
Coincidências da vida.  
Por Juliana Fernandes Gontijo. 

 
 
- Feliz Ano Novo! 
- Feliz, por quê? 
- Como assim? É o que eu desejo a você. Pelo que sei, hoje é 31 dezembro.  
- E daí? Eu vivo um dia após o outro. E não me importo com isso. 
- O ano que vem, com certeza, será de uma nova era na sua vida!  
- Lá vem! Como você sabe? Nem me conhece! 
- É preciso conhecer?  
- Sim.  
- Não! Isso é esperança. Eu sou muito feliz, sabia?  
- Eu não penso nisso... Tenho milhões de problemas que não são da sua conta.    
- Nunca fale uma coisa dessas. A vida é tão boa, devia pensar mais sobre ser feliz. 
- Você não conhece nada da minha vida. 
- Sinto muito e desculpe! Eu só queria ser gentil, cara.  
- Sente, por quê?  
- Eu tenho sentimentos, só isso. Você, não?  
- Também tenho... Amo meu cachorro! Posso continuar lendo no meu celular? 
- E o que você lê aí?  
- Não é da sua conta, mas é... “como ganhar na mega da virada”.   
- E já encontrou a resposta?   
- Não! 
- Quando encontrar, você me diz?  
- Você é chato, hein?  
- Caramba! Eu queria te desejar feliz Ano Novo.  
- Já desejou. Obrigado.  
- OK. Fica na sua então, que eu fico na minha!  
- Você está esperando qual ônibus? 
- É da sua conta?   
- Nossa! 
- Você não aceita um feliz Ano Novo e o respondão sou eu?  
- É que... eu vou para sul do norte... 
- Ué! Eu também vou para lá.   
- Ih, já vi que esse papo vai longe, mas eu não quero continuar.  
O ônibus chegou. Os dois entraram juntos.  
- Posso sentar aqui?  
- Já sentou, né!  
- Estou indo encontrar a minha namorada e passar a virada do ano com ela. 
- Vai levar flores? Não comprou uma champagne?  
- Sim, ela adora rosas vermelhas. E nós não bebemos.  
- Eu vou ver a minha mãe que há dois anos não tenho contato. Briguei com ela, por causa do namorado. 
- Já pensou que ela tem o direito de ser feliz?  
- Eu também tenho, mas o cara é muito chato.  
- Você, pelo menos, o conhece?  
- Não quero nem ver pela frente. Ele é bem mais novo do que ela. Esses carinhas do tempo de hoje não 
respeitam a mãe dos outros e... 
- Como não respeitam a mãe dos outros? Se o cara gosta dela, deve respeitá-la, com certeza. Olha o 
preconceito por causa de idade. Isso é etarismo, sabia?  
- Melhor não ter contato. Ela, na casa dela e eu, na minha.  
- E você não vai passar a virada do ano com ela, pelo menos?   
- Eu? Vou não. Ela disse que o carinha vai lá.  
- Acho que devia mudar de ideia. Vai que ele é um sujeito boa praça, bom de papo... vocês podem ser 
amigos...  



- Já disse, você não sabe nada da minha vida! Depois o mané vai querer achar que é meu pai e... 
- Calma, cara! Não estressa com isso não. Você nem conhece o sujeito.   
- Pode ser. Deixar pra lá é melhor. Ela não mora comigo mesmo.  
- Cada um na sua, né?  
- Por isso, vou à casa dela mais cedo. Não quero encontrar com o camarada. Vou dormir cedo também, 
porque amanhã tenho que dar plantão.  
- Você faz o quê?  
- Agente de segurança. Gosto do que eu faço. E você?  
- Enfermeiro, mas estou de férias. Volto ao trabalho só no fim do mês. Então na semana que vem, eu e ela 
vamos viajar. Programamos um Cruzeiro pelo sul do Brasil e Argentina. São sete dias. Eu vou pedi-la em 
casamento...  
- Hum, boa sorte! Eu fiz uma viagem dessas também, há uns 10 anos. Fui com meu pai, pouco tempo 
depois ele teve um infarto e morreu.  
- Sinto muito... A sua mãe não foi?  
- Não! E nem pergunta o porquê.  
- OK, OK! Cara, deixa a sua mãe ser feliz, vai?   
- Ela que viva a vida dela!  
- Já está vivendo, você concorda?  
- E como!  
- Bem, vou indo nessa. Feliz Ano Novo!  
- Vou fingir que não escutei. Opa! Também vou descer nesse ponto.   
- Coincidência, né?   
- Verdade.  
Eles saíram do ônibus. Cada um seguiu pela mesma rua, mas em lados diferentes. No fim do quarteirão, 
Jonas atravessou em direção ao prédio verde onde vivia a namorada. Frederico entrou no mesmo prédio, 
com um sorriso amarelo, mas não quis conversa com o “felizinho” e falante do ônibus. Entrou no elevador 
de serviço. Jonas subiu, pela escada, os 15 andares do edifício. Tocou a campainha:  
- Quem é? - Responde uma voz masculina lá de dentro.  
- A Malu está? - Disse Jonas com voz ofegante.  
- No banho! Quem é? - Insistiu o rapaz.  
Jonas estranhou uma voz de homem no apartamento da namorada. Quando já preparava uma boa 
pergunta para ela, a porta se abriu:  
- Você? Como é que você se chama, cara?  
- Jonas! Sou eu mesmo! São as coincidências da vida, né? Muito prazer e feliz Ano Novo, de novo! – Falou o 
namorado meio sem graça.  
- Eu não acredito! A minha vontade era de virar a mão na sua cara, Jonas!   
- E eu nunca poderia imaginar... Ela sempre falou tão bem de você, Fred. 
- Frederico, por favor. - Disse, engrossando mais ainda a voz.  
Malu chega à sala, linda de vestido vermelho, para receber o namorado:  
- Jonas? Vocês já se conheciam? Mas como? - Ela nem beijou o rapaz, ficou paralisada.   
- Não, mãe! - Respondeu, com rispidez, Frederico. - Esse “felizinho” veio me desejar feliz ano novo dentro 
do busão. E eu que jurava não querer conhecê-lo nunca. Vim mais cedo, pra não encontrar com o tal sujeito 
e olha quem me aparece!  
- Volto mais tarde, Malu. Desculpe. - Disse Jonas cabisbaixo ao perceber que o resultado daquela conversa 
seria uma discussão da namorada com o filho.   
- Volto só depois do Cruzeiro, já fiquei sabendo que vai viajar com esse cara e... 
- Opa! - Interrompeu o namorado. - Vou embora, depois você me liga, Malu.  
- Não! Vocês dois ficam! Eu jamais imaginei que iriam se conhecer assim, mas já que deu nisso, vamos ter 
que nos acertar e finalmente colocar os pingos nos “is”. Feliz Ano Novo com vida nova, Fred!  
 
_______________________________________________________________________________________ 


