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No meio daquele enorme bloco de carnaval “Todo mundo no auê!” Stephanie simplesmente 

encontrou outra moça com uma fantasia igual à sua. Aquilo não poderia ser possível. A mesma 

máscara roxa com detalhes prateados; os cabelos presos em “rabo de cavalo” no alto da cabeça 

(amarrados a uma longa fita nas cores do arco-íris); o figurino de bailarina com o collant e a saia de 

filó em rosa pink; um colar amarelo escrito “I love you” e as botas de cano alto com a direita 

vermelha e a esquerda, rosa. No rosto, cinco estrelas prateadas estavam divididas nas bochechas.  

A moça, sem querer, ou querendo mesmo, trombou na sua “cópia” e disse:  

— Sorry!  

— I’m ok. — Foi a resposta.  

— Do you speak English?  

— Oh, no... 

— Portuguese? Eu também. Meu nome é Stephanie e o seu? — Disse a moça com um leve sotaque 

americano.  

— Jennifer. Estamos iguaizinhas! Como pode ser? Só a cor de nossos cabelos que é diferente. Eu 

sou morena e você, loura.   

Quando as duas foram se cumprimentar, um barulho de microfonia não deixou Jennifer escutar:  

— Encontrei a minha alma gêmea!  

— Oi?  

— Não vai me dizer que...  

— Eu não entendi o que você disse. — Riu Jennifer meio sem graça.  

— Ah, deixa pra lá!    

— Você quis dizer alma gêmea?  

— Sonhei com você esta noite, que eu iria te encontrar em um bloco do Carnaval aqui em 

Salvador.  

— Desculpe, mas meu namorado foi só ali na esquina pegar uma bebida e...  

— Você pode tirar a máscara?    

— Por quê? — Disse Jennifer de má vontade.  

— Eu quero ver uma coisa. — Stephanie foi logo tirando a sua.   

As duas se entreolharam e ali foi um susto. Elas disseram ao mesmo tempo: 

— Mas nós temos os olhos verdes também!  

— É isso, Jennifer. Você é minha alma gêmea!  

— Ah, você está enganada. Conta outra!  

— Não estou não. De onde você é? Eu acredito em sonhos, você não?  

Ricardo, namorado de Jennifer, não aparecia com a bebida. A garota ia ficando com raiva daquele 

papo. No entanto, ela se preocupava em não deixar que qualquer ato seu pudesse ser 

interpretado mal, como uma forma de racismo. Afinal o direito de amar é livre, mas cada um na 

sua.  

— Vamos para um lugar reservado?  

— Não! Não! Podemos conversar aqui mesmo, certo?  



— Eu moro há 22 anos em Miami. Sobrevivi a um terremoto na Indonésia, então fui adotada pelos 

meus pais americanos. Aprendi o português por conta própria. Sou engenheira civil.  

— Tenho 25, faço odontologia. Sou do sul de Minas, moro em Pouso Alegre. E descubro uma cópia 

minha em Salvador e com a mesma fantasia? Só me faltava essa!    

— Está vendo? Você é minha alma gêmea. Temos a mesma idade.  

— Menos, garota!  

— Tudo bem, desculpe, mas... Como pode ser?  

— Já ouviu dizer que todos nós temos um sósia pelo mundo afora?  

— De repente talvez, mas eu não acredito bem nisso. Bem, continuando a minha história, eu fui 

resgatada 4 dias após um terremoto. Não sei como sobrevivi. Dizem que foi por milagre. Se é que 

ele existe, talvez eu seja um milagre.   

— Caramba! Que história emocionante.  

— Dizem que eu passei muito aperto no hospital por causa de hipotermia. 

— Meus pais moravam em Florianópolis e eu nasci lá, mas não falo que sou de Santa Catarina. 

Porque foram apenas dois dias que passei pela cidade. Houve um problema no parto de alto risco 

da minha mãe, então fomos transferidas para São Paulo de helicóptero UTI e um dos bebês 

morreu no translado.  

— Você quis dizer um dos bebês?  

— Disseram que era um casal. A minha mãe teve pré-eclâmpsia. Quase morreu! Como eu queria 

ter um irmão.  

— E ela não teve mais ter filhos?  

— Não. Minha mãe sofreu muito com isso. Ei! Essa conversa está indo longe demais. Por que você 

quer tanto saber?  

— Nós somos iguaizinhas, até nos olhos verdes!  

— Pare de me copiar, Stephanie. Eu coloco a mão no queixo e você faz o mesmo?  

— Desculpe, eu tenho mania disso. 

— Afff! Você é muito esquisita, garota!    

— Acha que não faz sentido? A sua mãe ter gêmeos; o bebê morrer; eu ir parar na Indonésia!... 

— Stephanie, não existe essa coisa de alma gêmea, nós nem sabíamos da existência uma da outra. 

Isso é só uma coincidência.  

— Eu acredito no meu sonho e não acredito em coincidência!   

Neste momento, Ricardo chega e pensa que, literalmente, está bêbado. Ele não sabe para qual das 

duas garotas olhar:  

— Jennifer, quem é ela? E como pode estar com a mesma fantasia que a sua? Conhece esta 

garota?   

— Oi, sou Stephanie. A gente se conheceu há pouco menos de meia hora e...  

— Acho que ela bebeu demais, meu bem. — E foi abraçar o namorado.  

— Não! Eu não bebi não e... Ela é minha...  

— Ei para! Já deu, não é, garota?  

Ricardo está sóbrio o suficiente para tentar entender “aquela miragem”. Duas mulheres tão iguais, 

só com a tonalidade de cabelo diferente.  

— Stephanie, certo? Passa o seu telefone? Vamos conversar depois? — Ele anotou o número em 

uma das mãos.  



— Ei! Deixa essa garota em paz! Nem nos conhecemos e você já vem... Com esse papinho de 

Carnaval?  

— Jenni! Eu sei o que estou fazendo. 

— Suma daqui, garota! Nice too meet you! Bye! 

— Quanta falta de educação!    

O casal perdeu a graça daquele dia. Eles saíram do bloco de Carnaval, passaram no hotel, trocaram 

de roupa, foram andar pela Praia do Forte.  

O namorado de Jennifer remoeu aquela história durante todos os outros dias do feriadão. Ela, que 

já não aguentava mais tantas perguntas, chegava a pensar em terminar o namoro.  

Na quarta-feira de cinzas, cansados um da cara do outro, ele disse à namorada:  

— Eu marquei um encontro com a Stephanie.  

— Se você for, estamos terminados. Ela não é garota para você.  

— Faça o que você achar melhor. Eu vou!   

Os dois não se falaram por mais de um mês. No domingo de Páscoa, uma pessoa fantasiada de 

coelho fez uma visita a Jennifer em casa com um enorme ovo de chocolate. Atrás do coelho, surge 

Ricardo com um envelope nas mãos.  

— Eu te falei que estamos terminados!  

— Leia isso!  

No documento dentro do envelope, estava escrito que Stephanie é simplesmente irmã de Jennifer. 

A garota não acreditou naquela “idiotice” de papel e empurrou a folha na cara do namorado:  

— Não pode ser! Vai embora e leva esse coelho junto! 

A pessoa tirou a máscara da fantasia e se revelou como sua sósia:  

— Sou eu, minha alma gêmea! Entende agora por que tanto falei isso? Eu sempre sonhei que tinha 

irmã gêmea, só não sabia onde.  

Jennifer quase desmaiou com a revelação.  

— Eu e o Ricardo ficamos um mês procurando e juntando informações que pudéssemos fechar as 

peças de um quebra-cabeças. O DNA foi feito com parte dos seus cabelos quando você estava 

dormindo pela manhã na quarta de cinzas. A sua família, hoje minha também, foi vítima de tráfico 

internacional de crianças. Eu não morri no parto e também não sou um menino. O caixão estava 

vazio.  

— Temos todos os documentos e já estamos atrás de advogado para processar o hospital, mas 

talvez o crime já tenha caducado, meu bem. — Disse Ricardo, abraçando a namorada.  

— Assim eu fui parar na Indonésia. E por uma feliz obra do destino sobrevivi ao terremoto, fui 

adotada por americanos e te reencontrei aqui no Brasil. Dá um abraço, minha alma gêmea!  

As duas choraram juntas abraçadas por vários minutos. Ricardo também abraçou as irmãs. Elas 

que nunca souberam uma da outra finalmente puderam se “reencontrar” tudo por causa de um 

mero bloco de Carnaval.  

— Agora você acredita em sonhos? Ou isso foi mera coincidência do destino, hein, Jenni?  

 

 

  

 


