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— Você vai me fazer um favor, vai cuidar de mim. Isso é 
humilhante?

— Eu adoro cuidar de você, mas é uma situação nova. Dei-
xa eu pensar.

— Não tem o que pensar. É só pegar o alicate e cortar. E 
dar uma lixadinha básica. Coisa que se resolve em cinco minutos.

— Me dá um tempo.
— Se você não fizer eu mesmo vou tentar. E vou acabar 

travando as costas.
— Olha, tenho uma proposta. Te dou de presente uma ses-

são na pedicure.
— O quê?! Vai gastar essa grana só pra não cortar as minhas 

unhas?
— Mas ela vai fazer o serviço muito melhor que eu.
— Você não deve estar falando sério.
— Eu só quis achar uma solução conciliatória.
— Uma solução cômoda pra você.
— Tá bom, eu corto, não vamos brigar por causa disso. Es-

pera aí que eu vou buscar o alicate.
— Agora não precisa. Não vou te dar esse desgosto. Passa a 

grana que eu vou na pedicure.
— Que jeito grosseiro de falar! “Passa a grana”... Pede com 

educação que eu dou.
— Como é que eu posso ter educação com quem não quer 

cuidar de mim?
— Mas eu cuido, que saco! Queria acabar essa conversa 

idiota, mas não consigo.
— Nem eu. Espera só as minhas costas ficarem boas e você 

vai ver o que é bom.
— É mesmo? O que eu vou ver?
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— Não sei, mas eu precisava falar isso.
— Posso rir?
— Não se atreva. 
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ePisódio iV

— Meu bem, andei olhando umas novas amizades que você 
adicionou no seu face.

— Ah, é um pessoal lá da faculdade.
— Mas não são da sua classe, né?
— Não, de fato não, conheci uma galera na lanchonete, no 

intervalo. Como é que você sabe?
— Bem, nesses três anos já sei quem são seus colegas. Prin-

cipalmente as suas colegas. Não pense que sou boba.
— Nunca achei você boba. 
— É bom mesmo. Tenho uma memória muito boa pra cer-

tas coisas.
— Ok. Se você quiser, amanhã vai me buscar lá e eu te 

apresento pro pessoal. 
— Você sabe que amanhã eu tenho terapia e saio bem tarde 

do consultório. Foi o único horário que o Dr. Sérgio me arranjou.
— Desculpe, tinha esquecido. Vai no dia que quiser. Não 

tenho nada pra esconder.
— Você conheceu a galera na lanchonete da facul ou no bar 

da esquina?
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— Foi na lanchonete, mas a gente costuma esticar o interva-
lo e dar um rolê no bar da esquina. Vai prosseguir o interrogatório 
ou já está bom assim?

— Posso dar uma olhada no seu whatsapp?
— Mas o que tem isso a ver?
— Agora que eu sei o nome das piranhas quero ver se elas 

mandam umas fotos pra você.
— Para com isso! A gente tem de ter confiança um no outro. 

Desse jeito não vamos a lugar nenhum.
— Deixa ou não deixa?
— Agora, neste momento, não vou deixar. Seria muito hu-

milhante.
— Humilhante? Tô sabendo. Daqui a pouco eu saio e você 

apaga as mensagens. Pensa que eu sou trouxa?
— Não penso nada. Só quero sossego. Aproveita esses minu-

tinhos antes de sair e me faz um cafuné.
— Puta que pariu, não sei como você me dobra. Devo ser 

muito fácil. Deita a cabeça aqui no meu colo.
— Adoro esse seu jeito de amassar meus cabelos.
— Devia arrancar tudo, fio a fio.
— Você ficaria ainda mais apaixonada. Meu pai cantava 

uma marchinha de Carnaval antiga, “É dos carecas que elas gos-
tam mais”.

— Deixa de ser ridículo. Amo sua cabeleira.
— Agora sim é a minha mulher amada que está falando. 

Repete, vai.
— Só se me deixar ver o whatsapp.
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ePisódio V

— O que você tem?
— Por quê?
— Estou te achando com uma cara meio fechada.
— Não tenho nada.
— O seu rosto tá todo contraído, tá com um sulco na testa, 

os lábios apertados.
— Você fica me filmando o tempo todo?
— O tempo todo não. Só quando você fica assim.
— Me deixa em paz. Não é todo dia que a gente está de 

ótimo humor.
— Mas seu astral quase sempre é muito bom.
— Quase sempre. Tem dias que não está bom.
— Aconteceu alguma coisa?
— Nada de importante. Aborrecimentos pequenos, do dia a dia.
— Mas você não pode me contar?
— Para com isso, não vale a pena. É coisa passageira, daqui 

a pouco está tudo bem.
— Eu te fiz alguma coisa?
— Eu sabia. Era isso que você queria saber desde o começo, 

não era?
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— E que mal tem? Quero saber se te fiz alguma coisa e não 
percebi.

— Não fez nada, desencana.
— Não mesmo?
— Não, já disse.
— Pode ser que eu tenha feito e você não quer me dizer. 

Pode dizer.
— Não é nada disso, para com essa mania de achar que tudo 

é com você.
— Muito estranho. Não fiz nada e você fica de cara feia pro 

meu lado. Ainda por cima não diz por que está assim.
— Você não fez nada pra me chatear, mas está começando 

a fazer.
— Mas se eu não te fiz nada até agora, não mereço esse 

tratamento ríspido.
— Ai, meu Deus, já expliquei tudo o que tinha pra explicar.
— Menos a razão dessa cara fechada.
— Eu tenho aborrecimentos no trabalho, às vezes tenho 

dor de cabeça, minha irmã me enche o saco com as confusões 
dela, descobri que o cachorro está com pulgas. O que mais você 
quer?

— Calma, calma. Eu só queria saber o que te aflige. Qual 
dessas coisas está te chateando mais?

— Está me chateando ficar aqui respondendo seu interroga-
tório e não resolver nada disso.

— E se você não estivesse aqui estaria resolvendo tudo isso?
— Não, claro que não. Mas estaria com mais sossego pra 

pensar nas soluções.
— Ok, vou te deixar em paz, mas não sei como você conse-

gue se aborrecer tanto com coisas pequenas.
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— O problema é que você se acha o centro do mundo. Aliás, 
o centro do meu mundo. 

— Uai, o que te deu?
— Esse teu raciocínio pretensioso. Se está tudo bem entre 

nós, eu não teria outras razões para me aborrecer.
— Mas entre nós tá tudo bem, né?
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