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- E aí? Tudo bem?   
- Eu te conheço? Eu, hein!   
- Acho que sim.  
- Deve ser engano seu.  
- Acredito que não.  
- Você mora na cidade? 
- Por que a pergunta?  
- Porque eu te conheço sim.  
- Mas eu, não.  
- Desculpe te incomodar então.  
- Sem problemas. 
- A fila está longa, né?  
- Sim.  
- Acho que vai dar umas duas horas de espera.  
- Não importa, estamos aqui para nos divertir, não é verdade? Mas cada um na sua!    
- Claro. Mas, eu tenho certeza de que te conheço!  
- Você se enganou, cara.  
- Não, tenho certeza que não...  
----- 
- Aqui vai demorar muito, a gente se encontra na segunda torre de luz do lado esquerdo da plateia. Estou de 
camisa roxa. – Ela desligou o telefone.  
-----  
- Só mais uma pergunta...  
- Diga!  
- Você estudou na Escola Estadual Pedro de Alcântara?  
- Estudei.  
- Em que ano?  
- De 1992 a 1995.  
- Então é isso! Eu fui da sua sala em 1994.  
- Desculpe, mas eu não me lembro.  
- Eu era aquele roqueiro de cabelo azul que sentava no fundão, fazia caricatura de todos os professores e...  
- Cabelo azul?  
- Sim, quando eu tinha cabelo! A gente era da turminha da bagunça.  
- Não, você está enganado.  
- Estou não. Você era a da mochila cor-de-rosa. 
- Eu nunca fui de turminha da bagunça e detesto rosa.  
- Olha que foi, e você não quer assumir, moça.  
- Pra quê?   
- Aquela mochila da moda que todo mundo tinha...  
- Eu não andava com coisa da moda. 
- Será que estou fazendo confusão?  
- Com certeza!  
- Mas você tinha mochila cor-de-rosa, eu me lembro bem.  
- Você está enganado, eu não fui da sua sala.  
- Hum... Pode ser, já são 28 anos, né?  
- Verdade.  
- Ah, agora você vai se lembrar! 
- De quê?  
- Daquele dia que fizemos uma peça de teatro no pátio da escola. Era todo mundo de túnica cada uma de uma 
cor diferente. A peça falava sobre os sentimentos humanos. 
- Peça de teatro? Não! Eu sou tímida, nem conversava dentro de sala. 
- Foi, você sim. Você fazia o “amor”. 



- Eu?  
- Sim e eu, o ódio.  
- Cara, você bebeu o quê?  
- Não eu não bebi nada não. Nem uso nada droga, pode ficar tranquila. 
- Eu não sou quem você está pensando que é.  
- Como pode ser? Eu fui apaixonadinho por você... 
- Oi? Não me venha com desculpa pra cantada barata!  
- Era você, você mesmo.  
- Você se enganou. Vamos terminar esta conversa por aqui, certo?    
- A gente colava nas provas de matemática e biologia. 
- Eu nunca colei na minha vida!  
- Ah, você era a rainha da cola na sala. Não só passava cola pra todo mundo, mas também pegava cola demais.  
- Cara, já deu! 
- Você até comeu o papel da cola de história uma vez!  
- Está me acusando?  
- Alexandra! É isso! Lembrei seu nome!  
Naquele momento, a mulher começou a chorar. 
- Ô desculpe, foi só uma brincadeira. 
- Não é isso, meu nome é Alessandra. 
- Será que eu me enganei no nome? Ih... Tenho TDH e só fui diagnosticado ano passado. 
- Não, você não errou o nome. 
- Sério? Ótimo! Vejo que minha memória está boa e a atenção também. Mas eu não queria fazer você chorar. 
- Alexandra era a minha irmã e, eu, era da sala ao lado. Éramos gêmeas. 
- Idênticas então. Mas por que no passado “era”?...  
- De 97 pra 98, estávamos na praia de Copacabana, comemorando a virada do ano, e ela caiu nos braços do 
namorado, na areia.  
- Como assim? Mal súbito?  
- Infarto. Na época não tinha SAMU. Quando a colocamos dentro do carro, já não tinha mais jeito. 
- Tinha problema de coração?  
- Até então, nada. Ela jogava vôlei e tênis na época.  
- Caramba!  
- Depois fomos eu, meu irmão e meus pais fazer exames e descobrimos que minha mãe tinha um problema no 
coração, semelhante ao dela... Genética.  
- Por que “tinha”?   
- Oito anos depois, minha mãe morreu praticamente do mesmo jeito... Passou mal dentro de casa e caiu da 
cadeira. Triste sina a de nossa família. Levamos muito tempo para recuperar do trauma e aconteceu de novo. 
Nós sepultamos Alexandra e, um tempo depois, a minha mãe com o mesmo problema.  
- Desculpa, a gente está numa fila pra se divertir, esperando um show de rock e te fiz chorar. Posso te dar um 
abraço? 
- Tudo bem, você não sabia... Qual é mesmo seu nome?   
- Rodolfo. Alexandra me conhecia como Rodofinho. A gente quase namorou naquela época, sabia?  
- Minha irmã era incrível. Mas pode acreditar, eu não conhecia esse lado dela de colar, ser da turma da 
bagunça.    
- O dia da cola de história foi demais.  
- Ah, agora eu me lembro vagamente de você! O cara de cabelos azuis. Minha irmã comendo papel...  
- Como o tempo passa, não é?  
- Sim!... Bem, prazer em te conhecer, Rodolfo. O portão já vai abrir. Combinei um lugar para esperar as minhas 
primas. 
- O prazer é meu, Alessandra. Pensa numa saudade que me deu da sua irmã... Vou orar por ela e sua mãe. Elas 
não sofreram, né? Esse pode ser um consolo. Cuide de você, mulher, pela Alexandra e por sua mãe. Cuide de 
você!   
- Eu já faço isso, há muitos anos. Rogo a Deus que esta não seja a minha sina também... Um dia, a gente se vê 
de novo por aí, quem sabe.                           
- Foi muito bom te conhecer, Alessandra. Mas lembre-se: cuide de você! A gente nunca sabe do futuro, não 
é?... Até mais...  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


