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Ela abriu os olhos, mas não quis se levantar. Lembrou-se, então, de uma canção que começava 

exatamente assim. Olhou ao redor e viu o quarto estranhamente familiar. Tudo estava em 

seus devidos lugares: a porta entreaberta do guarda-roupa, cuja dobradiça estava quebrada, 

mas lhe faltava coragem para trocar; as fotos em cima da cômoda, meio empoeiradas, meio 

desbotadas, meio esquizofrênicas; a cadeira num canto, apinhada de roupas, as limpas e as 

sujas num único monte, como se fossem um presságio; a escrivaninha minúscula com um 

computador que não via uma boa limpeza há mais de um século, quando nem sonhava em 

existir. Era tudo tão estranho que até parecia real. E eis que aquela coisa insana a acometeu de 

uma vez, tal como um soco no alto do estômago lhe é capaz de roubar o ar. Ali, naquela cama 

desarrumada, olhando para o teto, ela percebeu que já não era mais diferente. Quando ele lhe 

disse “você está diferente” e ela não lhe soube retrucar senão com um sorriso meio tímido, 

porque não se sentia diferente. E eis que, naquela manhã cinzenta e negligente, ela notou que 

não se sentia diferente. Porque não era. E tudo fez um sentido tamanho, que chegou a ser 

grotesco. E ela se riu, mas também se chorou sozinha, porque é assim que a gente sente 

quando percebe que caminhou um pouco mais em direção ao discernimento. E o que é a vida 

senão um mar de bobagens infindáveis que, aos poucos, vão fazendo sentido. E quando tudo 

vai fazendo sentido, parece que a gente vai morrer. Porque é assim, não é? Quando se 

descobre o sentido do absurdo, a vida vai ficando meio frouxa e morte se aproxima um pouco 

mais.  

Ela já não era diferente, porque era igual. Era só uma garota, como outra qualquer, porque ele 

já era só mais um garoto, como outro qualquer. Então, lembrou-se de Antoine de Saint-

Exupéry dizendo que “foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez a tua rosa tão importante”, 

e todo aquele papo de que você é responsável por aquilo que cativas. E é por isso que ela não 

era diferente. 

Decidiu se mover, bem lentamente. Era muita informação para absorver logo pela manhã. 

Então fechou os olhos mais uma vez, na esperança de encontrar um fio de sonho a que se 

agarrar, uma pequena e bem arquitetada fuga da realidade sórdida que a assolava. Mas quem 

consegue dormir assim, depois de uma brutalidade como aquela?  

Abriu os olhos novamente. Viu que era diferente enquanto dedicara tempo àquela rosa 

ingrata. E o que não é a ingratidão senão a esperança da reciprocidade? Ah, como somos 

mesquinhos! E qual o problema de ter colocado o outro no mesmo patamar que o resto da 

humanidade? Não é assim que a vida tem de seguir: pulando, de galho em galho, em busca de 

novas frivolidades? Então, por que se sentia tão vazia? Ah, como era bom sonhar sem se 

preocupar com o dia seguinte! Achando que, sendo diferente, vinha sendo igual a todas as 

outras garotas do mundo. E que murcha é a vida quando se percebe que a paixão se esvaiu e 

que, agora, todos os sons tem o mesmo barulho, todas as cores tem a mesma aparência, todas 

as pessoas parecem irmãs de pai e de mãe, porque são I-G-U-A-I-S.  

Ela abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitada e viu que horas eram. Quinze para 

as seis. Cedo demais para desejar bom dia. Tarde demais para ter pena de si mesma. Ela sabia 

que, ao pôr os pés fora daquela cama, já não seria diferente: seria igual. Agora ela sabia que o 

amor havia acabado. 


