, depois que 
eu já havia perdido as contas de quanto tempo 

fazia que eu estava lá, Raquel chamou as meninas para 
conversar. Eu, claro, as acompanhei. Todas se sentaram 
no sofá da sala, e eu me deitei apoiando minha cabeça 
sobre as pernas da Nicole. Raquel, então, começou a fa-
lar:

— Como vocês sabem, o inventário da sua mãe 
ainda não saiu. É muito burocrático, especialmente por 
causa da empresa. Mas a advogada me ligou hoje para 
dizer que apareceram interessados em comprar a Oh Su-
zana. Tudo. Todos os imóveis, o estoque, os caminhões, 
a marca, etc. Claro que eles terão que registrar a em-
presa novamente, pois quando sua mãe morreu, o CNPJ 
dela morreu junto. Mas os direitos à marca são nossos, 
assim como os imóveis, o estoque, e tudo mais que é 
proveniente da empresa.
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As minhas filhas a escutavam com atenção, e eu 
ouvia tudo com interesse. Finalmente estavam falando 
da minha empresa. Até agora eu não sabia o que tinha 
acontecido com ela, e como eu já disse, foi a coisa na 
qual eu mais me dediquei em meus cinquenta e seis anos 
de vida. Hoje eu sabia que ela não tinha valor nenhum 
se comparada à minha família, mas ainda sim, estava 
curioso. Raquel continuou: 

— A advogada disse que ofereceram oitenta mi-
lhões de reais por tudo. Ela disse que talvez a gente até 
conseguisse mais, porém a cada dia que a empresa não 
está funcionando, ela perde valor, então ela recomenda 
que a gente venda já. Ela falou também que precisa de 
um alvará judicial para autorizar esta venda sem o in-
ventário estar concluído, mas que normalmente isso é 
fácil. Quando demos entrada no inventário, vocês duas 
disseram que não tinham interesse nenhum em conti-
nuar a empresa. Continuam se sentindo assim? — As 
duas assentiram, então Raquel continuou — Nesse caso, 
qual a opinião de vocês? 

Após um breve momento de silêncio, Juliana se 
pôs a falar:

— Sinceramente, mãe, eu acho que a gente devia 
vender e se livrar logo disso! Não vejo a hora de acabar 
esse drama do inventário, e com certeza o mais compli-
cado dele é a empresa, mesmo. Se nenhuma de nós três 
quer trabalhar nela, não vejo razão para prolongar esse 
sofrimento. Ainda mais por oitenta milhões de reais! 
Não é como se a gente precisasse vender melhor que 
isso! Você já ganha super bem, e é a única herdeira dos 
seus pais, que sabemos que possivelmente já são bilio-
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nários. Temos uma perspectiva de ter mais dinheiro nes-
ta vida do que teremos de tempo para gastar, então eu 
não pensaria duas vezes, nem se tivessem oferecido dez 
milhões em tudo.

Juliana terminou de falar e olhou para a Nicole, 
que estava pensativa. Após um instante, ela também se 
pronunciou:

— Eu concordo com a Ju. Eu estava fazendo as 
contas aqui, e realmente oitenta milhões não é nada per-
to dos rendimentos anuais da empresa, ou considerando 
a valorização dos imóveis, das lojas, e etc. Mas acho me-
lhor a gente se livrar logo disso. Mamãe provavelmente 
nos mataria se nos ouvisse agora, mas não vejo por que 
esperarmos. Como a Ju disse, a gente não precisa desse 
dinheiro. Muito menos você, né, mãe?

Mal sabia a Nick como ela estava enganada quanto 
à forma que eu me sentia ao ouvir a opinião de minhas 
filhas. Estava muito feliz de ver que minha empresa e o 
dinheiro não seriam, para elas, a prisão que foram para 
mim. Eu devia ter feito o que elas estavam dispostas a 
fazer agora, há muito tempo. Propostas não faltaram, 
mas era algo incogitável para mim, enquanto viva. Eu 
sentia um orgulho enorme do que eu havia construí-
do. Sentia orgulho das minhas peças, e orgulho do meu 
nome nas lojas, nas etiquetas, nas notas fiscais. Orgulho 
me consumia, e eu vivia por ele e para ele. Mesmo quan-
do eu roubava a ideia de algum funcionário e lançava 
como minha, eu sentia orgulho. Me achava inteligente, 
superior, afinal eu era a chefe, e tinha direito sobre as 
ideias de meus subalternos. Como eu era cega, como eu 
era tola! Agora eu via que a melhor coisa que me aconte-
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ceu, foi morrer. E, conforme minha família se reerguia e 
construía laços mais fortes de amor e amizade, comecei 
a achar que foi a melhor coisa que aconteceu para elas, 
também. 

Raquel, ao ouvir o que as duas tinham a falar, as-
sentiu e concluiu:

— Eu concordo com vocês. Não preciso mesmo 
desse dinheiro, já tenho mais do que uso. E realmente, 
a herança que seus avós vão deixar é muito maior do 
que qualquer ser-humano precisa. Por isso, acho que o 
valor pago pela empresa deve ser dividido igualmente 
entre vocês duas, não tenho interesse nele. E acho que é 
o mais justo, já que toda a dedicação que sua mãe deu à 
empresa, fez vocês muitas vezes se sentirem em segun-
do plano. A Suzana era viciada em trabalho, e talvez ela 
nunca tenha percebido isso.

As meninas deram um riso debochado, e trocaram 
olhares entre elas. Raquel, entendendo, continuou:

— Eu não posso falar nada, eu sei. Fui pior que ela. 
Me dediquei tanto quanto ela ao meu trabalho, mas dife-
rente dela, eu nunca tive a mesma paixão. Meu trabalho 
me consumia, me deixava destruída, deprimida. A dor 
de perder um paciente só começou a diminuir quando 
fui ficando mais calejada, mais fria. E acreditem, a cada 
paciente que eu perdia, ficava mais fria. A única coisa 
que me dá prazer no trabalho é a adrenalina. A adrenali-
na de fazer o possível e o impossível, e conseguir salvar 
a vida de alguém. Essa parte que faz todo o sofrimento 
dos outros momentos valerem a pena, e era o que me fa-
zia seguir em frente, cada vez mais viciada em trabalhar. 
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Mas paixão, eu nunca senti. Sua mãe sim, ela sentia uma 
paixão enorme pela empresa que ela construiu do zero, 
sentia uma paixão enorme por criar peças novas, e ver 
as pessoas as usando. Sentia paixão por se dedicar intei-
ramente ao que ela via como um pedaço dela. Mas sim, 
vocês tem razão, nós duas fomos viciadas em trabalhar. 
E hoje eu consigo ver como isso foi injusto com vocês… 
Infelizmente não posso voltar no tempo e fazer diferen-
te, e agradeço todos os dias por vocês terem se tornado 
mulheres tão incríveis! Duas mães ausentes era a receita 
certa para duas filhas problemáticas…

Então Ju a cortou, e falou o que eu sempre pensava 
desde que morri:

— Mas a gente teve a Sofia, né mãe? A Sô e a Te-
reza… Na verdade a gente teve muita sorte por causa 
disso, elas foram incríveis, né Nick?

Nicole, com expressão séria, concordou:

— Melhores do que foram, seria impossível. Não 
que não sejamos problemáticas hoje, claro… — Todas ri-
ram, e Nicole continuou — Mas realmente, tivemos sor-
te. Muitas pessoas que conheci na escola e tinham pais 
mais presentes que a gente, acabaram cheios de vícios, 
burros, ou sem perspectiva nenhuma… A Sofia teve uma 
pedagogia incrível conosco, e era muito amorosa. A Te-
reza sempre nos deu um carinho incondicional, e é uma 
pessoa muito boa e sensível. Sem querer ofender, mãe, 
mas se a gente tivesse tido mais exemplos de vocês duas 
no dia a dia, e menos exemplos da Sô e da Tê, talvez hoje 
fôssemos mais problemáticas mesmo.

Raquel deu um sorriso sincero, porém triste. Ela 
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sabia, como eu, que Nicole estava certa. Então ela disse:

— Acho que você tem razão. E ultimamente eu te-
nho pensado muito, refletido sobre minhas escolhas de 
vida, e tive algumas epifanias. Epifanias que me mos-
traram algumas coisas que eu preciso mudar, tanto em 
minha vida, quanto em minha postura. E essa conversa 
só me confirmou o que eu já vinha pensando há algum 
tempo. Meninas, eu vou pedir demissão do hospital e 
vou me aposentar da medicina. Não quero mais ser mé-
dica, não quero mais ser neurocirurgiã. Não preciso dis-
so, e no momento eu vou me focar em descobrir o que 
eu amo. Infelizmente não tenho mais sua mãe ao meu 
lado, para me dar forças nessa minha nova jornada, mas 
talvez seja o necessário pra eu encarar essa nova fase.

Juliana, sempre a mais debochada, concordou:

— Certamente é o necessário, mãe! Ela nunca ia 
aceitar que você se aposentasse tão jovem, provavel-
mente ia pedir divórcio!

Mais uma vez, todas riram, especialmente porque 
sabiam que era verdade. E era mesmo. Quando viva, eu 
daria um escândalo ao ouvir essa notícia, e a última coi-
sa que ela teria de mim era meu apoio e minha força. 
Mas agora… Agora eu sentia um orgulho tão grande de 
minha esposa, que não cabia em mim. Sem me controlar, 
me levantei e pulei em cima dela, abanando o rabo e ten-
tando lamber seu rosto. Elas me reprimiam quando eu 
lambia seus rostos, mas mesmo assim, sempre caíam no 
riso. E desta vez não foi diferente, ela me mandou parar, 
mas ria profundamente. Acabou me abraçando, e falou:

— O que deu nesse cachorro?!
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Juliana, também rindo, respondeu:

— Às vezes dá cinco minutos nele, sei lá o que 
acontece…

E Nicole completou:

— De vez em quando eu me pergunto se ele tá en-
tendendo o que estamos falando, ou o que está aconte-
cendo… Ele parece tão inteligente, parece nos escutar 
com atenção, e acompanhar nossas conversas de um 
jeito que nunca vi cachorro acompanhando… Se eu fos-
se menos cética e ele menos carinhoso, eu diria que é a 
reencarnação da mamãe…

Todas riram dessa perspectiva absurda, e eu fiz 
mais festa ainda. Um lado meu queria muito que elas 
soubessem que era eu, mas outro lado não queria sobre-
carregar a relação leve que eu tinha hoje com elas, com 
todas as âncoras e mágoas do passado… 

Ficou decidido, então, que fechariam o acordo com 
os interessados em comprar a Oh Suzana, e que Raquel 
abriria mão de sua parte. Raquel ligou para a advogada, 
deu o aval para iniciarem os procedimentos de venda, e 
as três tiveram uma noite agradável, juntas. 

As semanas seguintes foram cheias de burocracias 
para concluir esse acordo, mas quando finalmente assi-
naram o contrato, as três resolveram sair para comemo-
rar. 

Para a minha felicidade, escolheram um restauran-
te pet friendly na Vila Madalena, e eles inclusive tinham 
um prato especial para os cachorros! Me deliciei com 
uma refeição de arroz integral, frango e cenoura. Foi um 
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momento muito especial, e mais uma vez me arrependi 
de não ter vivido mais momentos assim, com elas, en-
quanto estava viva. Aproveitando a comemoração, Ra-
quel informou que já havia dado o aviso prévio no hos-
pital. Todas celebraram, e Raquel parecia legitimamente 
feliz com a perspectiva de um futuro sem precisar atuar 
na medicina. Mas ela desabafou que estava preocupada, 
com medo de não achar nenhuma paixão, nada que ela 
amasse fazer, e acabasse entediada. 

No dia seguinte, Nicole apareceu em casa com 
uma caixa grande, embrulhada, e mais alguns pacotes 
pequenos, e chamou a mãe na sala. Raquel observou os 
pacotes com cara de espanto, e Nicole os entregou a ela, 
dizendo:

— Assim, pelo menos enquanto você não achar 
uma paixão, você vai ter o que fazer!

Raquel abriu a embalagem grande e se deparou 
com um console de videogame de última geração. As ou-
tras embalagens eram alguns jogos, e ela logo disse:

— Você é doida, Nick? Eu nunca joguei videogame 
na vida, não vou saber mexer nisso!

À isso, Nicole respondeu, como que preparada 
para essa reação:

— Mãe, qualquer criança consegue jogar. Você 
é neurocirurgiã, com certeza tem coordenação motora 
o bastante para aprender a mexer nos controles. E já é 
mais que comprovado que videogames trazem inúmeros 
benefícios, especialmente para o cérebro! A última coisa 
que queremos é você desenvolvendo algum tipo de de-
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mência por falta de estímulo mental, não é mesmo?

Deu uma pausa para a mãe assimilar tudo o que 
ela havia dito, e continuou: 

— Todos os jogos ensinam os controles logo no co-
meço, e você vai ver que só escolhi jogos incríveis.

Então ela se pôs a falar um pouco de cada jogo 
que havia comprado. Havia um que se passava no velho 
oeste, que ela jurava que era um dos jogos mais lindos 
e emocionantes que ela já havia jogado. Tinha também 
um que se passava nos dias atuais, em uma cidade equi-
valente a Los Angeles. Outro que era em meio a um apo-
calipse de mortos-vivos. Um em uma realidade futuris-
ta, pós-guerra nuclear, entre outros. Enfim, ela trouxe 
vários jogos, de vários estilos. Tanto a Nicole, quanto Ju-
liana, sempre gostaram de videogames, e hoje cada uma 
tinha o seu próprio console em seu quarto. Eu e Raquel 
nunca ligamos para essas coisas, mas achei essa ideia 
que Nicole teve, de dar um videogame para a mãe, muito 
boa. Se ela queria descobrir coisas novas, isso com certe-
za era algo novo para ela descobrir. O pior que poderia 
acontecer, era ela não gostar. 

Ela concordou em dar uma chance, e a vi lendo 
interessada as embalagens dos jogos, enquanto Nicole 
instalava o console na TV da sala. 

Juliana saiu do seu ateliê para ver o que estava 
acontecendo, e achou o máximo a ideia da mãe apren-
der a jogar videogames. Vi claramente uma expressão de 
empolgação no rosto da Raquel, e fiquei feliz por termos 
filhas atenciosas. Juliana, com o rosto e mãos sujos de 
tinta, se sentou no sofá ao lado da mãe, e começou a fa-
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lar de seus jogos preferidos. Logo percebi que essa seria 
mais uma forma de elas criarem vínculos, e os jogos da-
riam muitos assuntos para elas conversarem. Imaginei 
se Raquel pensava o mesmo que eu, pois ela ouvia inte-
ressada o que Juliana tinha a dizer. Após ouvir tudo, es-
colheu o primeiro jogo que iria tentar: o que se passava 
nos dias de hoje, na Los Angeles fictícia. Elas instalaram 
o jogo no console, e começaram a assistir Raquel jogar. 
Muitas risadas e alguma dicas depois, Raquel já estava 
pegando o jeito do controle, e pegando gosto pelo jogo. 



124

CAPÍTULO 12

No final de semana seguinte, Juliana nos levou 
para passear em uma cidade próxima à São 

Paulo. Ela queria conhecer alguns condomínios, e pro-
curar um terreno para construir sua casinha dos sonhos. 
Passamos o dia todo entre imobiliárias, condomínios e 
lotes. Vimos várias regiões legais, mas teve um condo-
mínio em especial que me conquistou mais que todos os 
outros. Era lindo, enorme, cheio de reservas florestais e 
animais silvestres… Até tucanos, nós vimos! Conhece-
mos vários terrenos lá, e depois fomos almoçar em um 
restaurante pet friendly que havia dentro do condomínio. 
Percebi, pelas conversas, que todas se encantaram com 
o lugar, e Juliana já tinha em mente o terreno no qual fa-
ria uma proposta. O corretor explicou que o “problema” 
desse lugar era que para conseguir desmatar e construir, 
levava tempo, pois é preciso uma autorização bem buro-
crática, por ser uma região de reserva florestal. Porém, o 
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terreno que a Ju mais amou já tinha essa autorização, o 
que significava que assim que confirmasse a compra, ela 
poderia começar. 

Antes de irmos embora do condomínio, passamos 
mais uma vez no lote que ela amou. Era um lote de 700 
m², plano. Lá só se pode desmatar metade do terreno, 
então esse lote grande seria o ideal para ela. Ela disse 
que não queria construir uma casa grande, e estava estu-
dando a possibilidade de construir uma pré-fabricada, 
pela velocidade da construção. 

Raquel estava empolgada pela filha, mas ao mes-
mo tempo, eu percebi que ela estava chateada que Julia-
na se mudaria do apartamento. Eu, diferente dela, es-
tava completamente feliz, e muito orgulhoso da Ju. Ela 
tinha trinta anos, na minha opinião já tinha passado da 
hora de sair de casa. Ela dizia que tinha demorado tanto 
pois estava juntando dinheiro para construir uma casa 
num lugar como esse, mas agora ela tinha dinheiro de 
sobra para isso. Não fazia sentido esperar mais. Naquele 
mesmo dia ela fez a proposta, que foi aceita, e em dois 
meses as obras já haviam começado. Ela era felicidade 
pura. 

Nesse meio tempo, Nicole continuou trabalhando 
em seu doutorado, e tudo indicava que conseguiria pe-
gar o visto para os Estados Unidos. Ela ainda não tinha 
um emprego lá, mas em uma bela tarde ela nos anunciou 
que estava comprando uma passagem, e que iria passar 
pelo menos um ano no país, para tentar correr atrás de 
sua carreira dos sonhos. Pretendia ir logo depois da mu-
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dança da Ju, que estava planejada para ser em alguns 
meses. Ela iria para a Califórnia, pois sua primeira meta 
era uma empresa privada que estava crescendo a cada 
dia mais, e que já tinha anúncios de algumas missões em 
conjunto com a Nasa. Essa notícia me pegou de surpre-
sa, e me deixou em choque, pois eu sabia que demoraria 
para vê-la novamente, e isso partia meu coração. Mas ao 
mesmo tempo, ela estava correndo atrás de seus sonhos, 
e isso me enchia de orgulho e felicidade. De qualquer 
forma, ainda tínhamos vários meses juntos, e pretendia 
aproveitar cada momento.

Raquel, em compensação, ficou muito abatida com 
a perspectiva das duas filhas se mudando. Acho que 
ela pensava que, agora que finalmente estava se dedi-
cando a passar tempo com as meninas, elas a estavam 
abandonando. Eu ficava triste ao ver a Raquel assim, 
e temia que ela tivesse uma recaída. Mas eu sabia que 
ela precisava superar isso e entender que, infelizmente, 
perdemos nossa chance de ter as filhas debaixo das asas. 
Agora elas eram mulheres independentes, fortes, e pre-
cisavam voar. 

Antes mesmo da Raquel conseguir digerir a infor-
mação de que ficaria morando sozinha, Juliana e Nicole 
a chamaram para conversar. Ju começou falando:

— Mãe, eu e a Nick estávamos conversando hoje, 
voltando da obra, e tomamos uma decisão em relação ao 
nosso dinheiro. Como você sabe, logo de cara investi-
mos tudo, e o rendimento é altíssimo para tanto dinhei-
ro assim… Antes de mais nada, eu quero saber como 
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você está. Está precisando de dinheiro? Já faz meses que 
você não trabalha, e está pagando todas as contas da 
casa sozinha…

— Estou bem, filha. Obrigada pela preocupação. 
Mas eu também tinha muitos investimentos bons, e con-
sigo viver tranquilamente com os rendimentos, sem pre-
cisar mexer no bruto. 

— Ótimo, mãe! Porque eu e a Nicole decidimos 
que vamos pagar quinze milhões para a Tereza, e quinze 
milhões para a Sofia.

Assim que Raquel assimilou o que Juliana havia 
dito, vi sua expressão tranquila mudando para uma de 
confusão e indignação. Após um breve silêncio, ela dis-
se:

— O quê? O que você disse? Pagar quinze milhões 
para cada uma delas?

Desta vez foi Nicole que respondeu:

— Sim, mãe. Nós já temos muito mais dinheiro do 
que precisamos. Durante esses meses com o dinheiro in-
vestido, ele cresceu ainda mais, e não faz sentido pra 
gente… A Tereza e a Sofia nos criaram, não seríamos 
nada sem elas, e chegamos na conclusão que queremos 
garantir conforto e uma velhice sem preocupações pras 
duas.

Raquel estava ficando vermelha, e gritou:

— Isso é loucura!

Antes que ela continuasse falando, Ju a cortou, e 
disse:

— Não, mãe! Isso é gratidão! Algo que você e ma-
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mãe deveriam ter sentido por elas há muito tempo! A 
Tereza trabalha com a gente há mais de trinta anos, pas-
sa treze horas por dia longe de casa e da família para 
trabalhar aqui, e você acha que não sei a merreca que 
você paga pra ela? Você devia se envergonhar!

— Mas é como as coisas são, filha! Ela ganha mui-
to bem pra uma empregada doméstica, pode perguntar 
pra qualquer um!

Nicole, então, falou:

— Não importa como as coisas são, mãe! O sistema 
é injusto, a justiça é falha, como você mesma já me falou! 
E não se usa mais esse termo, “empregada doméstica”, 
pois é um termo racista, originado na escravidão.

Raquel, cada vez mais indignada, gritou:

— E vocês acham que elas vão aceitar caridade? 
Elas têm orgulho, sabiam?!

— Não é uma questão de caridade, mãe, é uma 
questão do que parece justo pra mim e pra Ju! É o certo! 
Nós não precisamos desse dinheiro, o que vai sobrar é 
mais que o bastante pra gente viver sem ter que traba-
lhar a vida toda! E é nosso dinheiro, temos o direito de 
fazer o que bem entendermos com ele! E você tem ideia 
da diferença que vai fazer nas vidas delas?

Raquel simplesmente foi embora e as deixou falan-
do sozinhas. Se fechou em seu quarto, batendo a porta. 
Ju e Nick se entreolharam, preocupadas com a reação da 
mãe. Nicole falou:

— Tinha certeza que ela reagiria assim! Por mais 
mudada que esteja, ninguém muda da água pro vinho. 
Ainda não sei por que a gente precisou falar pra ela…
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Durante os dias seguintes, Raquel mal falou com 
nossas filhas, evitava até olhar para elas. Ela levou o vi-
deogame para o quarto, e passava a maior parte do tem-
po lá, sozinha, jogando. Ela havia pego muito gosto por 
jogar, e passava bastante tempo assistindo lives de jogos 
também. Por incrível que pareça, ela descobriu no video-
game uma paixão que ela nunca tinha imaginado — e 
nem eu, diga-se de passagem. 
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CAPÍTULO 13

Percebi que as meninas estavam enrolando para 
falar com a Tereza. Imaginei que elas ainda 

não tinham decidido como abordar a situação. Eu sabia 
que elas não viam como caridade, mas, como a Raquel 
disse, Tereza podia ver assim. Eu as ouvi conversando 
sobre a preocupação de ferir, de alguma forma, seu or-
gulho. Nicole dizia:

— Não sei por que as pessoas não entendem o fato 
de não termos esse apego todo ao dinheiro! Claro que 
quero viver com conforto e sem preocupações, mas tem 
um belo salto entre viver bem e sem preocupações, e ter 
quarenta milhões investidos, crescendo no banco! Fora 
o que a gente ainda vai ter de herança… Não faz sentido 
ficarmos apegadas a esse dinheiro, com tanta gente pas-
sando dificuldade! Além de que nossas mães sempre se 
preocuparam mais com dinheiro do que com nós duas, e 
sinceramente, preferia que elas tivessem se preocupado 
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mais conosco! 

— Eu sei, Nick, concordo com você… Mas imagina 
a lavagem cerebral que a mãe sofreu dos nossos avós, 
podres de ricos. Nenhuma família fica rica igual eles se 
preocupando com os outros, ou sendo empáticos. É na 
base de muita exploração, gerações e gerações de explo-
ração! Queria que ela entendesse que, por mais que isso 
seja aceito pela sociedade, o que a Tereza vive também é 
uma forma de exploração. Uma exploração instituciona-
lizada, mas ainda assim, uma exploração. Esse dinheiro 
podia mudar a vida dela, de seus filhos, de sua mãe…

— Será que é esse o medo da nossa mãe? Que a 
Tereza se demita e ela fique aqui sozinha, agora que nós 
duas estamos com planos de ir embora?

— Não tinha pensado nisso, mas pode ser…

A expressão facial de Ju, então, mudou de preo-
cupada para esperançosa, como se ela tivesse tido uma 
ideia, e ela disse: 

— E se a gente comprar uma casa para ela no meu 
condomínio? Ela adorou lá, e assim ela pode ficar perto 
de mim, eu consigo cuidar dela conforme ela envelhe-
cer… Agora que ela não trabalha mais fora, não é como 
se precisasse ficar em São Paulo. E a qualidade de vida 
lá vai ser mil vezes melhor pra ela!

Nick levantou as sobrancelhas, pensando no as-
sunto, e falou:

— É uma ideia, Ju! Seria mesmo bom pra ela, e 
acho que pra você também… Vamos ver isso! Quando 
você vai ver a obra de novo? Eu vou com você, e a gente 
dá uma olhada nas casas à venda!



132

Eu, particularmente, tinha achado essa uma exce-
lente ideia. Estava muito preocupado com a perspectiva 
da Raquel morando sozinha, naquele apartamento tão 
grande e tão lotado de memórias. 

Elas resolveram, então, aguardar para falar com a 
Tereza. Iriam aguardar até Juliana se mudar em alguns 
meses, e ver se Raquel iria também. Assim, elas dispen-
sariam os serviços da Tereza e pagariam o valor que ha-
viam decidido como o acerto final de contas, somado a 
trinta anos de bônus. 

Com a Sofia, porém, resolveram falar o quanto an-
tes. No domingo seguinte, durante sua visita, abriram o 
jogo e falaram do dinheiro. A princípio, ao ouvir a notí-
cia, Sofia ficou em choque. Depois falou que aquilo era 
um absurdo, e que ela não precisava daquele dinheiro, 
estava ganhando muito bem como psicóloga. As meni-
nas disseram que sabiam disso, mas que estavam se-
guindo seus corações. Disseram que então Sofia poderia 
doar o dinheiro, começar um projeto social, abrir uma 
escola, ou fazer uma poupança para seus sobrinhos, e 
Sofia se pôs a pensar nas possibilidades. Ela questionou 
se os quinze milhões de reais não fariam falta, e minhas 
filhas disseram prontamente que não, que elas tinham 
bem mais, e a lembraram também de seus avós riquíssi-
mos. Sofia estava claramente em dúvida se devia aceitar 
ou não, mas não por medo de ter alguma pegadinha, ou 
de ficar em débito com as meninas, pois ela as conhecia 
muito bem e sabia que estavam fazendo aquilo de cora-
ção. Imagino que sua dúvida era pelo fato de ser muito 
dinheiro, e de nada ser fácil assim. Ela disse:
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— Nem sei o que dizer. Eu agradeço do fundo 
do meu coração, mas preciso pensar. Preciso entender 
como me sinto com essa proposta, pois parece caridade, 
e eu não me sinto confortável com essa perspectiva.

As meninas explicaram novamente que era o que 
elas sentiam que era justo, e não caridade, e Nick falou:

— A gente nunca fez nada pra ganhar esse dinhei-
ro, você sabe! Ele simplesmente caiu em nossos colos… 
Se não fosse por você, Sô, a gente teria tido uma infância 
e adolescência miseráveis, sem amor, sem companhia.

Ju concordou, e continuou pela irmã, que tinha a 
voz embargada pelas lágrimas contidas:

— O carinho, o amor e a atenção que você sempre 
nos deu vale muito mais que qualquer dinheiro, você 
sabe muito bem disso! E vamos ser eternamente gratas, 
Sô…

Sofia, com olhos marejados, agradeceu e falou:

— Eu amo vocês, são como filhas pra mim… Mas é 
muito dinheiro! Eu agradeço, agradeço demais, mas an-
tes de aceitar eu preciso pensar em como eu conseguiria 
devolver esse dinheiro à sociedade…

As meninas assentiram, as três se abraçaram, e se 
puseram a conversar sobre outros assuntos. 

Durante aquela semana Ju foi ver a obra, e como 
combinado, Nicole foi com ela. Elas resolveram me levar 
junto, e eu adorei o passeio. A casa estava ficando ótima. 
Teria duas suítes no andar de cima, ambas com janelas 
grandes e sacadas. No andar de baixo havia uma sala 
com cozinha americana, um lavabo, e um ateliê enorme, 
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que teria portas de vidro para acesso à uma varanda e ao 
quintal, cheio de árvores nativas. A mesma varanda se 
estendia até uma porta na sala. Era uma varanda grande 
e espaçosa, uma área que ficaria muito agradável. Julia-
na resolveu desmatar o mínimo possível, só o necessá-
rio para encaixar a planta que ela havia projetado jun-
to da empresa de casas pré-fabricadas. Encontrou uma 
empresa cuja sede era lá perto. Eles tinham dezenas de 
plantas prontas, mas todas eram alteráveis aos desejos 
dos proprietários. Juliana escolheu a mais próxima do 
que ela tinha em mente, e fez as alterações necessárias 
para conseguir sua casinha dos sonhos.

Depois de vermos a evolução da obra, nós fomos 
até a imobiliária, e falamos com o corretor que havia ven-
dido o lote para a Ju. Elas falaram que queriam ver casas 
à venda no condomínio, e passamos as horas seguintes 
passeando e conhecendo várias casas lá perto. Algumas 
muito velhas, precisando de enormes reformas, algumas 
estranhas e mal acabadas, mas algumas eram realmente 
muito boas. Uma, em especial, era incrível! Casa térrea, 
de dois dormitórios, com sala ampla e cozinha america-
na. Tinha uma arquitetura diferente, e muita luz natu-
ral. A casa era nova, só precisava de uma pintura. Tinha 
uma edícula com churrasqueira, e no quintal gramado 
havia um pomar, além das árvores nativas. Era uma casa 
realmente muito agradável. Eu conseguia ver a Raquel 
morando lá, e sendo muito feliz! Percebi nos rostos de 
minhas filhas que elas também gostaram da casa, e torci 
para que aquela fosse a escolhida. Torci também para 
que a comprassem antes mesmo de falar com a Raquel, 
pois a conhecia bem o bastante para saber que ela se 
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oporia à ideia de que a presenteassem uma casa, e seu 
orgulho faria com que ela perdesse a oportunidade de 
viver num lugar muito agradável, além de perto da Ju. 

Pelo o que as meninas conversaram no caminho 
de volta para São Paulo, vi que elas pensavam como 
eu, e decidiram que mandariam uma proposta no dia 
seguinte. Então elas pintariam a casa, e a decorariam. 
Levariam a mãe para conhecer a casa já pronta e mobi-
liada, e só depois diriam que a casa era dela. Estavam se 
programando para fazer isso na mesma época que Julia-
na e Nicole estivesse se mudando, e nós três estávamos 
esperançosos de que tudo daria certo, e de que Raquel 
adoraria a surpresa. 

No domingo seguinte, durante a visita semanal da 
Sofia, as meninas questionaram se ela havia pensado so-
bre o dinheiro, ao que ela respondeu:

— Pensei sim, e decidi que não vou aceitar. Não 
para mim, pelo menos. Mas estou começando um pro-
jeto de uma escola de educação infantil e ensino fun-
damental I. Uma escola com metodologia própria, que 
estou desenvolvendo a partir da minha experiência e 
dos meus estudos. Vai ser uma escola particular, mas as 
crianças precisarão passar por uma avaliação pedagó-
gica para serem admitidas. Vou aceitar só crianças que 
se encaixarem nos parâmetros que eu busco. Oferecerei 
bolsa integral para 60% das vagas, para crianças de fa-
mílias que não tenham condições de pagar. Ainda estou 
preparando o projeto, estudando locais, estrutura, etc. 
Gostaria de apresentar esse projeto para vocês, quando 
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estiver pronto, e se vocês tiverem interesse, podem in-
vestir na escola, ao invés de me dar o dinheiro. Acredito 
que ela vai mudar a vida de muitas crianças… O que 
acham?

Juliana e Nicole estavam sorrindo, e concordaram 
na hora. Sofia continuou: 

— Antes de mais nada, quero finalizar o projeto e 
ouvir suas opiniões. Mas estou com muitas ideias, coisas 
que tenho pensado desde a primeira vez que trabalhei 
em escolas, antes de vocês, e durante todas essas déca-
das. Acho que podemos construir um lugar incrível, jun-
tas!

Minhas filhas pareciam empolgadas com essa notí-
cia, e Sofia estava radiante com a perspectiva de ter sua 
própria escola, e de poder fazer as coisas do jeito que ela 
achava que deveriam ser feitas. Eu tinha total confiança 
que sua escola seria um lugar maravilhoso, pois ela era 
inteligentíssima, e tinha um jeito raro para compreender 
e lidar com crianças. Elas conversaram animadas sobre 
essa nova ideia, e depois as meninas contaram sobre a 
casa que estavam comprando para a mãe. Sofia achou 
que era uma ótima surpresa, e que mesmo que Raquel 
não quisesse se mudar logo de cara, seria bom para ela 
ter aquele ponto perto da Juliana, como que uma casa 
de veraneio.

Os meses seguintes passaram rápido, e Nicole fi-
nalmente concluiu o doutorado, com avaliação máxima. 
Seu visto saiu, e sua passagem já estava comprada. Em 
dois meses ela se mudaria para a Califórnia. Já havia 
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arranjado um apartamento para alugar, e estava muito 
empolgada. Todos estávamos, menos Raquel. 

Desde a discussão com as meninas, sobre o dinhei-
ro, ela não era a mesma pessoa que vinha sendo desde 
que parou de beber. Não acho que ela tenha tido uma re-
caída, mas claramente ela estava cheia de ressentimen-
tos. Não estava tratando as meninas escrachadamente 
mal, mas era perceptível sua frieza, e passava a maior 
parte do tempo isolada em seu quarto. A ouvíamos con-
versando lá dentro, enquanto jogava, e as meninas ima-
ginavam que estava jogando com outras pessoas. Como 
ela vinha acompanhando canais de games e lives, e estava 
começando a participar dessa comunidade, era normal 
conhecer gente, e até fazer amizades. Imaginar que era 
esse o caso alegrava muito a todos, pois ela sempre tra-
balhou tanto que nunca se dedicou a amizades. Mesmo 
as amigas e amigos que nós tínhamos, nunca foram mui-
to próximos. Difícil cultivar amizades fora do trabalho 
quando se é workaholic. E desde que eu morri, parece 
que ela nem tentou. Então eu ficava realmente feliz ao 
ver que ela estava fazendo novos amigos, mesmo que 
virtuais. Só ficava triste por ela estar, mais uma vez, se 
fechando às nossas filhas, por puro orgulho e falta de 
diálogo.

Ela estava guardando para si mesma as angústias, 
os sentimentos que a faziam mal, e se ela conversasse e 
se abrisse com as meninas, seria muito mais fácil de se 
libertar desses sentimentos negativos. Mas se essa era 
a jornada que ela precisava trilhar para compreender e 
amadurecer, que fosse. Eu estaria lá para apoiá-la em 
cada momento, dentro das minhas capacidades. E tinha 
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esperanças de que, quando ela visse que as meninas 
queriam que ela fosse morar perto da Ju, ela conseguis-
se se desvencilhar do sentimento de abandono que ela 
estava sentindo e alimentando.

Em uma bela tarde de sábado, recebemos uma vi-
sita inesperada da Mari, que chegou com uma ótima no-
vidade:

— Finalmente estou montando minha ONG! Vo-
cês sabem que é um projeto antigo meu, algo que quero 
faz tempo. Agora, finalmente estou conseguindo tirar do 
papel! Estou formulando o estatuto, e a Jaque topou ser 
parte da diretoria comigo!

Como eu já disse, Jaque era a amiga dela da Letras, 
quem eu encontrei achando que seria a Mari. E quem, 
de certa forma, possibilitou minha reunião com minha 
família.

—  Estou muito empolgada! Juntei uma grana, 
durante os últimos anos, para isso, e vamos alugar um 
espaço pros cachorros e gatos resgatados. Estamos mon-
tando um site, e em até uns dois ou três meses, acho que 
conseguimos oficializar tudo! Estou muito feliz!

Vi euforia sincera nos rostos de minhas filhas, que 
abraçaram e parabenizaram a amiga. Fiquei muito feliz 
também, a Mari iria ajudar muitos animais! Ela era uma 
pessoa incrível, e eu seria eternamente grato por ela ter 
me trazido de volta pra casa. Sem ela, sabe-se lá qual 
teria sido minha história… Apesar de que estava a cada 
vez mais claro, para mim, que não foi só sorte que me 
trouxe de volta para casa, mas também foi destino. Algo 
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que foi predeterminado pelo universo, quando escolhi 
qual seria minha missão ao voltar como cachorro. 

Elas continuaram conversando, contando as novi-
dades umas para as outras, compartilhando expectati-
vas e planos. Então, como que lembrando de algo, Mari 
falou: 

— E a Raquel, hein? Tô gostando de ver! Achei de-
mais, quando eu vi na net! Vocês que a ensinaram?

As meninas se entreolharam com expressão confu-
sa. Mari, percebendo que elas não haviam entendido do 
que estava falando, complementou:

— As lives, gente!

Minhas filhas, assim como eu, ainda não estavam 
entendendo, e Mari se surpreendeu ao compreender que 
elas não sabiam do que ela estava falando. Pegou seu 
celular e digitou algo. Mostrou para as minhas filhas, 
enquanto falava:

— Aqui ó, ela tá online agora!

As meninas olharam para o celular, e vi suas ex-
pressões se transformarem de confusão para surpresa, 
em poucos segundos. Elas olharam uma para a outra, 
ambas com as sobrancelhas erguidas e o queixo caído. 
Ju foi a primeira a falar:

— Você sabia disso, Nick?

— Não tinha ideia!

Subi no sofá ao lado de Mari para tentar enxergar o 
que estavam vendo, pois tudo que eu conseguia era ou-
vir a voz de Raquel, e barulho de jogo ao fundo. Quando 
vi, lá estava ela, em um quadradinho pequeno no canto 
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inferior da tela, com um headset grande sobre as orelhas, 
e microfone em frente a boca. Ela falava enquanto joga-
va, e no resto da tela podíamos ver o jogo rolando. Tiros, 
pessoas gritando, helicópteros, carros… Então era isso 
que ela estava fazendo no quarto o tempo todo! 

Me senti um pouco culpado por não saber o que 
estava se passando com ela. Como Raquel não me cha-
mava mais para ir para o quarto, eu passava os dias com 
as meninas, onde quer que elas estivessem. Eu a ouvia 
falando, por trás de sua porta fechada, mas imaginava 
que era com alguém específico… Nunca imaginei que 
fosse com uma câmera! Mari falou:

— E não é só isso, olha quantos seguidores o canal 
dela já tem! Mais de cinco mil! Ela está crescendo muito 
rápido, logo fica famosa! Pelo que vi, não faz nem quatro 
meses que ela começou!

Minhas filhas continuavam surpresas, mas com ex-
pressões de orgulho em seus rostos. Depois que Mari foi 
embora, elas foram até o quarto da mãe, que estava no 
meio de uma live. Raquel pausou o jogo, falou para a câ-
mera que voltava logo, e desativou tudo por um tempo.

Olhou um pouco constrangida para nossas filhas, 
mas antes que ela falasse qualquer coisa, Nicole disse:

— A Mari mostrou pra gente seu canal, mãe! Que 
demais, tô muito orgulhosa de você!! Parabéns!

Seu sorriso era largo e sincero, e Juliana falou:

— Sim, mãe! Muito legal mesmo! Está super bem 
feito, e você já está cheia de seguidores!! Também estou 
muito orgulhosa! Como você aprendeu tudo isso? 

Raquel, ainda constrangida e cada vez mais ver-
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melha, falou:

— Uma amiga que conheci online me ensinou… 
Começamos a jogar juntas, e ela achou que eu podia dar 
muito certo fazendo streaming. No começo, eu nem sabia 
do que ela tava falando, aí ela foi me explicando, me 
mandando vídeos para eu ver, lives para acompanhar, 
e eu comecei a gostar da ideia. Conforme fui me inte-
ressando, ela foi me mostrando tutoriais de como fazer 
live… Ela é designer, me ajudou na estética do canal, e 
é quem fez a publicidade. E realmente, parece que está 
dando certo, já ganhei até doações!

Conforme ela falava, ao ver o interesse sincero nos 
olhos de nossas filhas, ela foi ficando menos constrangi-
da e mais orgulhosa de suas conquistas. 

As meninas passaram o resto daquele dia no quar-
to da mãe, a assistindo jogar. Eventualmente apareciam 
na câmera, para o delírio geral dos espectadores. Apa-
rentemente eles viviam querendo saber mais das filhas 
da Raquel, e até eu dei as caras em certos momentos. 
Inclusive arranquei muitos elogios do público. Incrível 
como todo mundo ama cachorro!

Depois disso Raquel parou de tratar as meninas 
com a frieza que vinha tratando. Não sei se ela esque-
ceu a razão pela qual estava assim antes, ou se, como 
não tocaram mais no assunto, ela achou que as meninas 
haviam desistido de dar o dinheiro para a Tereza e para 
a Sofia. 
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CAPÍTULO 14

O tempo continuou passando rápido, e quando 
eu menos esperava, o dia da mudança che-

gou. Antes da mudança, Juliana foi comprar os móveis 
para sua casa nova. Ela já sabia mais ou menos o que 
queria comprar, tinha passado meses estudando e pes-
quisando. Nesse período, aproveitou o máximo possível 
a opinião da mãe, para ver o que comprariam para a 
casa que estavam montando de presente para ela. 

Eu sabia que só veria as duas casas no dia da mu-
dança, quando já estivessem devidamente mobiliadas, 
e estava super ansioso e empolgado para saber como 
haviam ficado. Então, quando o dia chegou, fomos nós 
quatro para a casa nova da Juliana. Eu e Ju no carro dela, 
com suas roupas e seus apetrechos do ateliê, e Raquel e 
Nicole no carro da Raquel. 

Chegando lá, fiquei muito feliz ao ver aquela casa 
linda, toda bem decorada, aconchegante, colorida e ilu-
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minada. A casa era a cara da Ju, e aquele quintal arbo-
rizado era tudo de bom, o sonho de qualquer cachorro! 
Eu amei explorar aquele terreno. Nas outras vezes que 
fui, elas não me soltaram, pois o espaço ainda não estava 
cercado e tinham medo de eu fugir ou me perder. Mas 
agora eu não tinha como escapar — não que eu quisesse 
— e pude explorar cada canto, correr até cansar, e sentir 
todos os cheiros diferentes que haviam lá. Cheiros que 
eu nunca tinha sentido antes, possivelmente das vidas 
selvagens que viviam por perto. Eu estava muito feliz! 
Todas as três também estavam, até Raquel, que ainda 
não sabia da surpresa das meninas, e achava que ficaria 
sozinha em São Paulo. Ela estava elogiando cada pedaço 
da casa, e tinha uma empolgação genuína no rosto. En-
tão ela falou:

— Tô pensando, talvez eu deva vender o aparta-
mento e vir morar mais perto de você, Ju… O que você 
acha?

Juliana olhou para a Nicole, e então falou:

— Não sei mãe, será que você aguenta ficar longe 
de São Paulo?

Raquel ponderou um pouco, e respondeu:

— Acho que seria bom pra mim… Mas entendo 
que você queira um pouco de distância, depois de trinta 
anos morando sob o mesmo teto.

Nick, então, começou a falar:

— Vamos lá no restaurante almoçar? Com toda 
essa emoção da mudança, eu tô morrendo de fome!

Percebendo a deixa, Juliana concordou:

— Nossa, eu também tô! Essa ansiedade me deu 
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um apetite...

Raquel, olhando o relógio, disse:

— Será que já estão servindo? Ainda é muito cedo!

E Nicole:

— Vamos lá ver!

Então, mesmo com Raquel meio contrariada, vol-
tamos para o carro. Desta vez fomos todos no carro da 
Ju. Mas ao invés de seguir o caminho para o restaurante, 
Juliana nos levou para a casa da Raquel. Ju estacionou o 
carro em frente à casa, e antes mesmo que Raquel con-
seguisse perguntar o que estavam fazendo lá, ela disse:

— Eu e a Nick queremos te mostrar uma coisa, 
mãe. Depois a gente vai almoçar.

Abriu a porta e começou a sair. Nicole fez o mes-
mo, me segurando pela guia. Raquel foi a última a des-
cer do carro, mas logo acompanhou as meninas. Com 
expressão de confusão e curiosidade, Raquel nos seguiu 
portão adentro. Juliana era a guia, e abriu a porta de en-
trada da casa. Entramos, e me surpreendi ao ver como a 
casa estava linda! Tinha o estilo da Raquel. Era incrível 
como elas haviam feito um bom serviço na escolha dos 
móveis e da decoração! Juliana levava muito jeito para 
isso, ela inclusive cogitou virar decoradora de interiores 
por um tempo, mas acabou resolvendo de focar em seus 
quadros e esculturas, mesmo. 

Raquel estava com expressão de admiração e sur-
presa. Claro que ela ainda não sabia que era tudo dela, 
mas estava claramente encantada com o lugar. 

Juliana e Nicole a guiaram pela casa, mostraram 
cada cômodo, o quintal, a edícula. Estava tudo lindo. 
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Então Nicole perguntou:

— O que achou, mãe?

Raquel, ainda com expressão de admiração, res-
pondeu:

— Linda casa, filha! Como vocês tem a chave? As 
pessoas que moram aqui deixaram a gente vir conhecer?

Juliana respondeu:

— Você estava falando de vir morar perto de 
mim… Que tal morar aqui?

Raquel deu risada, e falou:

— É uma bela casa! Está a venda? Eu moraria aqui, 
dependendo do valor. Pena que ela não viria assim, mo-
biliada, porque ela está tão linda… Você viu, Ju?! Eles 
tem a luminária que eu tinha te mostrado! E a poltrona!

Nicole e Juliana deram risada. Juliana esticou a 
mão para a mãe, e a entregou a chave. Disse:

— É sua, mãe. Se você quiser, claro…

O queixo de Raquel caiu, e suas sobrancelhas fa-
ziam um arco tão alto que quase pulavam de sua testa. 

— Como assim, é minha, Juliana?

Mas desta vez foi Nicole quem respondeu:

— É sua, oras! A gente comprou para você. Já faz 
uns meses. Mandamos pintar, decoramos… E aqui está, 
sua casa. Você pode fazer o que quiser com ela, se não 
tiver gostado…

Os olhos de Raquel se encheram de lágrimas, e 
com a voz rouca, ela disse:

— Não acredito! Vocês compraram essa casa pra 
mim? Essa casa linda? E decoraram com tudo que eu ti-
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nha dito pra Ju que gostava? O sofá, o rack de TV… Tudo 
que indiquei pra ela, e ela não gostou muito, porque não 
era o seu estilo… Tá tudo aqui! — constatou, conforme 
olhava com mais atenção ao redor. Ju perguntou:

— Mas e aí, você gostou?

Raquel não respondeu com palavras, mas foi até 
Juliana e deu um abraço apertado em nossa filha. Ao se 
separarem, ela disse:

— Amei!

Então andou até Nicole, e a abraçou demorada-
mente. Quando a soltou, começou a andar pelos cômo-
dos, desta vez com empolgação, querendo conhecer cada 
canto da sua nova casa, fuçar cada pedacinho. Eu apro-
veitei para dar minha ronda no quintal, que também era 
um ótimo espaço, cheio de lugares para explorar. Lá de 
fora, ouvi Nicole falando dentro da casa: 

— Só não compramos um videogame novo, afinal 
você não precisa de dois! Mas contratamos o melhor ser-
viço de internet da região, e já foi instalada! Assim você 
pode continuar fazendo suas lives!

Eu só conseguia pensar em quão incrível tudo 
aquilo era. As meninas tinham ganhado uma bolada, 
graças à minha empresa, e aproveitaram esse dinheiro 
para comprar e mobiliar uma casa nova para a mãe. Elas 
também dariam quinze milhões de reais para as duas 
pessoas que as criaram, deram carinho e atenção na in-
fância e adolescência. E ainda ficariam com uma grana 
para se manterem pelo resto de suas vidas, sem preocu-
pações.

Eu me sentia satisfeito de saber que pude prover 
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pelo menos isso a elas, mas mais satisfeito ainda em ver 
que elas não eram mesquinhas e egoístas como eu sem-
pre fui, quando era humana. Eu jamais faria o que elas 
estavam fazendo. Eu guardaria tudo, investiria, ou usa-
ria para começar um negócio que me desse mais dinhei-
ro ainda.

Eu dava muito valor ao dinheiro, ao acúmulo de 
bens. Dinheiro com certeza é importante neste mundo 
em que vivemos, mas ninguém precisa de tanto dinhei-
ro assim, ainda mais enquanto tanta gente passa fome. 
Mais importante que dinheiro, é o amor. O amor sincero, 
amor incondicional. Isso sim é importante de verdade, e 
isso que eu nunca plantei em vida. Tinha a sorte de estar 
colhendo esse amor nesta minha segunda chance. E eu 
amava, amava muito a minha família, e agora sabia va-
lorizar o amor incondicional que elas também sentiam 
por mim, um cachorro vira-latas que quase morreu em 
um terreno baldio, quando era um bebê. 

Dormimos por lá aquela noite, e no dia seguinte to-
dos voltamos para São Paulo. As meninas queriam falar 
com a Tereza, e Raquel queria pegar suas coisas para se 
mudar de fato. Ela resolveu que deixaria o apartamento 
mobiliado, e o colocaria em aplicativos de aluguel de 
imóveis por temporada. Assim, ela teria um ponto de 
apoio em São Paulo, quando precisasse. E como estava 
sem trabalhar há meses, decidiu que seria bom ter algum 
rendimento extra, inclusive porque ela estava planejan-
do visitar a Nicole no próximo ano, e aproveitaria para 
fazer uma viagem ao Canadá —  lugar que ela sempre 
quis ir comigo, mas eu nunca topei.
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As meninas não falaram mais nada com a Raquel 
sobre o dinheiro que tinham separado para o projeto da 
Sofia, ou sobre o que planejavam pagar à Tereza. Acha-
ram que era desnecessário, e só traria atrito entre elas. 
Eu suspeitava que estavam certas. A verdade é que elas 
não deviam satisfação à Raquel. O dinheiro era delas, e 
eu estava muito feliz em saber que elas tinham o cora-
ção no lugar, e que não deixariam as duas pessoas que 
as criaram passar dificuldades. Mas eu ainda estava 
apreensivo quanto à reação que Tereza podia ter.

Chegando no apartamento, Raquel foi direto para 
o quarto, empolgada, organizar suas coisas. Eu estava 
bebendo água, quando ouvi a Ju dizendo:

— Oi Tê, podemos conversar?

As três seguiram para o escritório, e eu as acompa-
nhei. Depois que entrei, fecharam a porta. Juliana tinha 
colocado um sofá lá, onde elas se sentaram. Tereza esta-
va claramente apreensiva, e Nicole foi a primeira a falar:

— Seguinte, Tê, vou direto ao assunto. Compra-
mos uma casa para a minha mãe, perto da casa da Ju, e 
ela decidiu que vai se mudar pra lá. Já está tudo pronto, 
e agora mesmo ela tá separando as coisas dela para le-
var…

Tereza, já esperando a demissão, estava com lágri-
mas nos olhos. Nicole, ao perceber isso, hesitou. Juliana, 
então, continuou por ela:

— A gente não vai mais precisar de você aqui, o 
apartamento vai ficar fechado por um tempo, e aí vamos 
alugar… E lá é longe demais pra você ir todo dia traba-
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lhar, então a gente vai precisar te demitir…

Tereza, que já tinha lágrimas escorrendo em suas 
bochechas, colocou a mão direita sobre a boca, como que 
para tentar reprimir seu choro. Nicole, comovida, falou:

— Infelizmente a gente não teve como te dar o avi-
so prévio. Eu dei uma olhada nos recibos, e no que foi 
pago à você durante esses anos todos, e fiz as contas de 
quanto a gente precisa te pagar. Além do que era seu 
direito legal, eu e a Ju adicionamos os bônus que foram 
completamente mérito seu. Essa também seria a vontade 
da nossa mãe Suzy, pelo trabalho excepcional que você 
sempre fez, e pelo amor e carinho que você sempre nos 
deu. Você sabe, Tê, que você nos criou muito mais que 
as duas… E vamos ser gratas para sempre!

Tereza, agora chorando de verdade, aos soluços, 
não conseguiu dizer nada. Juliana a tentou acalmar, di-
zendo:

— Tê, nós vamos continuar nos vendo! Você sabe 
que eu te amo, não vou te deixar escapar assim, tão fácil! 
Vou querer que você vá me visitar sempre, e quando eu 
puder, eu vou te visitar também!

Tereza a abraçou, e Nicole abraçou as duas. Ju fa-
lou em seu ouvido:

— Quem sabe você não resolve ir morar lá no con-
domínio?! Seria uma maravilha ter você pertinho!

Tereza, ao ouvir isso, se separou das meninas, e 
finalmente disse algo, com a voz rouca:

— Difícil, minha filha… Mas quem sabe, né?

Claro que ela não imaginava que seria possível. 
Uma das vezes que as meninas foram ver a obra, leva-
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ram a Tereza junto. Ela ficou encantada com o condomí-
nio, mas viu que era um lugar onde dificilmente alguém 
com salário de funcionária do lar conseguiria viver, mui-
to menos uma funcionária do lar desempregada. Então 
Nicole voltou a falar:

— Como eu tava dizendo, Tê, eu fiz as contas aqui, 
e juntei também o que minha mãe gostaria que ficasse 
para você, tipo uma herança… Cheguei nesse valor, que 
é seu por direito e mérito.

Entregou um cheque nominal à Tereza. Ela, com 
os olhos embaçados, olhou por um tempo para o che-
que, como se não estivesse lendo direito. Imagino que 
ela pensou que aquele monte de zeros era sua vista a 
enganando. Mas quando leu o valor por extenso, mais 
de uma vez, ela não teve dúvidas da quantia. Seu queixo 
caiu, claro, e sua expressão de choque era inconfundível. 
Não chorava mais, mas estava sem palavras. Ju, então, 
disse:

— Antes que você fale algo, Tê, é como a Nicole 
falou! Esse valor é mérito seu, é o que você tem direito 
legalmente, com o adicional do que nossa mãe gostaria 
que ficasse para você, e nós também! Sem você, ela não 
teria conseguido fazer a empresa que ela fez, você sabe 
disso!

Elas diziam a verdade quanto à minha vontade, 
mas não sabiam disso. Elas provavelmente imaginavam 
que eu estaria me contorcendo no caixão aquela hora, 
pois infelizmente a memória que elas tinham de mim 
era daquela pessoa mesquinha e egoísta, que colocava 
dinheiro acima de tudo. Mas a verdade é que eu queria 
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muito que a Tereza aceitasse aquele dinheiro, e que o 
usasse para mudar sua vida e das pessoas que ela ama-
va, que pudesse dar oportunidades para seus filhos e ne-
tos… As oportunidades que ela sempre mereceu e nun-
ca teve, por causa do sistema injusto no qual vivemos. 
Oportunidades que tantas pessoas merecem e nunca te-
rão… Minhas filhas sempre foram privilegiadas, muito 
privilegiadas. Não só pelo dinheiro ou pelas oportuni-
dades que o dinheiro traz, mas especialmente por terem 
tido a Tereza em suas vidas, assim como a Sofia. Hoje, 
graças à presença dessas duas mulheres incríveis, elas 
tinham empatia e amor em seus corações — coisas mui-
to mais valiosas que o dinheiro que deixei para elas.

Tereza continuou em silêncio, olhando para o che-
que. Então ela falou:

— Desculpa, meninas, mas não posso aceitar…

Desta vez foi a Juliana que começar a chorar. Ela 
chorou alto, lágrimas rolaram compulsivamente eu seu 
rosto, ela soluçava. Tereza, sem entender nada, olhou es-
pantada para Nicole, que estava com os olhos cheios de 
lágrimas, e rosto ficando vermelho. Então Nick começou 
a chorar também, e Tereza ficou lá, em choque, olhando 
para minhas duas filhas soluçando. Ju finalmente conse-
guiu ar, para falar com a voz trêmula e falha:

— Por favor, Tereza, não faz isso com a gente, acei-
ta esse dinheiro! É mérito seu, é o que você e sua família 
merecem! Se não aceitar por você, aceita por nós, é mui-
to importante pra mim e pra Nick!

Foi a vez de Nicole, então, falar com a voz rouca:

— Se não por nós, aceita pela sua família! Esse 
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dinheiro é para ser seu! Imagina as oportunidades que 
seus netos vão ter! Seus filhos vão mudar de vida, sua 
mãe vai ter conforto, suas irmãs também! Por favor, Tê! 
É muito importante para nós, é o que sentimos no mais 
fundo dos nossos corações que é o certo! Esse dinheiro 
nunca foi nosso de verdade, era da nossa mãe… E ela 
nunca teria conseguido ele, para início de conversa, se 
não fosse você e a Sofia cuidando da gente, enquanto ela 
se dedicava somente à empresa!

Tereza as ouvia com atenção. Olhava fundo nos 
olhos de minhas filhas, e às vezes olhava novamente 
para o cheque. Então disse:

— Eu não sei nem o que fazer com tudo isso! É 
muito dinheiro, não preciso de tanto!

Juliana respondeu:

— Nem a gente! Olha tudo o que a gente já tem, Tê! 
A gente nunca precisou disso tudo! E mesmo te dando 
esse valor, ainda sobrou um monte, mais do que a gente 
vai usar a vida toda! Por favor, aceita! Se vc não sabe o 
que fazer com ele, a gente te ajuda a administrar!

Nicole completou:

— Sim, ajudamos mesmo! Aliás, agora você pode 
pensar de verdade em se mudar para perto da Ju! Eu 
acho que uma parte você deve gastar para se mudar para 
um lugar melhor, com mais qualidade de vida para você 
e sua família. Ainda vai sobrar o bastante pra você fazer 
um investimento seguro, e viver com a renda pro res-
to da sua vida, sem precisar mexer no bruto. E quando 
você morrer, seus filhos ainda vão ter todo o valor pra 
dividir entre eles, e viver bem para sempre. Seus netos 
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vão crescer com oportunidades, boas escolas, sem preo-
cupação de trabalhar até se tornarem adultos… Você vai 
ter a oportunidade de mudar a vida de todas as pessoas 
que você ama, Tê! E se quiser, pode começar um negócio 
seu, trabalhar com o que você realmente gosta!

Tereza estava com lágrimas nos olhos novamen-
te. Mas desta vez, estava sorrindo. As meninas, ainda 
com os rostos vermelhos e molhados, a olhavam com 
expectativa. Então Tereza assentiu com a cabeça, beijou 
o cheque que estava em suas mãos, e puxou as meninas 
para perto, as abraçando forte! Elas retribuíram o abraço 
com vontade, e assim ficaram por um tempo. Eu estava 
muito feliz, e comecei a fazer festa para elas, pulando e 
latindo. 

Alguns instantes depois, Raquel entrou no escri-
tório, e deu de cara com nossas filhas e Tereza em um 
abraço apertado, todas com rostos ainda marcados pela 
choradeira. Assim que eu a vi, corri para fazer festa para 
ela também, que continuou observando a cena. Então 
Tereza se desvencilhou das meninas, cruzou o cômodo 
até a porta, onde Raquel estava, a olhou nos olhos, e a 
abraçou com vontade. Raquel, sem saber como reagir, 
demorou uns segundos para retribuir. Quando final-
mente a envolveu com seus braços, ouvi Tereza falando 
baixo, em seu ouvido: 

— Vocês são as melhores pessoas que já conheci! 
Obrigada dona Raquel! Digo… Raquel! Obrigada! Vocês 
são demais! Obrigada!

Sobre o ombro da Tereza, Raquel lançou um olhar 
incrédulo às nossas filhas. Mas então acabou cedendo ao 
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momento, e sorriu, enquanto a abraçava forte de volta. 
Eu fiz mais festa, estava muito feliz. Aquele momento 
merecia uma comemoração! Juliana, como que lendo 
meu pensamento, falou:

— Que dia incrível! Precisamos comemorar! Vou 
pedir um almoço especial no meu restaurante favorito, e 
vamos todas comer juntas!

Eu sempre impus regras rígidas quanto aos ho-
rários das refeições da Tereza serem diferentes dos das 
meninas ou dos nossos, nas raras ocasiões em que eu e 
Raquel comíamos em casa. Acostumada com esses cos-
tumes ridículos que eu impunha, Tereza abriu a boca 
para falar. Mas antes que ela pudesse contestar, Nicole 
disse:

— Você não é mais funcionária nossa, Tereza! Ago-
ra você é só alguém comemorando uma boa notícia com 
suas amigas!

Todas, inclusive Raquel, olhavam com expectativa 
para Tereza, esperando que ela concordasse, e então ela 
disse:

— Bom, já que é assim, vou até o quarto me trocar, 
e a casa fica no meio da limpeza.

Ela olhou para Raquel, esperando que ela se opu-
sesse, mas Raquel disse:

— Ótimo, faça isso, vá se trocar enquanto Julia-
na pede a comida! E quanto à limpeza, a casa vai ficar 
fechada um tempo, não precisamos nos preocupar com 
isso tão cedo! E não é como se estivesse suja, né!?

As quatro riram, e Tereza foi para o quarto se tro-
car. Aquele foi um almoço muito agradável, todas con-
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versaram e deram risadas juntas. Antes de ir embora, 
Tereza combinou com Juliana e Nicole que iria nos vi-
sitar sexta, e faríamos uma reunião de despedida para 
a Nick, que tinha a viagem marcada para segunda-feira 
seguinte, em uma semana. Tudo estava dando certo, e 
eu me sentia muito feliz. 

Nicole passou aquela tarde em seu quarto, arru-
mando suas malas e encaixotando o resto das suas coi-
sas pessoais que não levaria para os Estados Unidos, 
para deixar na casa da irmã. Juliana também terminou 
de tirar suas coisas do seu quarto e do ateliê, e Raquel 
fez o mesmo. Colocaram tudo que era objeto pessoal ou 
de valor nos dois carros (Nicole já havia vendido o seu), 
e fomos novamente para as casas novas.
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CAPÍTULO 15

Aquela semana passou rápido, e o final de se-
mana foi de festas. Sexta as meninas recebe-

ram a Tereza, duas de suas filhas — uma com seu neto 
a tiracolo — e Joelma. Elas aproveitaram a visita para 
conhecer o condomínio. Aparentemente ela estava cogi-
tando de verdade se mudar para lá com a família, o que 
seria ótimo! Quanto mais gente de confiança cercasse 
Juliana, mais tranquilo eu ficaria. Foi um dia agradável, 
cheio de conversas, histórias e risadas.  

Sábado foi a vez de Mari visitá-las, com mais al-
guns amigos e amigas da época de escola e da faculdade 
da Nick. Dessa vez foi uma festa mesmo, e Raquel não 
apareceu. A galera bebeu, fumou, ouviu música alto, e 
ficaram papeando noite adentro. Eu nunca tinha visto 
minhas filhas assim, mas não me preocupei. Durante 
esse tempo todo, quase um ano que eu estive vivendo 
com elas, essa foi a primeira vez que as vi ficando bê-
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badas ou fumando cigarro. Eu sabia que não era algo 
rotineiro, e que elas eram mulheres adultas e bastante 
responsáveis. Mereciam se divertir da forma que quises-
sem, naquele momento. 

Segunda-feira chegou rápido demais, e eu estava 
triste com a partida da Nicole. Ela reparou que eu não 
estava com meu ânimo normal, e a ouvi falando para a 
Juliana:

— O Monet tá tristinho, será que ele sabe que eu 
tô indo embora?

— Com certeza ele sabe, Nick. Ele é o cachorro 
mais inteligente que já vi, ele presta atenção em tudo 
que a gente fala, e tenho certeza absoluta que ele nos 
entende.

Então Nicole andou até mim, se sentou ao meu 
lado no sofá, e falou:

— Fica tranquilo, Monet! Logo eu tô de volta! E eu 
te amo, viu? Você foi a melhor coisa que aconteceu na 
nossa família, sem sombra de dúvida! Não sei se a gente 
estaria aqui, juntas, se não fosse você!

Ela me abraçou apertado, e eu aproveitei cada se-
gundo daquele abraço. Como eu amava minha filha! Era 
tanto amor que não cabia em mim. Queria falar para ela 
o quão incrível ela era, o quanto eu a admirava e amava, 
e o quão orgulhoso eu estava, mas não conseguia. Que-
ria ter sido uma mãe melhor, e queria ter falado essas 
coisas para ela enquanto eu estava viva, mas perdi essa 
oportunidade. O que me restava, agora, era sentir tudo 
aquilo em silêncio, e curtir cada instante de seu amor. 
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Quando ela me soltou, olhou em meus olhos e sorriu. Eu 
percebi que havia tristeza naquele sorriso, mas eu sabia 
que era a saudade antecipada que ela já estava sentido 
da família. Para confortá-la, dei uma bela lambida em 
seu rosto. Ela deu risada, mas enquanto enxugava a bo-
checha com a manga da blusa, ela disse:

— Ah Monet! Que coisa feia!

Eu não me importei com a advertência, havia al-
cançado meu objetivo, que era fazê-la rir. Abanando o 
rabo, estiquei minha pata, e a repousei em seu braço. 
Ela riu novamente, e começou a acariciar meu peito, 
meu pescoço, e atrás de minhas orelhas, enquanto me 
observava com carinho. Ah, como eu iria sentir falta da 
Nicole!

Enquanto Ju e Raquel a levaram ao aeroporto, eu 
fiquei lá. Pela primeira vez passei tanto tempo sozinho 
naquela casa. Os minutos pareciam horas, as horas pare-
ciam dias, e eu me perdi em meus pensamentos e memó-
rias. Torcia para que a Nick encontrasse o que procurava, 
conseguisse seu emprego dos sonhos, e não demorasse 
para nos visitar. Finalmente eu sabia aproveitar a com-
panhia de minhas filhas, e era com pesar que me des-
pedia da Nicole agora. Mas, maior que o pesar, era a 
admiração por ela estar perseguindo seus sonhos. 

Quando elas voltaram do aeroporto, percebi triste-
za em seus rostos. Não deve ter sido fácil se despedir da 
Nicole, especialmente para a Juliana, que durante toda a 
sua vida, teve a irmã caçula como melhor amiga. 

Elas pediram comida e jantaram juntas aquela noi-
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te. Depois resolveram assistir a um filme, para se dis-
trair. Estávamos todos ansiosos para ter notícias da Ni-
cole, para saber que ela teve uma boa viagem, e que já 
estava em sua casa. 

Ju e Raquel ainda estavam debatendo com quem 
eu ficaria, e por hora haviam decidido guarda conjun-
ta. Eu não me opunha, gostava de passar tempo com as 
duas, e ambas as casas tinham um ótimo espaço pra eu 
correr e brincar. Mas, sinceramente, a Ju era mais legal, 
pois ela sempre tirava um tempo do seu dia para brincar 
comigo. Jogava bolinha, e eu adorava buscar e levar de 
volta até ela, para que jogasse novamente. Ela também 
me deixava dormir na cama, coisa que a Raquel não acei-
tava. Quando me deixava subir no sofá, já era demais. 

Raquel passava muitas horas de seu dia fazendo 
live de jogos. Suas lives estavam a cada vez com um nú-
mero maior de espectadores e seguidores, e ela vinha 
recebendo doações e dinheiro pelas inscrições. Tudo in-
dicava uma carreira de sucesso, e eu me sentia mara-
vilhado ao vê-la tão feliz, fazendo algo que ela estava 
amando. 

Quando não estava fazendo live, ela estava jogan-
do com sua amiga. O nome dela era Samantha, e elas 
ficavam horas conversando pelo microfone. Eu tinha 
certeza que rolava algo além de amizade entre elas. Tal-
vez estivessem se apaixonando, não sei. Raquel não fa-
lava nada sobre isso, mas elas se tratavam com um cari-
nho crescente. Não sabia se já haviam conversado sobre 
seus sentimentos, mas estava a cada dia mais claro que 
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eles existiam. Eu não tinha espaço dentro de mim para 
ciúmes. Esse sentimento ficou em minha vida passada. 
Quando resolvi voltar, esse tipo de emoção humana foi 
deixado para trás. Tudo que eu queria é que ela fosse 
feliz, e eu tinha total consciência de que eu e ela nunca 
mais teríamos o relacionamento que tivemos um dia. Eu 
sentia um amor infinito por ela, e exatamente por isso, o 
mais importante para mim era vê-la completa, realizada. 

Conforme as semanas seguintes se passavam, Ju 
e Nick se falavam com frequência por videochamada. 
Nicole disse que estava começando alguns cursos de es-
pecialização que poderiam ajudá-la a conseguir um em-
prego em sua área. Ju contou que Mari iria inaugurar 
a ONG em breve, e que ela e Raquel iriam prestigiar o 
evento de inauguração. Parece que já estavam cheios de 
pets para adotar, e esse evento seria uma oportunidade 
para esses animais arranjarem novos lares. No meu ín-
timo, torci muito para que elas voltassem para casa com 
alguém novo para eu brincar. Seria ótimo ter mais um 
cachorro por lá!

Eu ainda me lembrava de como era bom quando eu 
vivia com meus irmãos. E agora que as coisas estavam 
ajeitadas, eu adoraria poder ser cada vez mais cachorro, 
me deixar relaxar e me divertir. Uma companhia canina 
me ajudaria nisso. E eu sempre ficava triste ao imagi-
nar alguém sofrendo, sem família, sem lar, e pensava na 
gente, com todo aquele espaço e amor para dar… 
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Era um lindo final de tarde de um sábado enso-
larado quando Raquel e Juliana voltaram do evento da 
ONG. Para a minha felicidade, Raquel adotou uma ca-
chorrinha e uma gatinha! Eu estava na casa dela quando 
chegaram, e dormi lá aquela noite, para as novas inte-
grantes da família já irem se acostumando comigo. Mas 
pelo que as ouvi conversando, a partir do dia seguinte 
eu passaria mais tempo com a Ju. 

Raquel resolveu fazer uma live, para contar as no-
vidades:

— Queridas e queridos, antes de mais nada eu 
quero apresentar as novas moradoras da casa: a Fiona e 
a Tica. Elas serão as mascotes do canal! Eu as adotei na 
ONG VidAnimalia, em São Paulo. É uma ONG incrível, 
transparente, que tem uma preocupação legítima com os 
animais que recolhe. Eu deixei o link das redes sociais e 
do site deles no meu perfil. Quem puder, vai lá conhecer, 
por favor. E com isso, tenho um anúncio importante! A 
partir de agora, todas as doações em dinheiro que fo-
rem feitas aqui no canal, serão direcionadas à essa ONG! 
Uma das fundadoras é uma amiga de infância das mi-
nhas filhas, e alguém em quem eu confio plenamente, 
que precisa de ajuda para poder resgatar o maior nú-
mero possível de animais, e encontrar lares felizes para 
todos. Elas tem um espaço enorme, ótima estrutura, mas 
precisam de mais voluntários. Quem se interessar, fala 
com elas pelas redes sociais, e vamos ajudar, galera! 
Olha só essas coisas fofas que estavam vivendo na rua! E 
o Monet também, foi resgatado por ela, antes de montar 
a ONG. Monet! Vem aqui, menino!

Eu corri feliz até ela. Fiona deu uma cuspida de 
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medo na minha cara, mas ignorei, e olhei feliz para a câ-
mera, estufando o peito e abanando o rabo. Raquel dava 
risada, com aquela bebê fofa de gato na perna, e Tica no 
sofá, ao seu lado, toda feliz por ter uma família. Tica ain-
da era bebezona, mas não era super filhote. Aquela ida-
de desajeitada, por volta dos seis, sete meses. Mais ou 
menos a mesma idade que eu tinha quando elas me ado-
taram. Ela lambeu minha cara, e Raquel riu mais uma 
vez. Eu sabia que todos seríamos muito felizes juntos!

Meses foram se passando, e Juliana trabalhava 
feliz em seus painéis e esculturas. Logo ela teria peças 
o bastante para fazer uma bela exposição. Ela passava 
muitas horas por dia ativamente trabalhando, e o resto 
do tempo consumindo arte, se inspirando. Ela era uma 
artista incrível, seu trabalho me tocava fundo na alma, e 
eu sabia que não era só a mim que ela fascinava. 

Sua primeira exposição havia sido um sucesso. Ela 
expôs em uma galeria que alguns colegas da faculdade 
haviam montado, e vendeu todas as peças que levou. 
Foi incrível! Na época, me senti muito orgulhosa dela, 
mas lembro que mal demonstrei. Eu tinha outras coi-
sas na cabeça, e quase perdi a vernissage, cheguei no fi-
nal. Quando ela me contou do sucesso absoluto, eu fiz 
questão de insinuar que ela tinha muitos amigos ricos, 
que resolveram ajudar. Eu era horrível, e hoje vejo que, 
apesar de ter sentido orgulho de seu sucesso, senti in-
veja também. Inveja da minha própria filha, que havia 
trabalhado tanto pra fazer aquela linda exposição! Mas 
agora não, agora eu não sentia inveja. Sentia felicidade 
extrema, e uma admiração que mal cabia em mim. 
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Raquel continuava fazendo suas lives em seu ca-
nal, que continuava crescendo rápido. Ela tinha fãs, e 
isso era incrível. Empresas começaram a entrar em con-
tato para combinar parcerias, e Raquel estava super feliz 
com todo esse reconhecimento. Claro que o fato de ela 
poder se dar ao luxo de jogar horas e mais horas por 
dia, todos os dias, foi fundamental para seu crescimen-
to. Mas ainda assim, ela tinha muito mérito pelo seu ca-
risma, pelo seu comprometimento, e pelo seu esforço em 
aprender tanta coisa, e desenvolver suas habilidades nos 
games. Uma mulher de quase sessenta anos, que nunca 
havia jogado, de repente virar uma streamer e conseguir 
o sucesso e crescimento que ela vinha conseguindo, era 
algo admirável! Tanto pela sua coragem de dar a cara a 
tapa assim, quanto pela sua capacidade de aprendizado! 
Eu estava muito orgulhoso dela!

Nicole, pelo que eu sabia, estava feliz fazendo seus 
cursos, e estava adorando a Califórnia. Seu apartamen-
to, pelo que vimos nas videochamadas, era pequeno 
mas confortável, muito aconchegante. Ela disse que era 
bem localizado também. Ela tinha conseguido algumas 
entrevistas de emprego na área de engenharia, mas não 
na área específica que ela queria. Nos contou que em 
breve a empresa onde ela queria trabalhar abriria um 
processo seletivo, e ela estava estudando muito, tinha 
esperanças de passar. Agora era uma questão de tempo, 
e de esperar novidades. 
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CAPÍTULO 16

A primeira virada de ano depois de nossa mu-
dança foi muito boa. Juliana deu uma festa 

em casa. Chamou amigas, amigos, e alguns familiares 
mais próximos (que não eram muitos). Mas fiquei fe-
liz em rever dois sobrinhos, filhos da minha irmã. Eles 
eram próximos das meninas durante a infância, mas na 
adolescência acabaram se distanciando. Depois da fa-
culdade, aparentemente acabaram se aproximando no-
vamente. 

Foi uma festa incrível, todos adoraram. A casa 
estava linda, decorada com velas e balões. Juliana esta-
va usando um vestido branco, com uma faixa colorida 
amarrada na cintura, e bijuterias de cores fortes. Ela ha-
via pintando novamente seus cachos com cores vivas, e 
estava deslumbrante!  Raquel, também linda, não usava 
branco. Dizia que já havia usado sua cota de branco para 
uma vida inteira. Ela chamou algumas de nossas amigas 
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antigas, e fiquei muito feliz em vê-la se soltando e apro-
veitando o momento. A festa foi um sucesso absoluto, e 
todos se divertiram muito!

O começo do ano veio com a notícia de que Nick 
havia passado na primeira fase do processo seletivo, e 
aguardava ansiosa pela próxima. Todos comemoramos 
essa notícia.

Mas logo em janeiro também tivemos uma notícia 
assustadora: havia um novo vírus letal se espalhando 
pela Ásia. Raquel, médica, se preocupou muito com essa 
informação, e cancelou sua viagem aos Estados Unidos e 
Canadá. Disse que não era hora de viajar, muito menos 
de avião. Aparentemente era um vírus altamente conta-
gioso, e potencialmente perigoso, em especial para ido-
sos e pessoas com doenças pré-existentes. Como ainda 
não havia vacina nem cura, Raquel previu que se espa-
lharia pelo mundo nos próximos meses, e estava assus-
tada com os dados disponíveis. Sempre que eu estava na 
sua casa, eu a via falando desse vírus em suas lives, ten-
tando conscientizar seus espectadores, mas as pessoas 
não levavam a sério. Eu me questionava se as pessoas 
não compreendiam a gravidade da situação, ou se para 
elas era emocionalmente mais cômodo esperar o vírus se 
espalhar para então se comoverem. 

Em um dia quente e chuvoso, no fim de janeiro, 
Nicole nos ligou para dizer que finalmente tinha um re-
torno da empresa, e que havia passado em todas as fases 
do processo seletivo. Começaria a trabalhar na semana 
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seguinte! Mesmo ao dizer que ainda não era exatamente 
na área que ela gostaria, ela estava radiante. Disse que 
estando lá dentro, tudo seria mais fácil. Ficamos muito 
felizes por ela, mas pude ver uma sombra de preocupa-
ção na expressão da Raquel. Eu sabia que era por causa 
do tal vírus. 

Teoricamente ele ainda não estava se espalhando 
nos Estados Unidos, nem no Brasil, mas ela dizia que 
era só uma questão de tempo, especialmente porque não 
havia nenhum plano de contingência em ação. Inclusive 
ela acreditava que o vírus já devia estar aqui, mas pas-
sou despercebido. Parte das pessoas não tinha sintomas, 
parte sentia como se fosse uma gripe normal, mas parte 
tinha problemas respiratórios graves, precisava de inter-
nação, e até de respiradores. A cada dia havia mais gen-
te morrendo por conta desse vírus, e Raquel não tinha 
dúvidas de que a qualquer momento a OMS anunciaria 
a pandemia.  

No final de fevereiro foi anunciado que o vírus 
chegou oficialmente no Brasil — começando por São 
Paulo, para ser mais exato. Sua taxa de contágio era alta, 
e em menos de um mês tivemos a primeira morte. Julia-
na, seguindo o conselho da mãe, já havia adiado sua ex-
posição por tempo indeterminado. Nos Estados Unidos 
a coisa estava ficando muito feia, e nessa época haviam 
países na Europa com mais de mil óbitos por dia. Algu-
mas áreas do Brasil entraram em quarentena, pois a OMS 
— assim como a Raquel — dizia que a melhor forma de 
evitar que a doença se espalhasse, era o isolamento so-
cial. Quem pudesse, deveria ficar em casa. Infelizmen-
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te, nós tínhamos um presidente muito incompetente no 
Brasil, e ele dizia para as pessoas ignorarem as orienta-
ções da Organização Mundial de Saúde, e manterem a 
vida normal. Chegou a falar que o vírus não era nada de 
mais, causava só um resfriadinho. Muito problemático, 
e a perspectiva era assustadora. 

Semanas se passaram, e conforme os profissionais 
de saúde foram adoecendo, eles não podiam mais cui-
dar de seus pacientes. Então Raquel decidiu voltar a 
trabalhar como médica. Ela falou que era um chamado, 
algo que sentia em seu coração que precisava fazer. No 
mesmo dia em que ligou para a Nicole, para falar sua 
decisão, Nicole contou que estava com sintomas, e que 
havia testado positivo para o vírus. Como seus sinto-
mas eram leves, ela devia ficar em  casa, em isolamento, 
por pelo menos catorze dias. Ela disse que a situação lá 
estava assustadora, com muita gente morrendo, muita 
gente doente. Havia caminhões frigoríficos do lado de 
fora dos hospitais, para guardar os corpos, e ela estava 
apavorada. No Brasil, o número de mortes subia rápido, 
e a cada dia havia mais casos confirmados. O descaso 
do Estado levou à falta de testes, falta de equipamentos 
de proteção individual (como luvas e máscaras), e falta 
de leitos e respiradores, situações que só com o tempo 
foram revertidas. 

Centenas de hospitais de campanha foram cons-
truídos Brasil afora, e Raquel pretendia trabalhar em um 
desses hospitais, de preferência no que fosse o mais pró-
ximo possível de casa. Ela precisaria se isolar, e não po-
deria mais ver a Juliana, pois não queria correr o risco de 
contaminar nossa filha. O óbito era algo mais comum em 
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idosos e pessoas com doenças pré-existentes, mas havia 
um número assustador de jovens saudáveis morrendo. 
Nunca foi tão real o ditado “melhor prevenir do que re-
mediar”, especialmente porque não havia remédio.

Raquel e Samantha continuavam jogando juntas 
e se falando sempre, e quando Raquel a contou de sua 
decisão, ouvi preocupação legítima na voz da Sam. Ra-
quel disse que iria ligar todos os dias, e que estava a 
uma mensagem de distância. Desde que Raquel adotou 
a Tica e a Fiona, eu estava ficando mais na casa da Ju, 
então eu não pude acompanhar de perto a evolução do 
relacionamento das duas, mas já estava claro que havia 
algo sólido entre elas. Algo além de amizade.

Quando Raquel anunciou em seu canal que ia vol-
tar a trabalhar como médica, para ajudar no combate 
ao coronavírus, a repercussão foi grande. Diferente de 
em janeiro, quando a doença ainda não havia chegado 
no Brasil, agora as pessoas estavam assustadas, e hou-
ve uma grande comoção. Muita gente compartilhou seu 
canal, e ela ganhou um número enorme de seguidores 
e inscritos em poucas horas. Ela prometeu tentar fazer 
lives sempre que possível, para os atualizar sobre sua 
jornada. E anunciou que as doações que fossem feitas, 
durante este momento de crise, seriam usadas para aju-
dar na recuperação de pacientes, e no combate ao vírus. 

 

A partir do dia em que Raquel começou o novo 
emprego, Tica e Fiona passaram a ficar tempo integral 
comigo e com a Ju. Raquel tinha horários doidos, e sa-
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bia que nem sempre conseguiria voltar para casa para 
alimentar as duas, então achou melhor que já ficassem 
conosco. Todos os dias ela ligava para a Juliana, para 
saber como nós quatro estávamos. 

Nicole vinha se recuperando bem, mas dizia que 
continuava assustada, e muito preocupada com a mãe. 
Ela queria voltar para o Brasil, o que não era possível 
no momento. E haviam boatos de que em breve ela te-
ria que voltar ao trabalho. A empresa onde ela estava 
trabalhando não manteria quarentena por muito mais 
tempo. Ainda não se sabia, ao certo, como funcionavam 
os anticorpos, e não haviam estudos que comprovassem 
imunidade às pessoas que haviam sido infectadas. Ape-
sar disso, a mera possibilidade de Nicole já estar imune 
era algo que confortava meu coração, nesse momento de 
tantas preocupações e de tanta ansiedade.

Aproximadamente um mês depois de voltar a 
atuar como médica, tivemos a horrível notícia de que 
Raquel havia testado positivo para a doença. A princí-
pio ela estava estável, e não aceitava que a visitássemos. 
Dizia que não era necessário que Juliana se expusesse 
ao vírus, e que a sua doença estava sob controle. Tudo 
que a Ju podia fazer, era deixar compras de mercado 
em sua porta, e falar com a mãe várias vezes ao longo 
do dia. Quando menos esperávamos, Raquel nos ligou 
avisando que estava internada. Juliana, claro, não po-
dia visitar. Ninguém podia visitar. Essa era a realida-
de… Quem era internado, ficava sozinho. Quem ia para 
a UTI, ia sem poder falar com seus entes queridos… E 
quem morria, morria só, sem poder se despedir da famí-
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lia, ou declarar seu amor. E não era por opção, como foi 
o meu caso, quando morri. 

Toda essa situação era muito triste, devastadora. 
Três meses depois que a doença chegou oficialmente 
no Brasil, já tínhamos mais de 30 mil famílias de luto. 
E agora Raquel estava internada. Como temíamos, com 
o tempo seu quadro piorou ainda mais, e ela foi para a 
UTI. Precisou de um respirador, e estava entre a vida e 
a morte. Sua sorte é que ela era médica, rica e branca, e 
por isso tinha preferência. Se não fosse o caso, prova-
velmente teria morrido sem opção de tratamento, como 
tantas pessoas estavam morrendo. Mais uma vez o sis-
tema injusto, cruel, racista e abusivo estava fazendo sua 
seleção, e mostrando suas prioridades discriminatórias. 

Sozinha comigo, Tica e Fiona, Juliana estava deso-
lada. Fiz meu melhor para consolá-la, mas a verdade é 
que eu estava destruído, e muito preocupado. Não tinha 
energia para nada, só queria dormir e esperar que esse 
cenário passasse. Mais que tudo, queria notícias da Ra-
quel, notícias de que ela havia se recuperado e estava 
fora de risco.

Semanas se passaram, e nada de ela receber alta. 
Tínhamos poucas notícias, quando alguma, e não tínha-
mos certeza do que estava acontecendo. Foi uma agonia 
sem fim, e eu sofria ainda mais ao pensar em quantas 
pessoas estavam passando pela mesma situação que 
nós, mundo afora. 

Depois de quase um mês desde sua internação, nos 
ligaram para dizer que ela estava saindo da UTI, e que 
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suas chances de sobreviver eram altas. Passaria mais al-
guns dias internada, em observação, mas em breve de-
veria voltar para casa. E por sorte, ela realmente voltou. 
Fraca e debilitada, mas voltou. 

Os meses seguintes continuaram difíceis, e foram 
marcados por mortes, luto, agonia, ansiedade, solidão e 
tristeza. Demorou até tudo começar a voltar ao normal. 
Na verdade, as coisas nunca mais foram como antes. As 
pesquisas que buscavam uma vacina viável foram infru-
tíferas por muito tempo, e só conseguiram encontrá-la 
no ano seguinte. Quando finalmente conseguiram fazer 
sua produção em massa, a situação começou a se estabi-
lizar aos poucos. 

Tempos loucos, esses que vivemos. Milhões de 
pessoas morreram no mundo, foi uma época muito di-
fícil. Época também marcada por extremismo e corrup-
ção. Foram muitas lutas, além daquela contra o vírus. 
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CAPÍTULO 17

Quando tudo finalmente melhorou, e o isola-
mento social não era mais necessário, Juliana 

chegou com uma notícia inesperada:

— Mãe, decidi que vou fazer inseminação artifi-
cial. Estou procurando um doador de esperma. Antes 
que você fale algo para tentar me fazer mudar de ideia, 
me escute, por favor. Esse ano doido que tivemos, sem 
saber se iríamos morrer ou sobreviver, me fez pensar em 
muitas coisas. Eu sempre quis ser mãe, mas não tenho 
perspectiva de conhecer alguém que queira fazer isso 
comigo. Na verdade, eu não tenho interesse nenhum em 
me envolver em um relacionamento romântico tão cedo. 
E sexo, para mim, é superestimado. Então resolvi que 
serei mãe solo. Tantas mães são solo por falta de opção, e 
fazem um trabalho incrível, não sei porque comigo seria 
diferente. É algo que quero há muito tempo, e me sinto 
preparada para enfrentar as dificuldades que virão. Será 
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mais fácil se você me apoiar, claro. Mas independente 
do seu apoio, estou decidida, e farei isso de qualquer 
forma.

Raquel, surpresa e com as sobrancelhas erguidas, 
ficou em silêncio. Então andou até nossa filha, e a abra-
çou. A ouvi dizendo:

— Claro que te apoio! Eu te amo, e tenho certeza 
que você será uma excelente mãe, muito melhor do que 
eu fui! E eu tentarei ser uma boa avó! Fica tranquila, eu 
estarei do seu lado sempre, e vou te ajudar no que eu 
puder! 

Ao se separarem, Raquel perguntou:

— Já contou para a sua irmã?

— Ainda não… Conheço bem a Nick, ela vai achar 
loucura. Vou esperar eu conseguir engravidar, para con-
tar!

Por mais loucura que pudesse ser — o que eu não 
achava — eu estava muito feliz com essa notícia. Ela 
realmente seria uma ótima mãe!

Não demorou muito até ela nos dar a feliz notícia 
de que estava grávida. Ju contou para a irmã em uma 
videochamada, e Nicole chorou ao descobrir que seria 
tia. Se ela teve qualquer coisa negativa para falar sobre 
a decisão da Ju, ela escondeu muito bem, pois demons-
trou pura emoção, felicidade e apoio incondicional. Os 
meses seguintes foram de grande empolgação para toda 
a família. Juliana havia decidido que, se não houvesse 
complicações, ela gostaria de fazer o parto em casa, e 
teve toda a gravidez acompanhada por uma doula. E 
pela mãe, claro, que não era ginecologista ou obstetra, 
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mas tinha conhecimento o bastante para passar seguran-
ça à nossa filha em relação às suas opções e decisões.

Quando estava no quarto mês de gestação, Julia-
na finalmente conseguiu fazer sua exposição. Mais uma 
vez, foi um grande sucesso. Ela vendeu todas as peças 
expostas. Sua exposição teve uma grande repercussão 
na mídia, com ajuda da Raquel. Seu canal já tinha um 
milhão de seguidores, e ela fez bastante publicidade du-
rante suas lives. 

Juliana doou metade do lucro à ONG da Mari, e a 
outra metade ela investiu na escola da Sofia. Claro que 
ela não precisava do dinheiro, pois ainda tinha alguns 
milhões decorrentes da venda de minha empresa, que 
estavam investidos e crescendo. Ela fazia doações men-
sais de parte do rendimento, e vivia pesquisando ma-
neiras de devolver esse dinheiro à sociedade, de forma 
que ele tivesse um impacto direto na vida de pessoas 
prejudicadas pelo sistema.  

Raquel, como eu já disse, continuou jogando e fa-
zendo lives. Ela adorava isso, adorava conhecer pessoas 
novas, e adorava toda a atenção que recebia. Por muitos, 
ela era idolatrada como uma deusa. Ainda enquanto Ju-
liana estava grávida, ela e Samantha resolveram se co-
nhecer pessoalmente, e começaram a namorar. Por sorte 
Samantha era de São Paulo, e não de algum lugar dis-
tante. Elas começaram a se ver sempre, e com frequência 
Samantha passava os finais de semana com Raquel. Sam 
era mais nova, tinha quarenta e três anos. A diferença 
de idade não era enorme, mas existia. Por sorte não foi 
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um problema para elas, nem para as nossas filhas, que 
estavam satisfeitas ao ver a mãe feliz e apaixonada. Eu 
também estava, e Samantha me passava sinceridade e 
honestidade em seus sentimentos. Eu podia sentir que 
ela era uma pessoa de boa índole e bom coração.

Juliana conseguiu ter seu bebê em casa. Infeliz-
mente eu não pude presenciar o nascimento, pois quan-
do ela entrou em trabalho de parto, fui levado para a 
casa da Raquel. Tudo correu bem, e apesar de ter sido 
um trabalho longo e cansativo, vi plena satisfação e fe-
licidade nos olhos de minha filha, quando me levaram 
para conhecer o bebê. Sorrindo, ela me apresentou meu 
neto:

— Monet, este é o Jorge, seu irmãozinho humano! 
Ele vai te amar para sempre, e vocês dois serão muito 
felizes juntos! Nós três seremos! E você deve imaginar 
de onde veio o nome que eu escolhi, não?

Por dentro, eu chorava de emoção e de alegria. 
Meu primeiro neto, e ele era lindo, perfeito! Eu queria 
abraçá-lo, pegá-lo em meus braços, e queria beijar mi-
nha filha, mas me contentei em observá-lo com devoção. 
Ela o aproximou de meu rosto, e eu precisei me segurar 
para não lambê-lo. Meu coração estava cheio de afeto, e 
eu me regozijava ao ver amor se multiplicando em nossa 
família. Desde que morri ficou muito claro para mim a 
coisa mais importante da vida, algo tantas vezes subes-
timado: o amor.  

Durante a primeira videochamada com Jorge, Ni-
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cole, emocionada ao conhecer seu sobrinho, tinha tam-
bém ótimas novidades para compartilhar conosco:

— Consegui uma vaga em uma missão espacial, e 
meu treinamento começa semana que vem! 

Juliana ficou muito feliz com a notícia da irmã, e 
eu estava em êxtase. A Nicole conseguiria realizar seu 
sonho de ir para o espaço! Um sonho que parecia im-
possível, e que certamente era improvável. Mas ela, com 
sua garra, força e perseverança, conseguiria! Claro que 
as oportunidades que o dinheiro e sua cor trouxeram 
foram essenciais para essa conquista, mas ainda assim, 
eu estava muito feliz por ela. 

O treinamento de Nicole durou quase três anos. 
Durante esse tempo, nossas vidas continuaram seguindo 
na normalidade. Jorge crescia todos os dias. Com quase 
três anos, ele era um garoto esperto, falante, e já estava 
em busca de ser a cada dia mais independente. Ele era 
bom, carinhoso, e me tratava com muito amor e atenção. 
Ju trabalhava em mais uma exposição, desta vez com te-
mática “maternidade”. Suas peças estavam ficando lin-
das, e em breve ela começaria a organizar a exposição. 
Raquel havia chamado Samantha para morar com ela, 
e as duas estavam muito felizes juntas. Sam criou seu 
próprio canal, que com a ajuda da Raquel, cresceu ra-
pidamente. Raquel já tinha um verdadeiro império vir-
tual. Eram milhões de seguidores, e ela ganhava muito 
dinheiro. As doações continuavam direcionadas à ONG 
da Mari, assim como parte da renda de patrocínios. O 
restante, Raquel direcionava à escola de Sofia, que fazia 



177

muitos trabalhos sociais, e precisava de toda ajuda pos-
sível para manter o excelente trabalho que fazia, já que 
somente 40% dos alunos pagavam mensalidade.

Quando finalmente o dia do lançamento da missão 
da Nicole chegou, nos reunimos em casa para assistir. 
Jorge estava empolgado, pois sabia que era a titia que 
ia para o espaço. Eu, Ju, Raquel e Sam estávamos mais 
apreensivos, pois sabíamos que havia riscos na decola-
gem e no restante da missão. Mas também estávamos 
todos empolgados, felizes pela Nick. Para nosso alívio, 
o lançamento foi um sucesso, e comemoramos com lá-
grimas nos olhos — no meu caso, metaforicamente. Eu 
sentia um orgulho que não cabia em mim. Minha caçula 
era oficialmente uma astronauta! Que mulher incrível 
que eu havia gerado em meu útero!

A missão durou menos de um ano, e quando Nico-
le voltou, nos informou que iria se casar. Nós nem sabía-
mos que ela estava namorando. Ele se chamava James, 
e era um médico e astronauta estadunidense. Estava na 
mesma missão de Nicole, e o tempo que passaram jun-
tos aparentemente havia sido muito intenso. 

Se casaram seis meses depois, mas infelizmente eu 
não pude comparecer. O casamento foi nos Estados Uni-
dos, e eu fiquei em casa. Raquel, Juliana, Jorge, Saman-
tha, Tereza, Sofia e Mari foram, e voltaram comentando 
como a cerimônia e a festa foram lindas, e como Nicole 
estava feliz. Depois do casamento, o casal veio passar 
a lua de mel em praias brasileiras, e aproveitaram para 
passar uns dias na casa da Raquel. Eu adorei poder ver 
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minha filha caçula, e percebi que ela estava radiante. Seu 
marido, o James, me pareceu ser uma boa pessoa, que a 
amava muito. Ele também gostava muito de cachorros, 
o que é sempre um bom sinal!

Durante os anos seguintes eles estiveram em ou-
tras missões, sempre juntos, e esperaram quase dez anos 
para resolverem ter o primeiro filho, o Eric. Logo depois 
veio a Sophie, que ganhou este nome em homenagem à 
Sofia. Pude acompanhar um pouco dos dois antes de eu 
morrer, mas eu já estava velhinho, minha vista já não era 
muito boa, e até minha audição deixava a desejar.

Infelizmente eu morri antes de conhecê-los pes-
soalmente. Também não pude conhecer a Alice, a bebê 
que a Juliana adotou um pouco depois que eu morri, 
quando o Jorge tinha 16 anos.

Eu já estava bem velhinho quando parti. Morri 
com dezessete anos, e tive uma morte natural. Eu sim-
plesmente dormi e não acordei mais. Foi indolor e rá-
pido. Mas tive uma vida muito feliz, e vi muitas coisas 
enquanto estive vivo.

Vi meu primeiro neto crescer e se tornar um jo-
vem admirável, amoroso, criativo e inteligente. Ele se 
tornou um adolescente companheiro e sensível, que não 
disseminava masculinidade tóxica, como tantos meni-
nos adolescentes disseminam. Ele era autoconfiante sem 
ser arrogante, e sabia apreciar a beleza da natureza e da 
vida.

Vi minha filha mais velha criar seu filho com amor, 
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carinho e sabedoria, enquanto produzia obras maravi-
lhosas, que foram vendidas mundo afora. A maternida-
de fez dela uma mulher ainda mais admirável, e ela fez 
um papel incrível como mãe solo, se provando todos os 
dias mais forte, inteligente e sábia.

Vi minha caçula ir ao espaço, e realizar o que ela 
mais almejou durante décadas. Também a vi se apaixo-
nando, e criando uma família. Ela se desenvolveu pro-
fissionalmente com muito estudo e suor, e alcançou coi-
sas que muitas vezes não sairiam da esfera dos sonhos 
frustrados, mesmo para pessoas com seus privilégios.

Vi minha esposa redescobrir seus interesses, co-
meçar uma nova carreira de sucesso, e se apaixonar. A 
vi compartilhar uma vida de afeto com nossa família e 
com a mulher que ela amava. Ela estava a cada dia mais 
bonita, pois agora exalava uma paixão pela vida que eu 
nunca havia visto antes. 

Vi a Sofia montar uma escola incrível, que mudou 
a vida de milhares de crianças ao decorrer do tempo. 
Sua escola se tornou uma das mais bem conceituadas es-
colas de Educação Infantil do Brasil, e sua metodologia 
virou referência internacional. Sofia escreveu livros de 
alcance global, e ela dava palestras pelo mundo durante 
as férias escolares, educando sobre seus métodos. 

Vi a Tereza finalmente ter a oportunidade de se 
permitir, de se descobrir, e a vi montar seu próprio ne-
gócio: um restaurante incrível, que só usava suas recei-
tas. Ele cresceu tanto que, quando eu morri, era um dos 
restaurantes mais bem cotados da cidade de São Paulo, 
e tinha filas de espera enormes. Ela fazia questão de ter 
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uma área pet friendly, e durante anos tivemos a rotina 
de ir lá almoçar todo domingo, na companhia da nossa 
querida amiga Tereza. Ela criou um ambiente maravi-
lhoso, de muito bom gosto, e era um prazer enorme ver 
a felicidade e a realização em seu rosto.

Vi a ONG da Mari crescer e abrir filiais por todo o 
estado. Com a ajuda financeira e publicitária da Raquel, 
a ONG conseguiu crescer de forma consistente, e sal-
vou a vida de inúmeros animais, tanto na cidade de São 
Paulo, quanto em cidades do interior. Ela tinha um bom 
alcance midiático, uma grande equipe de voluntários, 
e doações estáveis, que garantiam qualidade de vida 
aos animais resgatados, desde tratamentos veterinários, 
até alimentos de qualidade. Com a vasta publicidade, 
os animais eram rapidamente adotados, sempre ampa-
rados por contratos, e com acompanhamento posterior, 
para evitar maus-tratos. 

Tive a oportunidade de ver minha família desabro-
char. Tive a sorte de estar presente para ver as pessoas 
que eu mais amava adquirirem sucesso onde almeja-
vam, e serem felizes. Sentia um orgulho enorme em meu 
peito, e um amor que só cresceu durante meus dezessete 
anos de vida canina. Morri satisfeito em saber que elas 
eram mais felizes agora do que quando eu estava viva, 
como humana, e que meus netos teriam amor familiar 
incondicional, o que minhas filhas não tiveram enquan-
to cresciam.

Morri feliz. Feliz por ver que, desta vez, partia dei-
xando para trás uma família completa, que estava pron-
ta para o que desse e viesse.
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E desta vez eu segui em frente, não sentia que pre-
cisava voltar para cuidar das pessoas que eu amo. Agora 
elas tinham as ferramentas para cuidarem de si mesmas. 
Eram uma família forte, unida, e que superaria tudo. Até 
mesmo a morte de seu primeiro cachorro. 

                                                                      -Fim
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