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	 Não vai doer dessa vez, pensa June assim que salta da pick-up. Vem doendo cada vez menos. A 

alergia ao lugar, no entanto, continua a mesma. O ano é 2029, mas a terra continua incomodando 

suas vias respiratórias e irritando os olhos como sempre irritou. Hoje, talvez, mais do que antes. Ela 

bate a saia e afasta as partículas vermelhas da roupa. Já não tem mais idade para fazer escândalo 

por causa da poeira, nem motivos. Assume a contragosto que prefere espirrar a deixar de visitar 

Mia e as crianças. Desde que a amiga largou as passarelas e se aposentou - abrindo espaço na 

agenda para atender apenas eventos especiais, e mesmo assim breves - ,a parceria acabou e elas 

tomaram rumos distintos. Hoje June tinha sua própria agência, e agenciava não apenas uma, mas 

várias modelos. A  vida corria muito diferente da de dez anos atrás. 

	 O funcionário da fazenda inclina a cabeça numa saudação cordial. Pega a chave que a 

alemă loura de pernas compridas e alvas lhe estende e anda até o carro para estacioná-lo atrás da 

casa. June agradece em português precário, fazendo uma careta ao errar tanto a pronúncia quanto 

a gramática. Ela costumava se lembrar mais da língua que aprendeu como um gesto de amizade à 

antiga parceira, mas esqueceu quase tudo. Hoje não tinha mais por que falar português, e ia 

perdendo aos poucos os laços com o Brasil. O funcionário parte com a caminhonete enquanto June 



olha a casa da fazenda e exala. O mundo gira realmente mais rápido na cidade grande. Os últimos 

dez anos sem Mia haviam sido insanos. Ela havia se mudado três vezes de apartamento, sempre 

para um maior; os bairros que hoje frequentava eram mais nobres e exclusivos, e trocou o carro por 

um motorista. Seu nome aparecia mais vezes em entrevistas e editoriais que poderia ter um dia 

sonhado, e a vida lá longe era tão interessante quanto alucinada. Mas ali o mundo havia pedido 

trégua e parado. A casa de janelas coloniais azuis continuava exatamente igual há onze anos, 

quando a viu pela primeira vez. As árvores continuam a balançar de forma mansa seus galhos como 

naquela época. Aves migratórias iam e vinham nas estações certas, e continuavam a cantar, 

escondidas no meio da folhagem, os mesmos cantos de sempre. June caminha até os degraus que 

levam à varanda. Tem certeza que ali ainda se serve a mesma comida, veste-se da mesma forma e 

fala-se do mesmo jeito que décadas atrás. Talvez por isso, por vir da megalópole que gira rápido 

demais, sinta-se tonta ao andar. A fazenda bucólica rouba seu chão. 

Ela dá um passo em direção à casa, sentindo frio no estômago. Justifica o gelo à falta dos giros, da 

rotação acelerada de Nova York, da loucura que são as luzes que pipocam no rosto e cegam os 

desejos mais refinados. A gente tem a vida que escolhe, diz a si mesma, acalmando a barriga. Não gosta 

de sentir essas sensações. Elas dizem mais do que ela quer ouvir.  

	 — Tia June! — O grito das crianças a desperta. Dantinho desce as escadas como um 

destrambelhado, e ela jura que o menino tem asas nos pés. Ele salta sobre ela escalando-a com os 

sapatos cheios de barro e ela consegue, mesmo em meio ao nojo, abraçá-lo forte. Anna também 

corre até ela e a abraça na altura da cintura. June os abraça de volta, os dois, o máximo que 

consegue sem vomitar. Como não acolher os fedorentos? Ela os detestaria, se não fossem tão 

adoráveis e, claro, filhos de Mia. Mas eles são realmente adoráveis. June jamais conseguiria abraçar 

uma criança não-adorável sem jogar imediatamente inseticida no próprio corpo para matar os 

micróbios. Mas para esses dois ela abre uma exceção. Não que vá deixar de ir ao banheiro depois de 

todo o chamego para se enxaguar com álcool-gel, ou trocar a roupa por uma muda mais limpa. É 

maior do que ela, ela simplesmente não consegue.  

	 — Meu Deus, vocês estão tão grrandes! 

	 Dantinho aperta as bochechas da tia, chacoalhando em seguida a cabeça para Anna como 

quem prova um ponto longamente discutido:  

	 — Viu? Ela fala grrrrande.  

	 June solta o menino, que força caminho até o chão. Anna dá um cocuruto no irmão.  

	 — Mamãe já falou pra você parar de fazer troça com o português de June.  



	 June pressiona a boca para não rir, enquanto o menino dispara correndo para casa a fim de 

dedurar que a irmã lhe deu um cascudo. Anna dá a mão a June e caminha em direção à casa, 

balançando a mão de ambas.  

 	 — Fez boa viagem, tia June?  

	 — Foi suportável, querida —  a alemã responde, como sempre, a verdade. — Mas se é no 

fim de mundo e vocês se escondem, preciso encontrar vocês.  

	 A menina devolve: — Papai diz que aqui não é o fim do mundo. Ele diz que aqui é o começo 

do mundo.  

	 June dá um tapinha condescendente na cabeça de Anna:  

	 — Seu pai não é o cara mais esperto do mundo. O mais sortudo, talvez, mas definitivamente 

não o mais esperto. 

	 Anna abre o sorrisão.  

	 — Mamãe vai ficar feliz que está aqui. Ela fala o mesmo para ele quando ele a perturba 

demais.  

	 — E onde está aquela danada? — June olha para a porta da casa da fazenda, morrendo de 

saudades da amiga.  

	 — No quarto, com o bichinho de goiaba. —  Anna entorta a cara. — Desde que ela chegou, 

é só isso que mamãe faz.  

	 — Isso é jeito de falar da sua irmãzinha?  

	 — Bota os olhos nela depois me diz se ela não se parece com o bicho da mosca  

	 Anna ergue um ombro, soltando uma risada. June consegue ver Dante inteirinho nos 

trejeitos da afilhada, e só esse pensamento a impede de sentir o vômito subir à garganta. Anna solta 

a mão da tia e sobe correndo os degraus da casa, gritando: 

	 — Ma-nhêêêê! June chegou!  

	 June é deixada na varanda, e lá fica se abanando até Dona Querida aparecer.  

	 — Dona June? O que está fazendo aí? Entre, entre!  

	 June mal tem tempo de se recuperar do nojo, ou da incapacidade de entender como pode 

não ouvir por dois longos anos a palavra verme e, ao chegar ali, ouvi-la duas vezes em menos de três 

segundos 

	 Dona Querida tem uma mantinha amarelo bebê pendurada no ombro e uma chupeta na 

mão. Ela recebe June com um abraço afetuoso, mas June não consegue deixar de sentir nela o 



cheiro da golfada de bebê. Sem conseguir controlar as próprias reações, June decide que é hora de 

espirrar Lysol em si mesma. O desinfetante a acalma sempre que chega ali.  

	 Mas ela mal tem tempo de pedir um segundo para ir ao toalete e tirar o spray da bolsa; 

Dante surge logo atrás de Dona Querida, tomando todo o espaço da porta.  

	 — June! — ele abre os braços, assustando-a com aquela voz de trovão. — Vem cá me dar 

um abraço!  

	 Dante sabe que quanto mais abraços a alemã recebe, menos à vontade ela se sente. E 

justamente por saber disso o homem que acabou de chegar da plantação (fedendo a mato e suor), 

quer abraçá-la. Mas June conhece Dante como a palma de sua mão esterilizada. Antes mesmo que 

ele a agarre, ela espalma seu peito, preparada para usar se necessário também o pé para mantê-lo 

afastado.  

	 — Só abraço você depois que tomar banho. — ela avisa.  

	 Dante chacoalha o peito, rindo divertido:  

	 — Ah, mas aí não terá graça.  

	 June segura o sorriso, sem dar o braço a torcer que sente-se, de uma forma que nem mesmo 

ela entende, estranhamente em casa. 

	 — Venha, Mia vai adorar empurrar o bichinho de goiaba no seu colo. Ninguém mais 

aguenta aquela branquela.  

	 June sente uma pequena golfada lhe subir à garganta. Isso é o pai de seus afilhados.  

	 — Por favor, parem de chamar a menina de verme, ou vomitarei antes mesmo que possa vê-

la.  

	 Dante gargalha, deixando espalhado pelo chão de madeira polida um rastro de terra e mato. 

	  — June, você não existe!  

	 June existe, e nota que o homem que caminha à frente já não lembra mais o cruzamento de 

Rambo com Conan, o Bárbaro. Está mais para um daqueles mega tratores que dos programas que 

ela deixa rolando na TV quando tem insônia.  

	 — Engordou, grandalhão?  

	 Dante para na porta do quarto do bebê e bate três vezes. Leva então a mão à barriga 

arredondada sob a blusa e solta:  

	 — Falta de sexo. Mia está de resguardo.  

	 June rola os olhos. Em que outra parte do mundo ocidental civilizado ouviria, com tamanha 

desenvoltura e zero acanhamento, tal resposta? Ele abre a porta com um sorrisão divertido e ela 



entra, deparando-se com Mia, sua amiga querida, ninando um bebezinho no colo. Mia interrompe 

a canção e olha para June, e tão rápido quanto para de balançar a criança, seus olhos se enchem de 

lágrimas.  

	 — Você chegou!  

	 Ela caminha até June, que enxuga rapidinho as bochechas antes de beijá-la no rosto.  

	 — Oi, amiga, como você está? — pergunta. 

	  Mia exala alto, quilômetros de olheiras circulando os olhos cansados.  

	 — Exausta. Essa é de longe a pior dos três.  

	 Ela estende o bebê para June:  

	 — Quer segurar?  

	  June dá um passo para trás, varrendo a ideia para longe ao ver a criança enrolada como 

uma pequena múmia.  

	 — Boa tentativa. Nem morta.  

	 Ela ri, e Mia ri também. O primeiro mês é de longe o mais terno, mas também o mais 

cansativo da maternidade. Teresa veio para mostrar a Mia que três filhos está bom e que Mia, ao 

contrário de Dante, fugirá de uma quarta criança como o diabo foge da cruz. 

	 — Então essa é a Teresa? — June se inclina sobre o pacotinho nas mãos da amiga. Mia olha 

amorosa para o bebê em seus braços.  

	 — Sim. Essa é a minha Teresa.  

	 June observa a criança de longe, constatando o que já tinha ouvido. O bebê é de fato o mais 

branco de todos, e lembra um bicho de goiaba. Mas, de certa forma, olhá-la de perto é diferente de 

imaginá-la, e ela não sente nem um pouquinho de ânsia de vômito ao vê-la. Pelo contrário: seu 

peito aquece um pouquinho.  

	 As amigas conversam por um tempo enquanto o bebê dorme. Mia conta tudo sobre o parto, 

ali mesmo na fazenda, e como Dante e ela não dormem há trinta dias. Como Dona Querida está se 

virando em três, e ela acha que Teresa será mais atentada que Anna e Dantinho —  juntos.  

	 Quando chega a hora de amamentar, June deixa Mia e Teresa e vai para o seu quarto. É tão 

inquietante estar ali, e ao mesmo tempo tão normal. Enquanto desarruma as malas, lembra de 

todas as vezes que veio para a Alvorada passar temporadas, duas a três semanas de vez, várias vezes 

durante o ano. E vinha com o pretexto de acompanhar Mia, para despachar os assuntos dali, mas a 

verdade é que vinha porque deixou pra trás um casinho de amor que acabou mal.  



	 Ela olha para as roupas que escolheu trazer, pensando que por trás de cada escolha estava 

um pensamento velado. Quem iria olhá-la, vestida assim? Quem a acharia bonita, se a visse com aquela roupa? 

	 June espanta o pensamento como quem se livra de uma mosca chata, repetindo a si mesma 

que ele está casado. Que tem filhos. Que aquilo é uma idiotice. Ela mesma está com alguém, mente para 

si mesma. Um analista da bolsa, bem sucedido, rico, workaholic como ela. Um analista sem tempo 

para nada, nem mesmo para ela. Mas então June olha para fora, para o dia glorioso que invade o 

quarto pela janela, e sabe que teria morrido se tivesse escolhido viver ali. Não há para onde correr, 

ponto final. Hoje dói o mesmo do que doeu no passado.  

	 — Tia June? —  ela ouve Dantinho do outro lado da porta. — O café tá na mesa. Você 

vem?  

	 A barriga de June ronca, feliz. Ela abre a porta e olha para o moleque com  eterna cara de 

sujo.  

	 — Hm. Tia June ficou com fome, agora. Avise à Dona Querida que estou indo. Só preciso 

me desinfetar de vocês, coisa rápida.  

	 O menino ri cheio de falhas na carreira de dentes. Ele adora quando a tia diz essas coisas, 

faz com que os abraços apertados tenham outro gostinho. Ele ergue então um livro que segura na 

mão e fala com os olhinhos brilhantes:  

	 — Você lê uma história?  

	 June suspira ao olhar o livro que ele tem na mão. Aquele exemplar, um volume antigo e ultra 

manuseado da Branca de Neve, a persegue. Desde o dia em chamou a personagem, de Brrranca de 

Nêve, com a entonação tônica no "o" do Neve, nunca mais teve trégua. Rolavam de rir quando ela 

fingia não se lembrar do erro e repetia a entonação diferente, e recontavam incessantemente a 

história à mesa. Toda vez era a mesma coisa. Havia recentemente adicionado a Cindêrrêla à lista de 

leituras, para a diversão da meninada.  

	 — Leio. Deixa eu me lavar primeiro.  

	 June toma banho e escolhe a roupa mais confortável da mala, preparando-se 

psicologicamente para pegar o bebê de Mia e ajudá-la no que fosse preciso. Sai do quarto e se dirige 

à sala, encontrando todos conversando animadamente ao redor da mesa. As crianças continuam um 

amontoadinho de sujeita sob os cabelos eriçados, mas parecem maiores, e ela sente um aperto no 

peito. Não queria que crescessem tão rápido, ou que se passasse tanto tempo sem vê-las. Faz um 

carinho na cabeça dos dois e se senta à mesa. Mia chega amarrando o roupão, afobada, cheia de 

pressa para comer e curtir a companhia da amiga antes que Teresa acorde e recomece o infinito 



ciclo de come-arrota-dorme dos bebês de um mês de idade. Dante alisa as costas da esposa quando 

ela passa por ele, e sorri para ela até que ela se sente. A conversa, a partir daí, caminha frouxa. Eles 

conversam sobre a plantação, os planos para o próximo ano, sobre Teresa e as crianças e também a 

nova carreira de June. A noite já entra pela janela e as mariposas iniciam seus giros ao redor das 

lâmpadas quando ouvem alguém bater à porta. Mia diz para Dante atender, mas o marido está com 

Dantinho no colo, inventando moda com o menino, que gargalha alto, e nem mesmo a ouve.  

	 — Deixe que eu vou — June diz se levantando.   

	 Ela bate o polvilho da roupa e deixa a sala de jantar em direção à entrada. Tateia no escuro 

até a porta tentando achar a maçaneta e, ao abri-la, depara-se com a silhueta de um velho 

conhecido. Uma pessoa que no fundo sabia que encontraria, só não fazia ideia que seria ali, naquela 

hora, tão cedo.  

	 João.  

	 Ela mal teve tempo de se preparar. Por um tempo ela faz silêncio e ele também. Olham-se 

na penumbra da varanda como se fossem desconhecidos, visitantes de épocas diferentes. Estranhos 

reencontrando-se de supetão. Não sabem mais como se tratar, perderam os sorrisos bobos dos 

inícios. Não sabem mais se dão um abraço, ignoram-se ou apenas estendem a mão. Da última vez 

que June soube dele — da única vez que ousou perguntar, assim como quem não quer nada, como 

ele estava — , soube do segundo filho que ele teve e nunca mais quis saber de nada. Resignou-se em 

esquecê-lo, convenceu-se que era uma grande besteira pensar em um caso superficial — embora 

não passageiro. E descobriu assim, da pior maneira, que o coração não obedecia às vontades como 

a cabeça. E que continua querendo a mesma coisa, mesmo que não faça o menor sentido, anos 

depois.  

	 — June?  

	 June leva a mão trêmula até a parede, procurando um interruptor. Não acha, se irrita, logo 

depois desiste de ligar a luz. É melhor mesmo que ele não a veja tremendo. Ela leva a mão até o 

rosto, afastando o cabelo da frente dos olhos, sentindo a ponta dos dedos úmidos e frios. Mas é uma 

pena que não o veja. Ela sabe, pode sentir, até, que ele está tão abalado quanto ela. 

	 — Oi, João.  

	 Ele aperta o chapéu na frente do corpo como fazia no passado, como fez tantas vezes na sua 

frente. E quando vê que ele é o mesmo, June se odeia por sentir-se tão transtornada.  

	 — Dante está aí?  



	 Assim que fala o nome do homem, o diabo se materializa na sala estragando o momento. 

Dante chega trazendo a luz, o barulho de botas marchando no assoalho, as saudações ruidosas 

repletas de testosterona e a frase que a faz trincar os dentes de raiva:  

	 — Eita, você e João frente a frente outra vez  — diz, acotovelando-a ao passar por ela. Se há 

algo mais vulgar que os modos daquele homem, June desconhece.  

	 June dá um passo para trás, deixando-o passar. Não responde à provocação, mas tenta 

esconder as bochechas em chamas. João entrega a Dante o que veio entregar. Trocam algumas 

palavras, João recusa o convite para o lanche, diz que está sendo esperado em casa. Era a deixa para 

June sair dali, dar adeus e voltar à sala, mas ela não arreda o pé. Não consegue dar as costas para 

ele e imaginar que só vai vê-lo outra vez daqui a um, dois anos. Não quer. Não consegue.  

	 Dante olha para um e para outro com a sensibilidade de um Panzer de guerra. Como 

ninguém o olha ou responde à sua curiosidade, ele retorna a sala sob ameaças de Mia, que grita de 

longe que, se ele não deixá-los em paz, ela estenderá o resguardo.  

	 Por mais alguns segundos June e João se encaram. Ela consegue vê-lo, agora. Ele está com 

ruguinhas ao lado dos olhos e parece mais magro. Ela pensa em se despedir. Em sair dali, evitá-lo. 

Não aguenta sentir. É incômodo, não gosta, dá agonia. Prefere deixar seus sentimentos longe de seu 

centro de controle e evitá-los sempre que possível. Mas João, não. João não tem problema em sentir, 

ele sente e só. Sentir foi tudo que fez desde que a conheceu, e ainda sente um mundo de coisas por 

ela, por isso talvez diga:  

	 — Cê tá bonita.  

	 Ela fecha os olhos, atordoada. Então os abre.  

	 — Obrigada João.  

	 — Chegou hoje?  

	 — Cheguei agora à tarde.  

	 Ele olha para dentro, suspira, volta a olhá-la.  

	 — Quer dar uma volta?  

	 June sente um espinho descer pela garganta.  

	 — Para quê? — ela pergunta baixinho. Não era a intenção perguntar aquilo, nem soltar um 

para quê tão carregado — de emoção e de sotaque — , mas saiu assim e ela quer uma resposta. À 

luz da razão, não importava de verdade o que ele dissesse.  



	 Quer dar uma volta porque ainda a ama? Quer dar uma volta porque dói não ter se 

contentado em visitá-la lá fora, duas vezes por ano? Nada disso importa se não há sentimentos 

envolvidos. Não é certo, prático ou decente sair com ele dali.  

	 — Para conversar, oras.  

	 Boas épocas em que June amava com a cabeça. Hoje sentia raiva que gostasse tanto do jeito 

como ele ergue o ombro quando algo lhe é óbvio e a olha como se ela não fosse nada daquilo que 

ela sempre fez questão de ser. Ou mostrar que é.  

	 Ela não olha para trás, não lembra de avisar, não se interessa pelo fato dele ser casado e ter 

três filhos. Ela dá um passo para fora, vendo-o se afastar para ela passar, e fecha a porta atrás de si. 

Boas épocas em que amava com a cabeça. Ela não faz ideia, na verdade, do que seja aquilo que 

inunda seu peito, e ao mesmo tempo, deixa o coração tão vazio. Se enche, como pode esvaziá-lo? 

Parece um sinal, ou pareceria, se ela acreditasse nisso. Um sinal de que ela é habitável, que seu 

coração permitiria ser a morada de alguém. Ela deixaria até ele morar ali, se ele ainda quisesse. Mas 

ele não pode mais querer. June desce as escadas lembrando-se das coisas mais estranhas. Do jeito 

como ele próprio descia as escadas, por exemplo. As pernas ligeiramente abertas, os braços 

relaxados, aquela olhadela para um lado e para o outro com o nariz empinado. Ele ainda tem as 

mesmas costas fortes, e a pele continua escura e lustrosa. Ele não anda rápido. Não consegue, ainda. 

Mas a deixa para trás, é importante que chegue ao carro primeiro e abra a porta para ela. Sente 

essa vontade até hoje de adorá-la. Nem ele mesmo entende porque é escravo dessas coisas, mas elas 

se repetem há anos, toda santa vez que ela aparece.  

	 O que importa é que ela o segue e ninguém consegue mais dar meia volta. Ele para ao lado 

da caminhonete. Ela faz uma brincadeira, mas quando a brincadeira sai, não sai engraçada: 

	 — Desistiu da vovó charmosa das estradas? 

	 Ele abre a porta do carona. June tenta se lembrar quando foi a última vez que alguém abriu 

a porta do carro para ela, então se lembra: foi há seis anos, da última vez que saiu de carro com ele. 

	 — A vovó continua na garagem — ele responde. — Não consigo me livrar dela.  

	 — Por quê?  

	 — Muitas memórias.  

	 Ela entra sentindo tudo tremer. Sente também seu cheiro em tudo que a toca. João está no 

estofado, no ar, na sua pele quando entra do outro lado. Ela não vê brinquedos, algo feminino que 

diga que há uma mulher na vida dele, que aquele seja o carro da família. Deve ser o carro que ele 

usa para trabalhar. Um calombo gruda na altura da garganta e June mal consegue falar. São as 



memórias, essas famigeradas. São elas que fazem a gente se prender a essas coisas velhas e sem uso, 

que não fazem sentido ou tem qualquer função. Ela não quer se iludir, mas sabe que as memórias 

que o carro traz são deles. Dos dois deitados na carroceria suja vendo o céu passar estrelado sobre a 

cabeça. Não quer saber disso assim como não quer saber onde estão suas crianças, como está a vida 

na chácara vizinha, o que está plantando, o que resolveu fazer com a terra que Dante e Mia 

cederam para ele cultivar. June nem se lembra mais porque gostou tanto de João. Parece coisa de 

outro mundo, achar que eles poderiam dar certo. Sua cabeça repete mais e mais que é tudo uma 

grande besteira, mas o coração - esse pilantra - continua batendo forte por ele. Ele só sabe gostar de 

João.  

	 João olha para ela e dá um sorriso triste enquanto gira a chave. A caminhonete pega e parte 

estrada afora. Para onde vão? Nem ele, nem ela sabem. Mas quando o peito aperta desse jeito, o 

corpo pede por coisas dessas. Atos impensados. Desesperos contidos sendo extravasados de um jeito 

que a mente racional (dela) não entende. A caminhonete vai cruzando a fazenda escura, cortando-a 

em dois com os faróis altos. De um lado a luz se despede contornando os montes, do outro a mata 

escurecida adormece. João faz o trajeto que fizeram tantas vezes, e as mãos de June, suadas, 

apertam-se uma na outra. Não devia estar ali, fazendo aquilo, e daria tudo na vida, naquele 

momento, para que esse minuto nunca mais acabasse. A caminhonete sobe o morro e vai beirando 

a estrada íngreme que leva ao topo dos Pirineus. Leva ao estacionamento de Óvnis, onde tantas vezes 

foram namorar quando a vida era mais simples e quem dava as cartas era ela. Ali eles riam das 

histórias que ele contava, e se amavam de um jeito que June nunca mais experimentou. Bebiam 

leite-de-onça, riam de besteiras, e ela se sentia naquelas noites tão leve, mas tão leve, que tinha 

medo de sair voando.  

	 Então um dia o jogo mudou.  

	 Ela passou a não dar mais as cartas. Aquele garoto a colocou na parede: se ela não ficasse, 

ele seguiria a vida. Com outra. Ela duvidou, e no alto da sua arrogância, achou que ele não sabia 

blefar. Qual não foi sua surpresa quando ficou sabendo, meses depois, durante um inverno glacial 

em Nova York, que seu peão de olhos tristes estava casando naquele mesmo dia, a milhares de 

quilômetros dali, com uma moça bonita e gentil. E o inverno durou nela um pouco mais do que 

durou no mundo.  

	 A cidade grande sequer enxergou sua tristeza, uma dentre tantas outras histórias que 

deixaram de acontecer por causa de sua grandeza. E os filhos vieram para ele, e ela nunca mais 

conseguiu voltar pra lá. Vez ou outra pensava no porquê da vida fazer essas coisas com as pessoas. 



Ela não tinha respostas, apenas apegava-se a uma sem nenhum motivo em especial: as coisas são 

assim, ponto. E ali estava ela, sentada ao seu lado seis anos depois do último encontro, sem trocarem 

uma única palavra. No minuto em que se viram, aceitaram ir embora, juntos, rumo ao mesmo lugar 

de sempre, como se algo maior — mais forte, mais potente que eles — os guiasse.  

	 June pega coragem para começar:  

	 — João, eu...  

	 Ele interrompe sua frase com tranquilidade.  

	 — Não precisa falar nada, June. Não precisa.  

	 E ela não fala, porque seu tom é tudo que ela precisa para se aquietar. A lua vai crescendo à 

medida que contornam o morro e a estrada fica mais esburacada. Em minutos estão no platô 

solitário, onde só um estacionamento precário e alguns arbustos secos são testemunhas de sua 

presença. João estaciona no meio do platô e apaga os faróis Tem tanta coisa em suspenso no ar ao 

redor que June sufoca. Ela abre a porta e salta do carro, botando para dentro o vento frio e 

expandindo o peito. Não trouxe casaco, não trouxe a bombinha, se passar mal precisa contar com a 

descida para chegar à sede da fazenda. Mas desconfia que não terá falta de ar, porque suas doenças 

sumiam como que por milagre quando estava com ele.  

	 Ela ouve João saltar do carro e bater a porta. A escuridão é total, a única luz vem do céu, da 

enorme bola prateada que ilumina o horizonte vasto. Até onde a vista alcança, tudo que existe para 

se ver, de norte a sul, de leste a oeste, é de Mia e Dante. João caminha até a borda e põe as mãos na 

cintura, descansando as vistas na imensidão familiar. Ela queria amar um lugar assim, com essa 

intensidade. Com essa mesma intensidade que vê Mia amar a Alvorada. Ela pensa que talvez o 

amor esteja ligado a essa capacidade de olhar todos os dias para a mesma coisa e deslumbrar-se com 

ela como se a visse pela primeira vez. Como se numa mesma paisagem muito mais pudesse ser visto, 

mais do que por exemplo ela consegue ver, em sua inquietude, a cidade grande que escolheu para 

morar. E que mora lá apenas porque ela nunca deixa de ser diferente, dia após dia.  

	 June quer parar de pensar nisso. Pensa em perguntar pela esposa dele, como ela é, o que faz, 

o nome dos filhos. Proibiu Mia de contá-la, sabe que só sofreria se soubesse. Saber pra quê? Ao 

mesmo tempo, não ser alimentada de notícias lhe causa fome. Fome de saber.  

	 — Ea família, vai bem? — ela pergunta.  

	 — Vai sim.  

	 Ela balança a cabeça com os olhos marejados. Quer ir embora dali. Já. 

	 Ele se aproxima dela. Para ao seu lado, quieto. 



	 Ela tem tantas saudades do tempo em que era venerada por ele. Tentou perder isso, esse 

gosto por ser olhada como se fosse melhor que todas as outras mulheres do mundo, mas descobriu – 

no divã do terapeuta mais caro da cidade – que vivemos numa busca incessante por esse olhar. Que 

ver-nos no olhar do outro nos dá forma. Por isso saiu naquele dia do consultório aos prantos, com a 

sensação de ter jogado fora um grande tesouro.    

	 —  Mas aí já era tarde demais — ela sussurra para ele, sem que ele faça ideia dos contornos 

que a cabeça percorreu para chegar naquela frase.   

	 — Tarde para quê? —  ele pergunta.  

	 Que pena que ela não consegue ser vista por ele agora. Está escuro, ela também não 

consegue vê-lo. É melhor assim.   

	 —   Nada. Só comentei uma besteira. — Ela volta a olhar para o vale.  Um longo tempo se 

passa até que sua voz chegue, tranquila e livre de mágoas:   

	 —  Sempre quis saber por que disse não.   

	 Ela sabe que ele está olhando para ela, e que se emociona, porque seus olhos brilham mais 

agora que brilhavam antes. Frente ao silêncio, ele volta a olhar para o vale também. Arrasta as mãos 

no rosto, tomba as mãos ao lado do corpo. Tanto ele quanto ela, mas por motivos diferentes, se 

pergunta o que estão fazendo. Por que não conseguem botar uma pedra sobre o assunto e encerrá-

lo.    

	 — Não sei o que me deu. Eu acho que só queria vir uma última vez até aqui —  ele diz.  

	 — O que deu em você foi o que deu em mim —  ela responde.  

	 Mais um tempo e ninguém diz nada. Dizer o quê? Que se arrependem? Que querem ir 

embora? 

	 —  Eu tenho três filhos —  ele fala como se justificasse-se. —  Daniel, Julia e Carla.  

	 June fecha os olhos tentando não ouvir. Não dar aos três um rosto. Ela não chora, mas o 

esforço para conter as lágrimas é titânico.   

	 —   ... e a minha esposa se chama Mirna. É uma moça muito boa pra mim. Muito, muito 

boa.   

	 A lágrima escorre mesmo assim. Ela não vai limpar, não vai mostrar que está chorando. Por 

que, ela se pergunta? Por que está chorando, ou escondendo que está? Ela não sabe. Parece sempre 

o certo a fazer, fingir que não sente nada.    

	 —  E você? —  ele insiste.    



	 June olha para o céu, cansada. Tenta se lembrar da última vez que saiu com o Workaholic 

da bolsa. Esquece o cara, tenta se lembrar de outro. Um que tenha valido a pena. Houve um Karl, 

ela tem certeza, mas não foi o último ou o penúltimo. Há esse cara que às vezes finge ao lado dela 

ser desse mundo. Como ela. Fora ele, não existe mais ninguém.   

	 —  Não há ninguém. — Nunca tem. Ela está mais rica, no entanto. Pensa em dar de ombros 

e dizer isso, mas é tão imbecil que só deixa para lá.  —  Eu agora tenho uma empresa – ela fala do 

que pelo menos lhe dá certo orgulho. — Tenho novas modelos sob meu agenciamento. A empresa 

come duas vezes mais o meu tempo, não tenho tempo para mais nada.   

	 A frase saiu estranha. Como se fosse uma prisão, e não uma realização pessoal.   

	 — Por quê? —  ele pergunta. Ela adora o "rrr" enrolado dele, e o fato de não haver nenhum 

tipo de malícia na pergunta.    

	 —  Por que o quê? 

	 —  Por que está trabalhando tanto?   

	 Ela dá de ombros.   

	 —  Para fazer algo, eu acho. Achar sentido no fim do dia.   

	 Ele assente, entendendo. June olha para o carro. Quer ir embora, não gosta que tenha 

ouvido o nome da esposa e das crianças, que não saiba porque trabalha tanto. Por que ele disse o nome 

delas?, pensa, irritada. Para explicar porque não estão ali enroscados na carroceria, como estariam se 

fosse outra época?    

	 — Você pode por favor me levar embora? 

	 Eles se olham em meio ao breu, mas está escuro demais. Longe demais para se verem outra 

vez.    

	 —  Claro.  

	 Ele se vira e caminha até o carro enquanto ela acompanha seu andar com o peito 

comprimido. Olha em desespero para o céu, para o oceano escuro, e vê cair, com luminosidade 

imensa, uma estrela cadente. Acha que se lembra de algo que seu pai disse uma vez, quando era 

pequena. Sobre pedidos feitos a meteoritos que caem do céu. Não acredita mais nisso, mas fecha os 

olhos assim mesmo e pede que o tempo volte e ela possa consertar alguns erros. Quando abre os 

olhos, sente o calor em suas costas. Sente as mãos deslizarem por sua barriga e o queixo repousar 

em seu ombro. A emoção invade seu peito e inunda seus olhos. Ela abraça os braços dele e tomba a 

cabeça, odiando-se por amar tanto seu contato. Ela vira gentilmente e o encara, então o abraça, 



dessa vez de verdade, com força. Tem medo que seja um abraço de despedida, do mesmo jeito que 

teme não ser.   

	 —  Não vá — ela pede. 

	 —  Não vou. 

	 E eles se beijam. E se despem, sob o sereno, livrando-se de blusas, calças, roupas íntimas, até 

que estejam sem nada. Com as bocas coladas, tropeçam até o carro e tombam sobre o capô, mãos 

deslizando para cima e para baixo, beijos recordando cheiros e gostos há anos ausentes, mas não 

esquecidos. June se esquece que não gosta de pele para lamber pele. João se esquece que tem uma 

aliança no dedo e ama quem nunca esqueceu. E as pernas se cruzam, encaixadas como peças de 

quebra cabeça, e ela sente seu membro roçar entre seus pelos, e sorri triste por ser tão boba e 

brincar com seu físico, no começo. Sozinho, João lhe proporcionou mais prazer que qualquer outro 

que a tocou até hoje. E ele cheira a suor, a dia de trabalho, a homem másculo e hormônios que ela 

nunca achou na cidade grande. E ele se derrete com a pele alva que nunca viu sol, e com o cabelo 

que só viu em revistas. Lembra-se do dia em que a viu pela primeira vez, e a achou mais bonita que 

o próprio céu. E os beijos tão profundos ficam tristes, e diminuem de intensidade, e tanto June 

quanto João passam a existir na ponta da língua, e nas palmas das mãos e pontas dos dedos que se 

tocam. Como se a existência fosse uma coisa móvel. Como se ela migrasse de um centro único, de 

um painel de controle, para se deslocar até onde importa. Para onde, no fim, todo contato deságua. 

	 E as pontas dele passeiam pelas curvas dela, e a língua dela passeia pela carne dura dele. E 

ele a trava em um agarro que a joga sobre o capô, e ela se lembra que o menino doce tinha um lado 

bicho até hoje não achou em mais ninguém. E com o cabelo dela preso entre os dedos e o rosto 

colado na lataria, ele a observa. Alisa as costas estreitas, o traseiro exposto para ele, a intimidade 

revelada por entre as bandas da bunda. Ele deita sobre ela e a penetra sem carinho, com força e 

certa raiva. Ela sente o ir e vir bruto enquanto olha, desnorteada, para os vagalumes que cruzam 

sobre o carro. O corpo se move para frente e para trás, a boca está aberta por causa da respiração, a 

pele fricciona em cima da lataria, a sensação de dor vai dando lugar ao relaxamento e a 

personalidade dura amolece pela força invasora. Ele a vira antes que goze, deita sobre ela, agarra 

suas mãos e as eleva, beija-a com carinho e paixão. E param, mais uma vez, na carroceria da 

caminhonete. Sobre uma lona suja, amam-se como antes, como anos atrás. Ele beija seus seios, sua 

barriga, sua penugem dourada entre as pernas, lambe a carne intumescida. Ela se chacoalha, 

enlouquecida, para desmaiar sem forças sob ele. Deixa de existir, enquanto ele volta a penetrá-la, 

como super executiva fria e solitária. Vira a mulher que o teria toda a noite. A que receberia todo 



dia os seus beijos. Ele acelera, agarra seus braços, chama seu nome baixinho, leva a mão aos seus 

cabelos. Então geme e tomba sobre ela. Larga seu cabelo, ajeitando-se ao lado dela. A penugem 

crespa do peito faz cócegas na pele sensível. Ele a beija no pescoço enquanto ela fecha os olhos.  

	 — Eu sempre vou gostar de você.  

	 E ela fecha os olhos e faz que sim, não querendo dizer que sabe nem que aceita a frase, que 

também o ama e acha difícil deixar de amar a essas alturas.  

	 Ela abre os olhos. Um segundo, e o raio de luz que achou ser uma estrela cadente 

desaparece, e o céu volta a ser escuro.  

	 Hora de ir embora.  

	 O amor aconteceu na memória. Nada mais que um sonho bobo, um desejo não realizado. 

Ela entra no carro e João dá a partida. Não falam nada, não têm muito o que dizer. Pensam, cada 

um em um canto, que foi uma tolice revisitar o lugar onde foram tantas vezes. Por que fizeram isso, 

se isso só traz dor?  

	 A Alvorada se aproxima. June mal vê a hora de sair do carro e meter-se no banho. Extirpar 

de si o cheiro imaginário que ele deixou nela. Ele para na frente da sede e ela abre a porta, 

precisando respirar.  

	 — Você vai ficar bem? — ele pergunta.  

	 — Vou — ela acha forças para sorrir. — E você? 

	 Ele suspira olhando para frente, para a casa iluminada. Dali ouvem os risos das crianças, e o 

choro do bebezinho.  

	 — É a vida, fazer o quê?  

	 Ela sai do carro. Não quer nem mesmo um beijo no rosto, é melhor não se encostarem. Ela 

vê a caminhonete dar a volta e as luzes vermelhas desaparecerem depois de uma curva fechada. É a 

vida, fazer o que? Tomar da próxima vez a decisão certa? Ela responde à pergunta que não pediu 

resposta, como responde toda pergunta que lhe fazem. Não foi amor, não era para ser — diz a si 

mesma, chacoalhando os pensamentos românticos. Entrou naquele carro porque não pensou, 

deixou o coração decidir. Mas o coração foi embora com João, e ela voltou a ser só razão. Melhor 

assim.  

	 — Tia June?  

	 Anna está parada na varanda, iluminada pela luz parca.  

	 — Oi — June sobe os degraus em sua direção. Os olhos da menina estão nas luzes que 

desaparecem na estrada.  



	 — Tá fazendo o quê aqui forra, menina? Vamos entrar, está frio.  

	  — Você está gelada — a menina diz ao sentir a mão da madrinha.  

	 — Eu sou gelada. — June aperta o nariz da menina.  

	 — Por que não se casou com ele? — a menina solta.  

	 June para no lugar. De onde saiu a pergunta? E que resposta damos a perguntas assim?  

June pensa um segundo, então responde:  

	 — Porque a tia queria conquistar o mundo, e é mais difícil conquistar o mundo daqui.  

	 — Você podia ter trazido o mundo pra cá, como a mamãe fez — Anna rebate.  

	 — Acredite, Anna, o mundo não veio com ela. Não há restaurantes tailandeses na esquina, 

nem mega livrarias, ou cinemas espetaculares em Pirrenópolis.  

	 A menina jamais se dá por vencida.  

	 — Papai diz que pra ser feliz não precisa de nada disso.  

	 June se abaixa para responder na sua linha de visão, e é bom que a verdade venha de algum 

lugar, já que não virá do pai fanfarrão:  

	 — Seu pai tem uma visão muito limitada de felicidade. Do lado de vocês quatro, aquele 

homem seria feliz até no inferno.  

	 Anna gosta da resposta, e agora dispara as palavras entrando de ré na casa:  

	 — Acho que você deveria ter se casado com o tio João! Mamãe falou que você ia acabar 

gostando daqui. Que teria uma penca de filhos com ele. Que enlouqueceria a garotada com suas 

manias! 

	 June imita um princípio de infarto, e Anna gargalha. Mas a menina não tem intenção de 

parar de provocar, e June já se recompôs da última meia-hora, e está pronta para a brincadeira. — 

	 — Eu só gosto de crianças na sopa — ela pisca para a afilhada, que dispara correndo e 

gritando para dentro da casa. As duas se perseguem até quase quebrar um vaso, então June a 

alcança, a levanta e a prende sobre o ombro.  

	 — Você sabe quem foi June na mitologia? — Anna pergunta entre risadas, de cabeça para 

baixo. 

	 — Claro que sei, oras, é do meu nome que estamos falando. June vem de Juno. Esposa de 

Júpiter e deusa de todos os deuses.  

	 Anna se solta e foge soltando gritinhos pela sala. Ela para atrás da mesa, enquanto Dante, 

Mia e Dantinho observam a brincadeira das duas. Anna segura na cadeira do pai, e detrás dele 

pergunta:  



	 — E sabe como era o equivalente de Juno na mitologia romana?  

	 June sabe, mas não se lembra. E nos segundos em que gasta procurando a palavra na 

cabeça, a afilhada solta:  

	 — Hera. Esse é o nome que o tio João deu à sua chácara.  

	 Hera. A informação aquece o coração de June. E pelo resto da noite, passada em meio a 

histórias, risadas e livros de fantasia, a informação martela em sua memória. É doce imaginar que 

em um lugar daquele fim de mundo, uma terra foi dedicada a ela. Coisas da vida, ela pensa enquanto 

conta a história da Cinderrêlla para os sobrinhos. 	  

	 Fazer o quê, além de viver? 

	 É a vida.  
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