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QUESTÕES MORAIS 

(Nightwish – Nemo) 

 

I 

Brasil, dezembro de 2006. Cidade de São 

Paulo, a trinta quilômetros do perímetro urbano. 

Owen. Esse era o nome que as multidões gritavam 

quando ela surgia. Por vezes gritavam “de Owen”, por 

outras, quando se cansavam, gritavam apenas o Bad, 

numa alusão à expressão americana de “Bad Girl”. 

Nunca era Adriana ou Adriana de Owen. Pensou em 

como era curioso que o mundo lhe chamasse por um 

nome que costumava associar à dor e à decepção. 

Preferia “Adriana”, pelo ar intimista e abrasileirado 

que lhe dava. 

Nunca soube ao certo quando foi reduzida a ser 

simplesmente um sobrenome, que a ela parecia tão 

vago quanto o apelido Bad Girl. Sabia, no entanto, 

com toda a certeza do mundo, que odiava ser 

chamada assim e pensou, pela milionésima vez, que 

talvez essa fosse a razão pela qual as pessoas lhe 

chamavam de Owen, afinal de contas, quanto menos 

gostamos de algo, maior o problema fica diante de 

nossos olhos. 



Imaginava que esse era um modo de masculinizá-

la, reduzindo-a a algo sem gênero, quase que 

disforme, como se fosse um mero soldado em 

treinamento, cuja identificação se reduzia a um 

sobrenome etiquetado no peito de sua farda. 

Talvez fosse mais aceitável pelas multidões que 

alguém como ela fosse um pouco estereotipada, pois 

em contrassenso ao que era tido como normal, sabia 

que sua feminilidade e beleza agredia aos padrões que 

o mundo exigia de uma artista como ela. Ou talvez 

esse fosse um modo de deixá-la mais atraente aos 

olhos dos homens. No entanto, qualquer que fosse a 

razão, jamais havia odiado tanto seu sobrenome, e 

tudo que representava, como naquele instante. 

Olhou as malas prontas do irmão, sem saber ao 

certo como agir diante do desconforto que sentia ao 

tocar no nome da Condessa. Guy, certamente, sentia-

se da mesma forma, pois havia passado os últimos 

minutos tentando fugir de seus olhos. Droga de vida, 

por que não ser franca o suficiente para dizer-lhe que 

se importava? Por outro lado, como impedi-lo? Não 

era justo. 

Pela enorme porta balcão do quarto, via ao longe 

as paredes acinzentadas que contornavam a 

propriedade, exausta e solitária, como se estivesse 



encerrada dentro de um enorme presídio de 

segurança máxima. Holofotes distribuídos de dois em 

dois metros, fixados no alto dos muros, e uma cerca 

elétrica, deixavam a semelhança ainda mais clara. Por 

isso referia-se à sua casa como A Fortaleza. “Tudo 

pela minha segurança”, pensou uma vez mais. 

_ Devia ir comigo... Você sabe... _ sussurrou Guy 

finalmente. 

_ Mano! Duvido muito que a família gostaria de 

me ver... _ sorriu sarcástica _ Se a Condessa 

desejasse minha presença, já teria me procurado... 

Ele sacudiu a cabeça, como se houvesse dito uma 

grande mentira. _ Está enganada... Todos amamos 

você...  

_ Jeito estúpido de amar! _ exclamou magoada. 

Levantou-se contrafeita. Não gostava de conversas 

sentimentais mas, lá no fundo, algo a incomodou com 

aquela observação. Como a família poderia amá-la se, 

desde que foi localizada, somente Guy, seu irmão, 

veio a seu encontro? Tentou desviar-se de tais 

pensamentos, pois não queria mais uma discussão. 

_ De qualquer forma, quero que tenha um final de 

ano incrível! Não beba muito e, por favor, arrume 

uma garota! Você, sozinho, é um saco! 



Ele apertou os lábios, num gesto comum de 

resignação. _ Gostaria de passar o Natal com você e 

toda a família... Você é a parte que falta, sabe.  

_ Um dia, quem sabe... _ deu de ombro, enquanto 

virava-lhe as costas, apressando os passos. De 

repente, os corredores pareciam se mover e as cores 

se misturavam vertiginosamente. Desceu a escadaria 

e, sem que percebesse, já estava dentro de seu 

estúdio. De longe, viu o irmão sair cabisbaixo e não 

pode conter a tristeza. Sim, queria ir, mas o medo era 

mais forte. 

Olhou o piano num misto de desânimo e desejo; o 

mesmo piano que seu pai havia tocado por centenas 

de vezes; o mesmo piano debaixo do qual se abrigou 

quando então a casa em que viviam era engolida pelo 

fogo; o mesmo piano que havia salvo sua vida; a 

única lembrança viva do pai e seu único legado. 

Fechou os olhos tentando libertar-se daquela 

repentina visão das labaredas se fechando sobre si... 

Teria um show dali a dois dias, em Nova York, e 

tinha o hábito de ensaiar os acordes de guitarra antes 

de cada apresentação; um pequeno costume que lhe 

dava segurança. Lamentou ter aceitado participar 

daquele concerto, imaginando o quanto era 

aborrecido se colocar diante de uma multidão para 



cantar e tocar. Era o mesmo que exibir animais 

enjaulados num zoológico. Sorriu com a comparação 

exagerada, mas verdadeira. “Por que diabos toco numa 

droga de banda de heavy metal se adoro piano?” 

praguejou em voz alta. 

Irritada e carrancuda, ligou toda a aparelhagem e 

se pôs a dedilhar a guitarra, sua Jackson1, num ritual 

resignado de quem sabe as obrigações que tem a 

cumprir. A banda “The Knights” era a prioridade; seu 

ganha pão. O seu amado piano de cauda ficaria para 

depois. “Meu pai, certamente, deve se remexer no 

túmulo ao ver que a herdeira dos Owens se tornou 

uma merda de estrela do heavy metal. Só não sei se 

de alegria ou de raiva...” 

II 

Olhou rapidamente para o alto. O céu de São 

Paulo, por muitas vezes, lhe passava a impressão 

soturna de que o mundo era acinzentado e chuvoso, o 

que o fazia lembrar as ocasiões em que passeava 

pelas ruas de Londres. Sentia saudades de morar 

novamente na Escócia, com a família, e da 

proximidade com o restante da Europa, mas os 

cuidados com a irmã... as desavenças entre ela e a 

                                                           
1
 Marca americana de guitarras, mundialmente conhecida por ser muito utilizada por 

guitarristas de bandas de heavy metal. 



avó, eram uma constante exigência de sua presença 

no Brasil. Não tinha muitas alternativas, senão fixar a 

residência no mesmo local que Adriana. 

Uma brisa muito leve agitava os cabelos de Tonya, 

deixando-a ainda mais sensual. Às vezes imaginava 

se o seu excessivo charme, não seria típico das 

mulheres brasileiras, que tanto chamavam a atenção 

de homens como ele: gringos. Mas quando estava 

diante dela, tinha certeza que era diferente, pois 

conseguia fazer seu mundo desmoronar em segundos 

e reerguê-lo com um mero sorriso. 

Lembrava-se nitidamente do momento em que a 

conheceu, quatro anos antes, quando então Adriana e 

ele visitavam uma exposição de esculturas, numa das 

incontáveis galerias que Tonya dirigia no Brasil e no 

mundo... A empatia entre ela e a irmã nasceu 

exatamente naquele dia, assim como aquela estranha 

e obsessiva ligação que existia entre eles. 

No auge de seus trinta e seis anos, tinha 

experiência o suficiente para saber que a amava, mas 

os sentimentos dela lhe eram uma incógnita... Por 

isso, quando estavam próximos, como naquele 

momento, Guy tentava concentrar-se em algo distante 

como o céu, o chão ou até mesmo nas próprias mãos. 

Tinha medo e vergonha de deixar transparecer o 



interesse que acalentava pela “amiga” e conflitava 

consigo mesmo pela intensa necessidade de estar por 

perto. 

_ Queria que tudo isso terminasse, mas, 

sinceramente, não sei o que fazer... _ resmungou. 

_ Tentou se colocar no lugar da Owen? Seu pai de 

repente a tira do convívio familiar, ainda bebê, 

sumindo pelo mundo... Ela cresceu sem saber que a 

avó é nobre e que é a herdeira desse título... Nunca 

soube que tinha dois irmãos e que moravam na 

Escócia... Cresceu sem conhecer nada além do 

nada... 

_ ... eu sei, eu sei..._ protestou gesticulando as 

mãos. 

_ ... aí ela perde o pai, num trágico incêndio, em 

que somente ela sobreviveu... Vai parar num 

orfanato, onde ficou por um bom tempo até ser 

localizada... Você, então, aparece e BUM! _ sorriu 

sarcástica _ Adriana de Owen descobre que foi 

privada de uma vida de princesa! Mas... pasmem... 

somente você, o irmão mais velho, veio vê-la... 

Guy olhou muito fundo tentando desvendar o que 

estava por trás daquela máscara de ironia e, sem que 

pudesse conter, já estava imaginando como seria ir 

para cama com ela. Por que será que não conseguia 



dominar seus pensamentos quando estavam perto? 

Sentiu uma espécie de formigamento na face e, sem 

controle, percebeu a tensão em seu sexo fluir, 

quebrando todas as regras. Nesse exato instante, ela 

parou de falar e sorria, encarando-o com olhar 

malicioso, como se adivinhasse sua torturante 

situação. “Por que ela tem que me olhar desse modo?” 

Aproximou-se devagar, como se estivesse 

executando um pequeno e particular ritual de 

sedução, jogando os braços por seu pescoço. _ Para 

ela tudo é muito simples... A família não quer 

nenhum tipo de contato... Mandaram você ficar por 

perto, apenas por questão moral... Sabiam que não 

poderiam omitir-se ao saberem que estava num 

orfanato... ainda mais no Brasil?!! _ salientou a última 

frase insinuando um possível preconceito. 

_ Questão moral? Tonya, a situação é simples, de 

fato, mas não do modo como pensa... Acredito que 

meus avós optaram por deixar Owen escolher se 

desejava ou não essa convivência... 

_ Então... _ levantou a sobrancelha, num gesto 

que lhe parecia despótico _ Não há motivos para que 

você ou qualquer outra pessoa se incomode com uma 

cadeira vazia na ceia de Natal!  



Ela desvencilhou-se de repente sinalizando o fim 

da provocação, jogando um tonel de água fria em sua 

excitação. O jogo de cão e gato era a diversão que ela 

mais amava, tendo Guy como brinquedo. Sim! Era 

sempre a mesma tortura, em que era seduzido e 

repelido constantemente. Nesses momentos pensava 

com desespero que, talvez, nunca passaria de um 

amigo, mas por outro lado, como poderia ignorar essa 

espécie de química que existia entre eles? Por vezes 

julgava estar se iludindo demais; por outras, julgava-

se pusilânime por não lutar por ela. Tinha a 

impressão de que sempre pairaria aquela dúvida... 

Tentou afastar tais pensamentos, fixando a 

atenção na irmã, sem muita convicção do que tinha 

ido fazer na casa da amiga. Sentiu-se um perfeito 

idiota, por constatar que a havia procurado apenas 

pelo desejo que nutria e não, de fato, pela irmã. _ 

Quero que me ajude a convencê-la do contrário... _ 

indagou sem muita firmeza, sentindo-se novamente 

corar diante daquela busca instintiva por disfarçar o 

que se passava dentro de si. 

_ Sabe que não posso... _ disse ríspida _ Além 

disso... Adriana é como se fosse minha filha... Não 

vou deixar que se magoe com essa história... Jurei 

que seria para ela como a mãe que ela não teve... 



_ Sei que a ama... Mas gostaria que entendesse 

que somos a família dela...  

_ Uma família que nunca moveu uma palha para 

conhecê-la... _ encarou-o _ Não vejo ninguém tentar 

se reaproximar... Como vou convencê-la do contrário? 

E tem mais... Acho que ela está bem assim... 

_ Ok... _ suspirou resignado _ Vejo que não posso 

contar com você... 

Baixou os olhos, completamente derrotado e 

envergonhado. Saiu sem se despedir; Tonya que 

permanecesse com seu sorriso sarcástico e suas 

ironias. Mas no fundo, nem sabia ao certo por que se 

sentia tão magoado. _ Questão moral o cacete! _ 

resmungou baixo. A realidade é que tudo que ela fazia 

o magoava, especialmente quando demonstrava não 

se importar... com ele ou com o que dizia. 

Bateu a porta do carro furioso e ficou ainda mais 

nervoso ao perceber que poderia se atrasar e perder o 

vôo por ter se desviado do caminho para falar com 

ela. “Questão moral”. Que discussão moral poderia 

haver num problema de família ou em um amor não 

vivido? Olhou as filas de carro que entulhavam o 

trânsito àquela hora, sem realmente enxergar. A vida, 

realmente, não se tratava apenas de uma questão 

moral pendente de resolução. 



III 

Passou a mão pelos cabelos e suspirou fundo, ao 

ingressar pela Fortaleza, mal acreditando que 

estavam de volta a São Paulo. Abriu a porta, sentindo 

a cabeça latejar, enquanto escutava os outros 

integrantes da banda rindo. Um a um, Jack, Filipe e 

Mike entraram atrás de si, saltando e gritando, em 

razão de uma alegria e pretensa rebeldia que 

detestava. Indagou-se, uma vez mais, por que era 

preciso que se apresentassem diante de uma 

multidão. Não bastava gravar um disco e apenas 

vender? 

Fitou de relance a escadaria, desanimada. Foram 

nove horas num vôo de Nova York a São Paulo, depois 

de terem se apresentado no Madison Square Garden, 

a uma multidão que se apinhava por todos os cantos. 

Tinha a impressão de que luzes ainda a cegavam, 

enquanto um leve desconforto em seus ouvidos a 

deixava mal humorada. Tudo que desejava era a 

cama e a quietude. 

_ Owen? A cerveja está na cozinha ou no quiosque 

da piscina? 

_ Está no quiosque... _ esboçou um sorriso 

forçado ao namorado Jack _ Jack, tente ficar sóbrio, 

por favor... 



_ Uma vez ou outra... Você sabe... 

_ Sim... Sei... Pelo seu olhar alterado e o jeito 

agitado, já deve ter provado coisa muito mais forte do 

que cerveja... _ respondeu calmamente _ Não sei 

como você consegue passar nos aeroportos... sem 

problemas! 

Jack a abraçou sorridente. _ Gata! Somos 

celebridades! Podemos ser ou fazer o que quisermos!  

Ele beijou sua nuca, bem na letra japonesa que 

tinha tatuado no local, provocando-lhe uma aversão 

tão grande, que a fez se sentir culpada. Sem se 

importar com o peso do que havia dito ou do mal 

estar que havia provocado, ele correu rumo à piscina, 

onde pulou sem tirar as roupas, deixando-a com seus 

medos interiores. 

Estava trêmula e enjoada. A sensação de Jack em 

sua nuca trouxe à tona o maior e mais desesperador 

de todos os seus dramas: sua estranha repulsa pelo 

sexo com ele ou com qualquer homem que já tivesse 

conhecido. Não gostava do ato, nem da perspectiva de 

compartilhar sua intimidade. Estranhamente e sem 

entender a razão, sentia-se humilhada, dominada e 

ameaçada, como se todos os homens do mundo a 

fizessem se sentir suja por ser mulher.  



Tinha completa noção de que aquele seu pequeno 

trauma psicológico beirava à doença, por isso jamais 

comentou tais impressões com alguém. Preferia fingir; 

esconder-se de todas as formas para evitar o choque 

de ser desvendada. Afinal de contas, quem em sã 

consciência tinha tanta ojeriza por algo que deveria 

ser natural? E o sexo não era algo natural? 

Fechou os olhos; respirou fundo, tentando 

recobrar a normalidade. No território mudo de sua 

luta interior, afastou essas ideias absurdas, 

apegando-se à raiva desencadeada pelas palavras 

ditas por Jack, como se fosse um contraveneno: 

“Somos celebridades! Podemos ser ou fazer o que 

quisermos!” 

Olhou-se no espelho. Seus olhos, azuis cor do 

céu, estavam cinzentos naquela noite e uma leve ruga 

de preocupação estava acentuada em sua testa, 

dando-lhe a imagem exata a que associavam o apelido 

“Bad Girl”: cabelos louros, lisos e levemente 

despenteados; semblante fechado, lábios apertados. 

Tudo uma imagem, uma ilusão coletiva, alimentada 

por pessoas que sonhavam com o glamour de ser 

famoso e de, literalmente, poder agir como quer e na 

hora que quer. 



No fundo, era essa a mentalidade dos fãs e dos 

não fãs, todos sedentos por fofocas. Revistas com 

fotos de pretensas celebridades sorrindo em meio a 

festas badaladas, roupas transadas, carros 

importados e imagem de dinheiro fácil, era o alimento 

daqueles que se julgavam infelizes e enfadados pelo 

rigor da vida cotidiana. 

Daí nascia a indústria do faz de conta que 

alimentava jornais e revistas especializados em 

devastar vidas como a dela. Afinal de contas, é muito 

mais confortável viver de ilusões que na realidade e, 

com isso, a mídia mantinha a grande massa no sonho 

de uma vida perfeita a que jamais teriam acesso. Era 

como se as pessoas tentassem viver a vida de outros! 

Essa era a raiz de todos aqueles considerados mitos e 

de todos os rótulos, como os que lhe impingiam. 

Somente ela e pessoas que tinham aquele pouco 

de sobriedade, sabiam que era na verdade um ser 

humano, como qualquer outro, cheia de marcas de 

tristezas, sozinha num planeta tão grande, repleta de 

sonhos, angústias e frustrações. Sim! Não haviam 

homens-deuses, não existiam mitos. Todos humanos, 

somente. 

“Uma deusa da música... Um mito que nunca gozou 

numa transa...”, pensou com raiva e amargura. 



Voltou seu olhar para a realidade na mesma 

rapidez com que havia saído. Detestava quando Jack 

usava drogas, o que se tornava cada vez mais 

corriqueiro, muito embora ele julgasse dominar o 

vício. Mas a verdade é que usava de modo mais 

contínuo do que acreditava e tão abertamente que a 

assustava. “Somos celebridades! Estrelas conhecidas 

no planeta todo! Todos esperam de nós esse 

comportamento, querida”, dizia ele. 

_ Jack... Quero conversar um instante... _ 

chamou-o enquanto percorria o gramado rumo à 

piscina. 

_ Querida... _ resmungou saindo da água _ Relaxa 

um pouquinho, sim? Está muito tensa... 

_ Quero que pare com as drogas... 

_ Hei... Hei... Está tudo sob controle... Não sou 

viciado, uso de vez em quando... _ explicou baixinho 

de modo que somente ela escutasse _ Sabe disso. 

De relance, como se fosse um flash viu os 

companheiros divertindo-se na piscina, 

completamente alheios ao mundo de inquietações que 

lhe pesava a cabeça. O que estava fazendo de sua 

vida? A resposta era simples: enterrava-se nos braços 

de um fracassado; enterrava-se num mar de ilusões 

criado por outros que não ela; enterrava-se num 



mundo de faz de conta, que ela ajudava a construir, 

ao disfarçar seus medos. 

_ Jack... A questão é simples... Podemos ser 

cantores, celebridades, e todo o restante do planeta 

pode achar normal nos matarmos com bebidas, sexo 

e drogas... _ falou levantando a voz sem se dar conta 

_ Mas o fato é que não admito que aja como um 

irresponsável, colocando nossa imagem na lama! 

Estamos sempre indo de um lugar ao outro, entre 

alfândegas e inspeções... Para que você seja pego com 

essas porcarias na bagagem ou que seja flagrado 

chapado é muito fácil... A questão é que NÃO É 

SOMENTE VOCÊ O PREJUDICADO... MIKE, FILIPE E 

EU TAMBÉM SERÍAMOS IMPLICADOS! FAZEMOS 

PARTE DA MESMA BANDA, MERDA! 

Ele a encarou, com os olhos injetados pela cólera 

e a perigosa mistura de drogas e álcool; fitou os 

amigos por algum momento, apertou os lábios. Filipe 

e Mike saíram da água como se a piscina estivesse 

fervendo. Adriana sentia-se como uma inspetora de 

alunos, chamando a atenção de crianças 

bagunceiras. 

_ Isso é realmente engraçado... _ exclamou ele de 

modo irônico _ Realmente é engraçado ver uma ex-

viciada fazer um discurso desses! 



_ Você realmente resumiu tudo! _ berrou 

descontrolada por ver seu passado exposto daquele 

modo inusitado _ Ex-viciada e não mais uma viciada!  

Sabe bem que estou limpa há mais de quatro anos! 

_ Sei! Sei muito bem o que se passa aqui... A 

quem pensa que engana, gata? Você está preocupada 

com a imagem da futura Condessa de Owen, isso sim! 

_ sorriu sarcástico _ Pois bem, Condessa, nunca fiz 

nada que pudesse prejudicar a imagem da banda ou 

até mesmo a sua! 

Respirou ainda mais fundo, sentindo o 

autocontrole esvaindo-se por seus poros de uma vez 

por todas. Era como perder a noção de tempo e 

espaço, enquanto sentia as pulsações aumentarem 

em proporções inimagináveis. Chegara a seu limite e 

Jack havia acabado de enfiar a mão inteira em sua 

ferida maior: Condessa de Owen.  

_ Jack... Saia dessa casa imediatamente... _ 

ordenou com uma voz calculadamente baixa. 

_ Não é nem preciso pedir uma vez mais, CON-

DES-SA... _ berrou enquanto caminhava rumo à 

saída, deixando-a ainda mais furiosa. 

Mike e Filipe tentaram se desculpar, enquanto 

corriam atrás de Jack, aparentemente sem saber ao 

certo a quem apoiar primeiro. Bateu a porta com 



tanta fúria que pensou que a quebraria. Pelo espelho 

viu a face avermelhada. A quem tentava enganar com 

tanto ódio? Por que se irritar com algo que não era 

uma surpresa? Sabia exatamente que tipo de homem 

ele era e o que fazia quando não estava por perto... 

Eram tantas traições, mal entendidos e escândalos, 

abafados por sua influência, que já havia desanimado 

do mundo da arte há tempos. 

Seu ódio, na realidade, era o modo mais claro de 

defender-se e a ajudava a ocupar a mente. Talvez 

fosse uma mera desculpa sustentada por alguém que 

tinha uma existência arruinada pela infelicidade de 

existir. Não queria que as pessoas soubessem; não 

queria ninguém por perto; não queria que 

descobrissem o que estava por debaixo da máscara de 

mito que ela utilizava. 

Trancou-se no quarto sentindo novamente o peso 

da solidão. “Se ao menos Tonya estivesse por perto”. 

Esparramou-se pela cama com uma absurda apatia 

afetando-lhe os músculos... Rolou de um lado ao 

outro durante toda a noite, lembrando-se do tempo 

em que podia caminhar pelas ruas de São Paulo ou 

Nova York sem que uma multidão avançasse sobre 

ela... sem que fizesse parte dessa ilusão criada pela 

mídia. 



Desejava ir ao cinema ou a um jogo de futebol, 

sem que para isso um batalhão de seguranças tivesse 

que lhe acompanhar. Era tomada de pânico toda vez 

que saia pelas ruas, pois tinha a impressão de 

enxergar paparazzi escondidos por todos os cantos. 

Eram tantas as especulações que até causava-lhe 

medo, como a manchete do “The Sun”2 insinuando 

um romance entre ela e Tonya! 

“A amante brasileira de Adriana de Owen...” 

A manhã do dia 24 de dezembro surgia tímida na 

terra da garoa3, ligeiramente nebulosa e fresca, 

quando conseguiu adormecer. Nunca soube explicar a 

razão pela qual preferia dormir de dia ao invés da 

noite. Talvez fosse o imenso conforto e proteção que a 

claridade lhe dava ou apenas a sensação de não estar 

só, dada pelo intenso movimento que se iniciava 

mundo afora. 

IV 

Fugidia era a realidade de Adriana de Owen desde 

muito pequena, o que talvez tenha contribuído para a 

formação de seu temperamento peculiarmente 

fechado. Quantas vezes o mundo havia desmoronado 

sob seus pés, sem que pudesse impedir? Recordava-

                                                           
2 Tablóide Inglês. 
3 Expressão utilizada para designar a cidade de São Paulo. 



se com clareza do pai respondendo-lhe com secura, 

esquivando-se de perguntas sobre a mãe, a família e 

as dúvidas que a assaltavam, tais como o fato de ter 

sido registrada apenas como o sobrenome da mãe. 

“Somos somente você e eu... Não há mais ninguém 

com quem deva se preocupar...” Mas Adriana 

torturava-se, em silêncio, enquanto olhava a única 

foto que tinha da mãe, Ariele. Sempre soube que 

havia algo mais nas entrelinhas daquelas curtas 

respostas. 

Lembrava-se, de modo muito vago, que havia 

morado com o pai em New York City quando criança, 

mas nunca encontrou a localização da casa, mesmo 

após ter rodado quase todos os distritos e bairros da 

cidade. Tudo se resumia a uma recordação não muito 

nítida de uma janela no alto, de onde via crianças 

maiores brincando pelas ruas, esburacadas e sujas. 

Vez ou outra, como se estalassem pela memória, 

via-se em meio a músicos, brincando entre pianos, 

violinos e uma infinidade de instrumentos musicais, 

enquanto o pai ao longe regia o ensaio. Nada era tão 

nítido que lhe permitisse afirmar com certeza, nem 

tão vago a ponto de não lhe afetar, por isso preferia 

dizer que havia crescido inteiramente no Brasil, país 

que adotou como seu. 



Era o único local do mundo que a fazia se sentir 

em casa, a ponto de sentir-se incomodada quando 

necessitava viajar ao exterior. Sentia falta da comida, 

da variedade musical da cultura brasileira, mas 

especialmente, do jeito distraído e simples dos 

brasileiros. O brasileiro era tolerante e alegre, 

inteligente e flexível, sem contar naquilo que reputava 

sua maior virtude: ausência de patriotismo ou, para 

alguns, de fundamentalismos. 

Todas as religiões conviviam harmoniosamente; 

todas as culturas se mesclavam e cresciam juntas; 

todos os ritmos musicais se misturavam; todas as 

vertentes políticas eram tão semelhantes, que a 

variação partidária, apesar de grande, era motivo de 

piada. O brasileiro não tinha talento para conflitos e 

isso era o que ela mais admirava. 

Mas foi nesse paraíso que ela conheceu o inferno 

pela primeira vez quando o pai morreu, deixando em 

sua alma a impressão de constante abandono. Talvez 

tenha sido justamente nessa época que o sorriso fácil 

e luminoso que a marcava, tenha desaparecido. 

Vieram, então, as crises com síndrome do pânico, 

seus traumas interiores, os pesadelos com o incêndio 

e a solidão. O que seria de sua vida se aos doze anos 

estava só no mundo? 



O orfanato; as aulas que fazia com violão, guitarra 

e piano com músicos voluntários do conservatório 

municipal; os amigos de infância; as brincadeiras; 

tudo ficou perdido em vagas lembranças, escondidas 

num passado enterrado no fundo de suas recordações 

torturadas. Foi buscando viver um dia de cada vez, 

sem esperar mais do futuro, que sobreviveu. Do que 

adiantaria planejar, se a morte poderia levá-la a 

qualquer momento? 

Paralelamente a isso, foi na infância que percebeu 

qual era o seu dom: música. Era capaz de executar 

qualquer peça, por mais difícil que fosse, em poucos 

dias de treinamento, o que se tornou motivo de 

admiração. Seu pai havia sido um bom maestro, é o 

que diziam, e anos depois, quando soube de suas 

raízes, descobriu que a mãe, Ariele de Owen, havia 

sido uma brilhante violinista. Ela, sem dúvidas, havia 

herdado o talento dos pais. 

Entrou pela adolescência atropeladamente, 

convivendo entre a genialidade e a loucura. Sentia o 

mundo a seu redor girar desenfreadamente. As 

pessoas entravam e saiam de sua vida com a 

velocidade da luz e, por isso, treinava-se para não 

amar e nem se prender. Não podia deixar o mundo 



ruir sob seus pés, novamente, e por isso quanto mais 

crescia mais se fechava. 

Tinha quase dezoito anos quando viu Guy pela 

primeira vez. Recordava-se bem do dia em que foi 

chamada à diretoria e deparou-se com aquele gringo 

que a olhava curiosamente. Foi quando soube suas 

origens e de toda a história da família. Entrou em 

estado de choque quando soube que tinha dois 

irmãos e até avôs morando na Escócia. “Ninguém 

nunca caçoou de seu sotaque forte ao falar português... 

Adriana? Pois bem... é por causa do inglês que se fala 

na Escócia...” 

Um mundo completamente novo descortinou-se 

diante de seus olhos, a ponto de sua vida dividir-se 

entre antes e depois desse primeiro encontro. Às 

vezes recordava-se, com vergonha, por ter acreditado 

que seria recebida pela família. Quantas noites 

passou acordada tentando imaginar o rosto de cada 

um? Como seria a Ilha do Dragão? Como seria o 

Castelo de Owen? 

Aos poucos, porém, a esperança cedeu a uma 

resignação fria. Guy tinha sido enviado com a missão 

de cuidá-la, mas a aproximação com a família nunca 

ocorreu. Não questionou a razão, limitando-se a ficar 

calada. Aceitava com gratidão, pois ao menos tinha o 



irmão, que aprendeu a amar como se fosse o próprio 

pai. Para alguém que acreditava ser só no mundo, 

aquela referência paterna era mais do que havia 

imaginado ou pedido. Quantos órfãos tiveram essa 

sorte? 

Depois vieram o mundo da música, os amigos, a 

fama, a convivência com um mundo de faz de conta, 

regado à drogas e à devassidão. Ela não era mais a 

garota que o pai separou do restante da família; não 

era mais a neta rejeitada; não era mais a criança a 

quem a mãe morreu para dar a luz. O mundo agora 

conhecia Adriana de Owen, simplesmente, porque era 

Adriana de Owen. Não era a herdeira de uma 

condessa; não pertencia a uma família milionária. Era 

reconhecida por seu próprio talento e isso era seu 

orgulho. 

Podia até ver, mentalmente, o dia em que subiu 

no palco pela primeira vez. “The Knights”, àquela 

época, era uma pequena banda de amigos, tocando 

num pequeno clube seleto de drogados e bêbados, 

nas ruelas não muito freqüentadas da Vila 

Madalena4, quando resolveu experimentar tocar e 
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 Bairro nobre da cidade de São Paulo, situado no distrito de Alto Pinheiros. É bastante 

conhecido como reduto boêmio, desde os anos 70, quando estudantes com pouco dinheiro 
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esquinas com nomes sugestivos como “Harmonia com Purpurina”. Segundo historiadores, a 



cantar a convite de Jack. A reação da platéia foi 

instantânea à sua voz forte e rouca, liderando aquela 

formação de músicos composta por brasileiros e 

americanos, radicados no Brasil. “Os brasileiros 

estrangeiros...” era como lhes chamavam.  

Do clube para a gravadora foi um salto 

instantâneo e, em menos de um ano, “The Knights” 

era considerada a banda mais influente da 

atualidade. Seu mundo após isso se tornou ainda 

mais fugidio e surreal. Se por um lado tinha tudo que 

qualquer pessoa desejava, por outro estava presa, 

fadada a se sentir sempre manipulada por aquilo que 

chamava de vontade pública. 

Aos vinte e quatro anos estava certa de que vivia 

num mundo à parte da realidade cotidiana de todos 

os homens. Era idolatrada; seu nome era gritado por 

multidões, que faziam coro a tudo que saia de sua 

garganta. Mas tinha os pés no chão o suficiente para 

saber que era apenas mais uma celebridade, acuada 

por medos e pela solidão. Era reconhecida e amada 

por muitos, mas por ninguém individualmente.  

Como realmente se pode saber o que as pessoas 

desejam quando chegam até ela? Como podia antever 

                                                                                                                                                                          
ideia partiu dos estudantes que participavam de movimentos anarquistas, com objetivo claro de 
quebra na tradição de se batizarem as ruas com nome de autoridades públicas. 



quando as pessoas desejam estar a seu lado, apenas 

para ter projeção? Para muitos, a glória era igual à 

fama; mas para Adriana, a fama tornou-se uma 

pitada a mais de martírio à sua arruinada existência, 

como se estivesse presa entre quatro paredes, 

impossibilitada de respirar, falar ou agir, sem que o 

mundo inteiro não estivesse observando-a. 

V 

Escócia, Ilha do Dragão, Castelo de Owen. 

Com uma população girando em torno de cinco 

milhões de pessoas, distribuídas numa área de 

setenta e oito mil quilômetros quadrados, incluindo 

setecentos e noventa ilhas, seis mil lagos e seiscentos 

rios, a Escócia, acima de tudo era uma “Terra de 

Lendas”, de povo hospitaleiro e de paisagens 

fantásticas. 

Uma das quatro nações integrantes da Grã-

Bretanha, juntamente com a Inglaterra, a Irlanda do 

Norte e o País de Gales, durante sua existência, a 

Escócia testemunhou toda a sorte de invasões, 

guerras e saques, razão pela qual seu povo era 

conhecido no mundo inteiro por um fictício 

temperamento passional e belicoso, frequentemente 

ressaltado nos cinemas hollywoodianos com 



personagens como Willian Wallace ou Connor 

Macleod5. 

Sempre sentiu orgulho de ser escocês e de todas 

as peculiaridades que cercavam a cultura de seu povo 

mas, naquele instante, tinha a cabeça e o coração 

longe, cheio de saudades, em algum lugar no Brasil. 

Sabia que do lado de fora do castelo, um vento 

gélido batia sobre as grossas paredes de pedra, 

provocando um barulho peculiar, enquanto na sala 

de jantar a família ceava em silêncio, naquela véspera 

de natal. Guy mal tocava a comida, enquanto, 

desconsolado, imaginava o que a Owen estaria 

fazendo. Por que se sentia tão responsável por esta 

distância?  

_ Está calado, filho... 

Arrastou os pés descalços pelo grosso tapete que 

cobria o piso nas épocas de inverno, sentindo-se 

estúpido. O que mais poderia responder? Havia certo 

desconforto na voz do avô, que fitava de soslaio a 

Condessa, num gesto cauteloso, como se estivesse 

indagando se aquele mutismo teria a ver com ela. _ 

Não é nada... Só estou preocupado com Adriana... 
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 Willian Wallace é reconhecido como um herói nacional na Escócia, tendo lutado juntamente 

com Robert de Bruce contra o rei inglês, Eduardo I e depois seu filho Eduardo II, nas guerras da 
Independência, tendo sua história retratada no filme Coração Valente. 
Connor Macleod, personagem estrelado no cinema pelo ator Cristopher Lambert no filme 
Highlander. 



Todos os talheres ficaram suspensos no ar, 

enquanto o olhar da avó alterava-se de sóbrio para 

desesperado. Uma dor profunda; talvez o remorso por 

algo que Guy nunca entendeu, tomou conta de sua 

face instantaneamente... Tentou fingir não perceber o 

que aquele pequeno comentário havia provocado, mas 

era impossível não se impressionar: a avó e a irmã 

eram idênticas, com o mesmo olhar e... a mesma dor 

muda. 

_ Aconteceu algo com Adriana? _ indagou 

preocupada _ Ela... está com problemas?  

_ Tirando o fato de que a família está longe na 

véspera de Natal... e tirando o fato de que 

provavelmente deve estar sozinha... acho que pode 

estar relativamente bem... _ respondeu sarcástico. 

Levantou os olhos fitando o ar melancólico que a 

mãe sustentava na gigantesca foto que coloria a sala. 

Há anos antes, por ordem da avó, toda a decoração do 

castelo, bem como aparência externa, havia sido 

reformulada. Dizia que era preciso modernidade e 

com isso retirou-se tudo que era antigo e, óbvio, 

inútil, dos compartimentos habitados do edifício, 

deixando os interiores mais semelhantes a uma casa. 

Naquela parede, somente Ariele de Owen havia sido 

preservada. 



_ Hum... Sinto uma ponta de mágoa... _ suspirou 

a avó _ Sabe muito bem... que Adriana não me quer 

por perto, filho... _ pronunciou as últimas palavras 

com dificuldade. 

_ Como pode ter tanta certeza se nunca a 

procurou?  

_ Deixei que ela escolhesse entre se reaproximar 

da família ou não... É óbvio que preferiu nos ver longe 

de sua vida! _ desabafou. 

Tinha a sensação insólita de estar gritando em 

meio ao vazio, onde ninguém o escutava, pois nada do 

que falasse ou fizesse conseguia demover a avó e a 

irmã. O desconforto à mesa foi instantâneo e somente 

diante dos olhares de reprovação do irmão e do avô, 

percebeu que pisava em terreno inóspito. A raiva e o 

abatimento moral o tomaram, instantaneamente. “De 

onde ela havia tirado aquilo? Que escolha é possível 

dar a alguém pela omissão?” 

Mal se deu conta que havia se levantado, sem 

qualquer protocolo. Sabia que levantar-se da mesa 

em meio a uma discussão, não era somente sinal de 

confronto direto, como também uma afronta à 

autoridade dos interlocutores. Esfregou as mãos nos 

olhos, lembrando-se das aulas de técnica de 



argumentação, que havia estudado na faculdade de 

Direito há anos antes, sem saber ao certo o que fazia. 

_ Filho... _ suplicou a condessa _ Por favor... 

Vamos tentar ter uma noite em paz... 

_ Em paz? _ explodiu quase colérico _ A senhora 

nunca disse a ela que teria liberdade de escolher 

entre ter ou não uma família! _ um turbilhão de 

emoções surgiu, repentinamente, em seu coração ao 

se recordar da irmã e de Tonya, no Brasil, e, então, 

entendeu que nunca seria feliz em lugar algum sem 

que estivessem todos os três juntos. 

_ Filho! O que há com você? _ Marion olhava o 

neto com estranheza, fazendo coro às caras 

assustadas do avô, do irmão e dos criados que 

presenciaram a cena _ Está incomodado com alguma 

coisa? Diga-me... ela está com problemas? Está 

necessitando de algo? 

Mas nada que dissesse mudaria a disposição da 

avó, o que aumentou ainda mais seu abatimento 

moral. O mundo parecia fora dos eixos e, por 

instantes, em que se manteve de olhos fechados, teve 

a terrível sensação de não saber onde estava. Já havia 

escutado Adriana mencionar isso, principalmente 

quando estava em maratonas de shows: a tenebrosa 

sensação de estar flutuando pelo espaço, sem 



memória, sem chão, sem completa noção de quem é 

ou para onde ir. 

_ Vovó... Diga-me uma coisa... _ hesitou _ A 

senhora a ama? Quero dizer... Gostaria de conviver 

com ela? Teria o mesmo amor e cuidado que teve ao 

criar Daniel e eu? 

A preocupação cedeu lugar ao espanto no 

semblante de Marion de Owen com aquela indagação. 

Seria a segunda ou a terceira indelicadeza que Guy 

teria cometido, em pouco mais de meia hora? A avó 

franziu as sobrancelhas, dando mostras de estar 

verdadeiramente horrorizada com o que o neto 

insinuava. _ Filho! Adriana é minha neta... Minha 

criança... Como pode duvidar que eu a ame? 

_ Guy, filho... _ intercedeu o avô que até aquele 

instante esteve calado assistindo o desenrolar da cena 

_ Todos nós a amamos... Gostaríamos, é claro, que 

estivesse entre nós... Deus! _ exclamou _ Não há um 

só dia em nossas vidas que não nos culpamos por 

tudo que ela sofreu... e pelas brigas com seu pai... 

_ Mas... _ desabafou _ Por que então nunca a 

procuraram? Sabem o que ela acha disso tudo? Ela se 

sente rejeitada! Acha que não é digna de conviver 

entre nós! 



_ Mas que sandice é essa Guy? De onde tirou 

isso? 

_ De onde? _ espantou-se _ Da própria boca de 

Adriana... de Tonya, melhor dizendo..._ sacudiu a 

cabeça _ Adriana conta tudo a ela... A considera como 

mãe... 

Só depois de ter falado percebeu o erro. Aquilo 

havia sido a gota d’água que faltava para o copo todo 

transbordar pela mesa! A Condessa de Owen fechou a 

expressão, como se Guy houvesse cometido um 

crime. Odiava quando o nome de Tonya era associado 

ao da neta, talvez por ciúmes da relação próxima que 

aquela estranha tinha com Adriana. _ Bem Guy, a 

realidade sob meu ponto de vista é bem diferente da 

visão de sua irmã... ou de Tonya! Demos a ela uma 

escolha... ela optou por outro caminho... 

Guy sentiu as pernas tremerem, quando a avó 

levantou-se e virou as costas, tomando o caminho 

rumo à biblioteca. Era sinal óbvio de que o Natal da 

família havia sido estragado e, então, mais uma onda 

de arrependimento e culpa o assaltou. De um lado a 

irmã, que amava como se fosse filha, e de outro a avó, 

que o criou e o amou em lugar da mãe. 

O céu estava terrivelmente limpo naquela noite, 

apesar do frio enregelante que fazia nas Highlands 



àquela época, especialmente nas Ilhas Hébridas, o 

arquipélago à qual pertencia a Ilha do Dragão. Seu 

relógio escocês marcava 23:00 horas, enquanto o 

relógio brasileiro marcava pouco mais que 21:00 

horas. Trancou-se no quarto com o coração carregado 

de tristezas. Percebeu, finalmente, que havia 

compreendido a questão moral que Tonya havia 

acentuado com tanto sarcasmo. 

VI 

Brasil, São Paulo. Dispensou o último 

empregado, mantendo apenas a segurança externa, 

como sempre optando pelos solteiros ou sem família. 

Fazia muito calor, de modo que procurou deixar todas 

as portas e janelas abertas, no primeiro pavimento, 

para que o ar ventilasse. Que diferença faria? A 

“Fortaleza”, ficava a trinta quilômetros da cidade e 

estava apinhada de seguranças. Ninguém conseguiria 

invadir o local de modo ileso. 

Ligou a TV e, distraidamente, pululava entre os 

canais do Brasil e exterior em busca de algo diferente. 

Tinha a impressão de que nunca esteve tão só como 

naquela noite, mas a esse pensamento, constatou 

que, na realidade, a solidão era comum e corriqueira 

em sua vida. Ligou o rádio e Pink Floyd tocava seu 

Wish You Where Here, o que a deprimiu ainda mais. 



“Mais que droga de vida... Ganhar milhões em 

dinheiro, ser famosa... e passar o Natal sozinha...”  

O clic na porta, uma leve pancada e um palavrão 

dito sem nenhum pudor, acompanhado de um cheiro 

adocicado de perfume, tirou-a de suas lamentações. 

Esboçou um sorriso leve nos lábios, sentindo um 

pequeno alívio. _ Hei! Que depressão, bebê! Anime-se! 

_ exclamou falseando a voz como se estivesse falando 

com uma criança de colo _ Mamy está aqui e trouxe 

um presentinho de Natal para você! 

 _ Tonya! Pensei que tivesse viajado! 

_ E deixar minha criança sozinha em plena noite 

de Natal? _ respondeu enquanto a abraçava _ Mas o 

que é isso? Você... não armou uma árvore em casa? 

Ficou com os lábios entreabertos, sem reação. Na 

realidade, dificilmente tinha companhia nos finais de 

ano, por isso sequer sabia o que fazer ou como agir. 

Fechou a expressão preocupada e tensa, sentindo-se 

estúpida. Não havia nenhuma árvore em casa que 

pudesse armar e duvidava que houvesse qualquer 

artigo natalino em sua cozinha.  

_ Bem... eu... 

_ Querida! _ exclamou levando as mãos à cintura 

_ Deixe disso! Trouxe tudo no carro... Árvore, comida, 



bebidas, DVDs pornográficos... essas coisas... 

Vamos... venha me ajudar a descarregar! 

Com trinta e oito anos, Tonya era uma mulher 

incrível e de uma beleza incomparável. Era negra. 

Tinha 1,60 de altura, olhos negros e brilhantes e os 

cabelos variavam em conformidade com seu humor: 

ora estavam dourados, outras encaracolados, outras 

preto e lisos. Os jornais e revistas a chamavam de 

camaleoa pela intensa capacidade de mudar o visual, 

sem se tornar vulgar e entediante. Costumava 

associá-la a um furacão e não escondia a pretensão 

de casá-la com o irmão, muito embora as coisas entre 

os dois nunca parecessem evoluir. 

A casa e seu humor transformaram-se de repente 

e, sem perceber, Adriana sorria, abertamente. Não era 

por capricho que a chamava de mãe; Tonya tinha algo 

de especial, uma espécie de magia capaz de 

transformar o problema mais sério numa imensa 

piada. Acreditava que todas as mães deviam ser 

assim e jamais havia sentido a intensidade deste tipo 

de ligação, até que ela ingressou em sua vida. Por isso 

a chamava de mãe. 

_ Onde está aquele merda que você considera seu 

namorado? _ ela indagou, enquanto enfiava-se dentro 

do porta-malas, retirando o que havia trazido.  



_ Homens... _ resmungou incomodada ao se 

recordar de Jack. 

_ Pelo visto você e aquele fracassado com-quem-

você–dorme-de-vez-em-quando brigaram novamente! _ 

suspirou _ O que foi dessa vez? 

_ O de sempre... Drogas... _ franziu a testa _ Ele 

não admite que eu diga nada... Acha que só porque é 

uma celebridade, pode fazer tudo... 

_ Celebridade? Querida... acho que passou da 

hora de acordar, não é mesmo? _ disse séria, 

ofegando enquanto entregava-lhe pacotes _ Jack 

depende de você... Você é a luz que dá brilho a ele! Ou 

você acha que alguém falaria alguma coisa a respeito 

dele ou da banda se você não estivesse por perto? 

Aquela observação a alarmou. Pigarreou, na 

esperança de que o assunto mudasse. Já era difícil 

demais ser ela mesma... para que, então, falar de 

coisas complicadas em plena véspera de Natal? 

Preferia o riso ou o deboche; falar sobre alguma 

cantora que saia em fotos com a calcinha à mostra 

provocando um maremoto na mídia ou alguém 

famoso caindo de bêbado. As pessoas mal sabiam que 

tudo não passava de uma simples armação. Assim os 

discos vendiam mais, os cinemas lotavam, os jornais 

e tablóides desapareciam das prateleiras. 



_ Odeio que fale de mim e da banda desse modo... 

Dá a impressão de que sou mais importante que os 

outros... que Mike e Filipe... _ ponderou _ A banda 

desde o início foi deles... 

_ Ah sim... Uma banda que se apresentava num 

beco de drogados... E tem mais, já reparou que 

ninguém se refere a vocês como The Knights? É 

sempre Adriana de Owen e o The Knights... 

_ Mas... 

_ Acorda querida... Você é incrível, pode ter o 

homem que quiser, mas fica levando esse namoro 

adiante por medo de inovar... _ aconselhou enquanto 

arrastava uma caixa de enfeites de Natal para um 

canto da sala _ Você tem os direitos autorais do nome 

da banda, tem os direitos autorais de praticamente 

todas as músicas, tem sua própria gravadora... Você é 

a banda... Qualquer um que estiver a seu lado terá 

que se conformar com os fatos: VOCÊ É A ESTRELA 

PRINCIPAL! 

_ Tonya! _ exclamou com certa consternação _ 

Pelo amor de Deus... Isso não é verdade! 

_ Ah é? Saia da banda para ver como estou 

errada... Nunca mais emplacariam sucesso algum! 

Querida... A grande atração é você... 



Preferiu se calar a continuar aquela conversa. 

Olhou o relógio. Era pouco mais de 21:00 horas. A 

imagem do irmão, em algum lugar do Castelo de 

Owen, veio-lhe à mente. Pelo fuso horário, talvez ele 

já estivesse dormindo ou tomando o último copo de 

whisky. Sentiu uma intensa vontade de ligar, mas era 

como se tivessem feito um pacto mudo de não se 

incomodarem enquanto ele estivesse na Escócia. 

Voltou a si, percebendo que Tonya falava “pelos 

cotovelos” sobre técnicas de montar árvore de Natal e, 

para garantia de ambas, correu até o armário buscar 

a escada, pois nunca imaginou o perigo de se 

pendurar enfeites em pinheiros, até ter escorregado 

na primeira tentativa. 

No íntimo, porém, ambas estavam tristes e 

tentavam se motivar, sem muito sucesso. Quando a 

última garrafa de vinho foi esvaziada, seus olhares 

limitavam-se a analisar a programação dos canais de 

TV, vez ou outra desviando a atenção rumo a um 

segurança ou outro que passava por perto, fazendo 

ronda. Adriana não tinha a menor dúvida de que a 

amiga, tanto quanto ela, sentia a falta de Guy. “Que 

droga, por que não admite que o ama?” 



_ Tonya... Você ama meu irmão? _ arriscou 

mesmo sabendo que estava com a língua mole por 

causa do álcool. 

_ Mas que pergunta... Guy e eu somos bons 

amigos... Então... olhando por este aspecto, amo-o... _ 

respondeu sem tirar o olhar da TV. 

_ Mas não transa com ele!  

_ Não acho interessante dormir com amigos... 

_ Acabou de dizer que o ama... 

_ Também a amo, mas nem por isso dormiria com 

você! _ protestou. 

_ The Sun diz que dormimos juntas! _ soltou uma 

gargalhada. 

_ Você não faz meu tipo! _ ironizou. 

_ Você tem medo... Medo do que sente, pois sabe 

que geraria um compromisso mais sério... 

Ela suspirou com ares de derrota. A bebida 

deixava Tonya com o olhar lânguido, o que acentuava 

a paixão que invadia sua face quando tocava no nome 

do irmão. _ Você limita demais as coisas... Minhas 

relações sempre terminam de modo dolorido e cheio 

de mágoas e inimizades... Parece até um carma, sei 

lá... Prefiro ter Guy como amigo a arriscar perdê-lo, 

como perdi todos os outros... Não quero sofrer... Não 

suportaria saber que ele me odeia... 



_ Isso é absurdo! _ exclamou estarrecida _ Você 

simplesmente está sendo infeliz no agora e 

provocando infelicidade na vida de alguém, pelo 

pânico que tem por algo que nunca ocorreu? 

_ Mas como pode me condenar? _ defendeu-se _ 

Você é igual! 

_ Não sou assim! Você pirou! 

_ Ah não? _ sorriu _ Você simplesmente se afasta 

do resto da família, por que tem medo de perdê-los ou 

desgostá-los... No fundo se sente culpada pela morte 

dos pais... Culpa-se a ponto de querer se proteger de 

Deus e do mundo para não enfrentá-los... E o pior: 

você leva essa relação com Jack por absoluta 

comodidade, por que se sente ameaçada pelas 

pessoas! 

Encarou-a em estado de choque, sem saber se 

realmente estava com raiva ou se era a bebida. Tonya 

sabia o que se passava dentro dela? Sua loucura 

interior era tão evidente ou seria apenas um palpite 

da amiga? Sentiu o rosto corar diante da 

possibilidade de todo o planeta enxergá-la do mesmo 

modo que a amiga.  

Não queria ser vista daquele modo... Não podia 

deixar que a vissem daquele modo... Sem perceber 

estava trêmula. Um mal estar repentino subiu-lhe à 



garganta, de modo que precisou correr 

atropeladamente rumo ao banheiro para vomitar. 

Quanto tempo permaneceu no banheiro? Estava 

zonza pela bebida e pelo que havia escutado. Lavou o 

rosto pálido e através do espelho viu Tonya espiá-la 

preocupada. _ Hei... Desculpe... _ disse 

maternalmente _ Eu acho que tem razão quando diz 

que precisamos enfrentar esses medos... Quero 

propor um trato! Um trato de final de ano! 

_ Tra..to? _ gaguejou ainda sentindo sua garganta 

arder _ Que tipo de trato? 

_ Vou buscar enfrentar meu medo com relação a 

seu irmão e você vai tentar superar esse medo com 

relação a Jack... o que me diz? 

_ Tonya!!! Acho melhor... _ disse chorosamente _ 

Não acho que as coisas estão ruins do modo como 

está... 

_ Mas acabou de me criticar por causa do medo de 

perder Guy!  

_ É diferente! A maioria dos caras que chegam em 

mim só olham quem sou por fora! 

_ Dispense-os todos! _ deu de ombros_ Mas se não 

se abrir ao mundo... Nunca vai encontrar aquele que 

vai vê-la por dentro... _ tocou de leve seu braço _ 

Vamos... como diria meu terapeuta... é apenas uma 



questão moral! Tudo está dentro de nós e não do lado 

de fora... 

_ Mande seu terapeuta se ferrar! _ resmungou, 

sabendo de antemão que ela não esqueceria aquela 

conversa pela manhã. 

_ Já mandei muitas vezes... _ franziu a testa _ Ele 

diz que não adianta... Que preciso fazer algo... 

Então... já que estou pagando, melhor aplicar o 

conselho! O que me diz? 

_ Bem... Ao menos, se conseguirmos, no próximo 

final de ano não estaremos as duas bêbadas, 

assistindo seriados na TV! 

 


