
 
 
 

Babs (Disponível) 
[~* I’m crazy in love1 (F)(L) *~] 
___________________________________________________________ 
 
Babs diz: 
dessa 
Babs diz: 
preciso d+ da sua ajuda 
Babs diz: 
ñ sei + o q fz 
Babs diz: 
me encontra na frente do parquinho hj às 11? 
Babs diz: 
cogumelo mofado! 
 
änÐỶ ~ tĤΈ ǻÑĢєľ frØm ỳŌÜŗ ЙỊGĥτмĂŖÉ2 diz: 
ke???? 
änÐỶ ~ tĤΈ ǻÑĢєľ frØm ỳŌÜŗ ЙỊGĥτмĂŖÉ diz: 
komuh assim barbara? 
_ 
 
Você acabou de chamar a atenção. 
_ 
 
[Babs está indisponível.] 
___________________________________________________________ 

  

 
1 Eu estou loucamente apaixonada 
2 O anjo do seu pesadelo 



 
 
 

1. Andressa 
 

Bárbara está atrasada. 
Encaro meus All Stars surrados, me sentindo patética. Eu não tinha nem motivos 

para achar que as coisas seriam diferentes. Na primeira migalha de atenção que ela me 
deu em anos, vim correndo que nem uma idiota, como se ela não tivesse destroçado meu 
coração. 

Agora ela está atrasada, e a culpa é só da trouxa que acreditou na ilusão. 
Capaz de ela nem vir. 
Bem feito para mim. Quem sabe assim eu aprendo? 
— Acho que ela não vem, né? — Camilla comenta em voz alta, cortando o silêncio 

constrangedor. Isso me faz erguer a cabeça, meio espantada. Quase tinha me esquecido 
de que eu não sou a única abandonada nesta noite fria. 

Me viro então para Daniela, que não disse uma só palavra desde que chegou. 
A visão faz meu coração apertar. Dani é quase a mesma pessoa de quatro anos atrás, 

usando o mesmo estilo de roupa, o mesmo perfume e o mesmo cabelo crespo curto. Ela 
está com a cadeira de rodas levemente empinada para trás, girando distraída a rodinha 
direita sem sair do lugar – uma mania que, pelo visto, sobreviveu ao abismo temporal que 
separou nosso grupo de amigas.  

Sempre que a vejo, não consigo ignorar a saudade boba daqueles dias mais fáceis. 
De todas nós, ela foi a que menos mudou. Mordo os lábios com força para barrar a vontade 
de chorar. Depois de tanto tempo, está cada vez mais patético não ter superado o fim 
dessas amizades. 

De súbito, me sinto muito envergonhada por ter vindo até aqui, e então meu modo 
de defesa toma controle do meu corpo e eu falo, no tom irritado, quase superior, de quem 
declara o óbvio: 

— Foi burrice achar que ela viria. 
Camilla esfrega os braços, espantando o frio, e faz uma careta. 
— Bom, ela usou o código urgente. 
Posso jurar ter escutado uma risada vinda de Daniela, mas, quando olho em sua 

direção, ela ainda está com a expressão entediada de antes. Camilla franze a testa, 
chateada, então acho que talvez não tenha sido minha imaginação. 

— Ela não teria usado o código urgente à toa. Então, sei lá, acho que talvez a gente 
deva esperar mais um pouquinho. 

— Tem mais de meia hora que a gente tá aqui, Camilla — digo. Não queria soar 
tão ríspida, mas, em meio ao turbilhão de pensamentos dentro da minha cabeça, parece 
inevitável. 

— Eu tô indo embora — Daniela anuncia simplesmente, então vira a cadeira e se 
afasta sem dizer mais nada. 

Eu e Camilla nos entreolhamos. 
Nossa decisão, o próximo passo que vamos tomar, paira no ar. Devemos também ir 

embora? Desistir de Bárbara? Aceitar que fomos iludidas? Simplesmente seguir a vida, 



 
 
 

ignorando o chamado estranho e misterioso feito pelo MSN anos depois de nossa amizade 
ter acabado? 

— Ela usou o código urgente — Camilla repete baixinho. 
Concordo com a cabeça, mas desvio o rosto e perco meu olhar ao longe. Reconheço 

a esperança no tom de voz da garota, afinal eu também nutri expectativas irreais com 
relação a Babi por anos e anos, por mais doloroso que fosse. No entanto, o tempo, rigoroso 
professor, me ensinou a hora de abrir mão, jogar a toalha e evitar, sempre que possível, 
uma nova ferida. 

— Por que isso importaria — pergunto então a ela —, quando todo o resto já deixou 
de importar há tanto tempo? 

Camilla, é claro, não tem resposta para isso. Quem teria? É o tipo de coisa que 
acontece naturalmente e é uma merda, mas não há muito o que fazer. Amizades de 
infância raramente duram para sempre. O normal é que as pessoas se afastem conforme 
se transformam em indivíduos diferentes. 

A nossa amizade se quebrou aos poucos. Eu fui a primeira atingida, mas poderia ter 
sido a última. Não faria diferença. O fato é que não existe mais motivo para ter esperança. 
Bárbara nos enganou. Precisamos aceitar e ir embora antes que fique ainda mais 
vergonhoso. 

Solto um suspiro triste e cansado, me desencostando das grades do parquinho. 
Então, giro os ombros e massageio a nuca, tentando pelo menos aliviar a dor no corpo, já 
que não tem muito o que ser feito com as dores que assolam lugares inalcançáveis em 
mim. 

Camilla e eu ficamos em silêncio por uns instantes, sem saber bem o que dizer. 
Anos atrás, isso seria impensável. Quando juntavam Bárbara, Camilla, Daniela e eu, 
ninguém conseguia calar nossa boca. Mas agora nenhuma palavra do mundo parece 
adequada. 

— Se cuida, Milla — digo por fim. 
Camilla se despede com um aceno, e então cada uma segue para seu próprio bloco. 
 

  



 
 
 

2. Camilla 
 
É a segunda vez que a professora me chama e eu não sei a resposta. Não consigo 

prestar atenção no que está sendo dito. Quando temos que ler um texto para a aula, as 
letras entram por um olho e saem pelo outro. E, embora eu esteja tentando manter um 
sorriso, não consigo impedir que meu rosto se vire o tempo todo à procura de Dessa. 

Ela está no canto da sala, lá no fundão, como sempre. Cabelo chapado, a franja 
lateral cobrindo um olho contornado de lápis preto, o piercing reluzindo no lábio. 

Não sei dizer quando ela parou de ser uma das minhas pessoas preferidas no mundo 
e se tornou... isso. Por quanto tempo evitei olhar para ela? Quantas vezes, mesmo sem 
perceber, virei a cara? Será que era porque o novo visual dela me assustava? Ou será que 
era pelas lembranças doloridas? 

A voz da garota ecoa na minha cabeça agora. 
Por que isso importaria quando todo o resto já deixou de importar há tanto tempo? 
Quando foi que tudo deixou de importar? E por que nós permitimos que isso 

acontecesse? 
Andressa está mordendo uma cutícula quando, distraída, olha em minha direção. 

Viro o rosto bem rápido, sentindo as bochechas esquentarem. Não consigo explicar a 
culpa que invade meu peito, como se olhar fosse um crime. Mas algo dentro de mim se 
estilhaça, deixando cacos pesados que dificultam a respiração. 

Ajeito a faixa no meu cabelo e me endireito na cadeira. 
Lorena, minha colega da célula na igreja, uma vez me disse que acha que Andressa 

está possuída. Tipo, por um demônio ou sei lá. Isso explicaria a mudança de 
comportamento, o novo modo de se vestir, talvez até as músicas que escuta. 

É difícil pensar isso de uma menina que costumava ser minha melhor amiga, e acho 
que foi o que me manteve afastada por tanto tempo: eu não queria descobrir se era verdade 
ou não. Mas, depois de nos encontrarmos na sexta à noite, as duas bobas esperando por 
Bárbara – nossa primeira conversa depois de tanto tempo –, vejo quão injusta eu possa 
ter sido. 

Talvez venha daí a vergonha. 
A culpa. 
A dificuldade de respirar. 
— Desculpe a intromissão, professora. Vou precisar conversar com duas de suas 

alunas. Andressa Ferraz e Camilla Martins, por favor, me acompanhem. 
Meu coração começa a bater mais rápido e meus ouvidos apitam, bloqueando o som 

do ambiente. Olho para a porta da sala de aula com os olhos arregalados e percebo que a 
coordenadora, Marli, está ali na frente, me encarando. 

Giro o pescoço para olhar para Andressa. 
Não é possível que, justo no momento em que estou pensando nela, venha alguém 

chamar nós duas para fora da sala. Será que eu disse alguma coisa em voz alta sem querer? 
Minha colega se levanta e caminha até a coordenadora sem olhar para trás, não parecendo 
nem um tiquinho curiosa com relação a mim. 



 
 
 

— Camilla, por favor — a coordenadora insiste. — É um assunto urgente e 
delicado. 

Coloco a mão no peito, esperando uma confirmação de cabeça, porque até agora 
não aceitei muito bem que ela esteja falando comigo. Comigo e com Andressa. 

Um assunto urgente. 
Delicado. 
Por fim, peço licença à professora e saio da sala. Marli fecha a porta assim que eu 

termino de passar, e então ficamos as três no corredor, encarando umas às outras por 
alguns instantes. 

Andressa não diz nada, e nem seria característico dela dizer, mas um arrepio me 
atravessa quando reconheço a preocupação em seu rosto. Suas expressões faciais me 
foram um dia tão familiares que, de alguma forma, o código comportamental deve ter 
sido cravado a laser na minha cabeça, impossível de esquecer. 

— Me acompanhem, por favor — Marli diz por fim, se virando para percorrer o 
caminho até sua sala. 

Quando a estupefação se abranda, eu saltito atrás dela com mais pressa, tentando 
arrancar alguma informação significativa. O que quer que esteja acontecendo, gostaria de 
me preparar melhor antes de precisar lidar com a situação. 

— O que houve? — indago. — Está tudo bem? 
Ela não me responde. Vejo Andressa me encarando com o rabo de olho e sacudo a 

cabeça. 
— Por que eu e a Andressa? — pergunto então. — O que a gente fez? 
Novamente, a coordenadora me deixa falando sozinha, mas agora ela aperta o 

passo, parecendo doida para escapar do meu interrogatório. 
Isso com certeza não é um bom sinal. 
Troco um olhar aflito com Andressa assim que chegamos à frente da coordenação.  
Marli abre a porta devagar, e eu prendo o ar, lutando contra a vontade de também 

fechar os olhos para tentar escapar do que está lá dentro. Quando entro na sala, no entanto, 
sou atingida por uma onda de confusão. 

A primeira pessoa que vejo é Daniela. Mesmo depois de tantos anos, meus olhos 
parecem ser magnetizados para encontrá-la onde quer que esteja. O que ela está fazendo 
aqui? Não é mais uma aluna, já que se formou ano passado, então deve ter alguma razão 
muito séria. Dani está parada em um canto, ao lado de duas cadeiras e na frente de mais 
duas. 

Meu coração dá um soco no peito quando avisto minha mãe em uma das de trás. 
Ela, sem parecer pensar muito, se levanta e vem ao meu encontro, me abraçando apertado 
com lágrimas nos olhos. Enquanto retribuo, ainda sem entender nada, reconheço a mãe 
de Andressa, que está gesticulando para a filha se aproximar. 

Nas cadeiras da frente estão os pais de Bárbara. Faz um tempo que não os vejo, mas 
eles são a cara dela, então nem dá para confundir. 

Quando minha mãe enfim me solta, já estou começando a juntar as peças do quebra-
cabeça. E então noto que há um policial parado no outro canto da sala.  


