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Camila Heloíse

Relógio quebrado

Eu conto as horas certas antes de dormir. E por 
sempre a soma não levantar nem todos os dedos de uma 
só mão, eu durmo mal.

E conto o tempo de madrugada esperando o celular 
tocar, e porque ele não toca, meu estômago revira em bai-
xo das cobertas até amanhecer.

E conto quanto tempo ainda falta para o almoço, 
quantos quilômetros eu já passei e quantos faltam pra 
chegar em casa. Faço a soma das tarefas que ainda não 
realizei, aperto mil vezes o botão do celular pra ver que 
horas são.

Mas hoje prometi a mim mesma comprar um reló-
gio quebrado, um presente para minha alma singular.

Quero um relógio quebrado pra tomar banho sem 
pensar no tempo, e tomar chuva sem pensar no depois. 
Pra não ter que esperar a hora certa de ganhar coragem, 
pra não ter tempo exato pra arrumar a bagagem, pra não 
perder o ônibus, pra não ficar com fome.

Quero um relógio quebrado que me mostre que eu 
não preciso abrir a geladeira e ser rápida. Que não existe 
tempo certo pra fazer a coisa certa –– ou a coisa errada. 
Um relógio quebrado, que faça o beijo não terminar, o pôr 
do sol não acabar, os olhares profundos não terem fim.
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O Amor é o que vem depois

Que não exista não ir porque não vai dar tempo, ou 
esperar dar o tempo para então ir. Um banho de espumas 
que não enrugue os pés se demorar, uma bela vista da 
janela que não mude; um perfume de gardênias que dure 
sem tempo, um vento no meio do peito que se possa parar 
pra sentir sem se atrasar para viver. Um abraço que seja 
infinito, um sonho que não dure apenas sete minutos, um 
desejo realizado a qualquer momento, uma lembrança que 
faça sorrir sempre, um olhar para o céu que tire as dúvi-
das sem precisar voltar pra casa antes das seis, uma foto 
que não congele o tempo, um espelho que não importe no 
futuro.

Quero um relógio quebrado.   Para bagunçar as 
horas e entrar em sintonia com meu coração bagunçado.   
Para então fazer sentido –– e eu não fazer mais nada no 
tempo errado.
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Camila Heloíse

Aspas

Quando um sonho terminar bem antes de você vi-
venciá-lo, que você não termine. 

Quando o dia permanecer nublado, que no mais 
profundo do seu íntimo ainda haja sol.

Quando algo bonito em seu pensamento tiver fim, 
que você não finalize com ele. 

Que a cada sonho que lhe for tirado das mãos e da 
alma, seja como se fazem com as mais belas plantas: que 
são podadas para que cresçam ainda mais bonitas.
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Camila Heloíse

No jardim dos girassóis

Eu precisava de portas abertas, pra que pudesse 
correr indo e voltando quantas vezes meu coração julgas-
se necessário. Precisava de um não preparado na boca de 
quem quer que fosse pra me dar um freio, pra me ativar 
o bom senso. Precisava continuar sonhando com aquelas 
coisas tantas, e um sol que coubesse na ponta do meu 
dedo enquanto eu escrevia mais uma frase, mais um ro-
mance escandaloso. Precisava que não esvaziassem meus 
sonhos como quem esvazia uma garrafa d’água. Eu respi-
ro a vida em forma de poesia e vejo tudo por um aspecto 
romântico infinito.

E precisava que ninguém me apagasse. Que acei-
tasse, sem precisar enfiar goela abaixo, este meu viver que 
escapa pelas costuras da roupa como se meus pensamen-
tos flutuassem o tempo todo no meio de um jardim de 
girassóis. Queria ser sentida, respirada, sugada até não 
ter forças pra pensar, e ficar de olhos fechados, de braços 
abertos e nada mais.

Para me ter, era preciso manter meu espírito livre, 
mas segurar meu corpo. Não matar meus sonhos, mas 
rasgar minha roupa, minha carne. Me dar broncas, mas 
rir dos meus devaneios. Porque eu era daquelas criaturas 
sem destino certo para os pés, mas com o coração certo de 
onde era o meu lugar.
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O Amor é o que vem depois

Ou pelo menos achava isso. Mas, quando eu dizia 
que estava preparada para tudo nesta vida, é porque não 
imaginava conhecê-lo e amá-lo profundamente. E desco-
bri que o amor não aceita regras ou vontades. O amor é 
ele. Todinho ele. Somente ele. Louco para nunca ser des-
coberto ou desvendado. O amor só quer ser.
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Camila Heloíse

As paredes da ausência

O segredo é não aprisionar. 

Nem sentimentos, pessoas, lembranças e muito menos amor. 

O amor, assim como todas estas outras coisas, 

precisa estar livre para existir.

Eu sei que não importa o que eu faça ou quantas 
pessoas eu conheça; é ele quem sempre salva a minha 
vida. Quem sempre me tira do meio da minha lama psico-
lógica e me lava a alma. Sempre ele que tem o dom de rir 
na hora certa de chorar, e nunca fazer doer em todas as 
outras horas.

A sorveteria não tem graça sem ele pra reclamar da 
demora. A festa não tem sentido sem ele pra sacrificar a 
noite com um mau humor que mais parece farsa, criado 
pra me distrair do resto do mundo. O parque vai continuar 
tendo graça lá fora pra um milhão de pessoas, mas pra 
mim só terá quando ele puder estar. A vida só tem graça 
quando ele está e faz aquela cara de quem sabe exata-
mente o que estou pensando. Despejo um porre de pala-
vras engarrafadas, mas ele não reclama. Junta todas elas 
e liberta meu medo esquisito junto com a minha mania 
esquisita de apostar demais nas pessoas.

Ele é o tipo de cara que tem o dom de fazer a vida 
parecer leve e a desconfiança desnecessária. E ainda não 
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