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Aos vinte e sete anos, Eveline achava que estaria em outra fase 
de sua vida. Outro lugar, outras pessoas, num patamar maior, mais 
próximo de tudo que ela havia sonhado para si mesma quando era 
criança. Porém, aos vinte e sete anos, Eveline estava sozinha, às 
seis da manhã, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, segu-
rando uma placa, esperando alguém que ela nem sequer conhecia.

Mas ela não tinha opção; tinha de estar ali.
Porque, aos vinte e sete anos, Eveline estava no Rio de Janeiro, 

sem família, sem emprego, sem apartamento e, por mais que doesse 
a lembrança, sem o desgraçado que lhe pedira em casamento, que 
a fi zera sair de Barreiras, no interior da Bahia, e se mudar sozinha 
para uma cidade agitada como o Rio, apenas para depois, dispensá-
-la no altar, via mensagem de texto.

Agora, com o orgulho ferido, ela simplesmente não podia vol-
tar para sua cidade natal. Barreiras, apesar de ser ligeiramente 
grande, ainda conservava muito de uma cidade interiorana, o que 
signifi cava que todo mundo sabia — e cuidava — da vida dos ou-
tros, o que signifi cava que, a essa altura, todo mundo sabia que a 
linda Eveline, de tez morena cor de jambo e olhos jabuticaba, que 
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10 JANDA MONTeNeGrO

se encantara pelo carioca e que largara tudo para “viver na capi-
tal”, tomara um pé na bunda em pleno altar, para felicidade das 
velhas fofoqueiras.

Não, ela não podia voltar. Nunca fora uma moça orgulhosa, 
mas, caso resolvesse retornar a Barreiras, certamente sofreria re-
jeição de todos e terminaria seus dias como uma solteirona, com a 
casa cheia de gatos, cuja história serviria para as próximas gerações 
como exemplo a não ser seguido.

Não. Os últimos seis meses no Rio de Janeiro tinham sido ter-
ríveis, e possivelmente os próximos não seriam muito animadores. 
Ainda assim, era melhor do que ser rejeitada por pessoas que uma 
vez ela chamara de amigas, com as quais partilhou momentos na in-
fância. Ela sabia, no fundo, que aquela gente não o faria por mal — a 
maioria, ao menos. Era assim que as coisas aconteciam por lá. Por 
isso preferia não voltar, e dessa maneira conservaria a lembrança 
dos amigos do passado, todos ainda bons indivíduos, que ela gosta-
ria de voltar a ver um dia, em outras circunstâncias.

Até lá, era preferível sofrer sozinha na cidade grande, onde nin-
guém a conhecia e onde não devia nada a ninguém.

Eveline olhou para o relógio em seu pulso. Seis e meia da manhã.
— Saco!
Na boa. Que pessoa se sentiria feliz por estar no aeroporto às 

seis e pouco da manhã no primeiro dia do ano novo? Enquanto a 
maioria ainda voltava para casa, saindo das festas ou começando 
a curtir a ressaca, ela já estava de pé, maquiada e trabalhando, bem 
longe de casa. 

Mas não havia muita opção, e, no fundo, Eveline sabia disso. 
Esse era o preço a pagar para continuar no Rio de Janeiro, mesmo 
que, para ser honesta consigo mesma, ela desse tudo para sair des-
sa cidade. Quando pequena, tal como todas as outras garotas da 
sua idade, ela sonhava conhecer o lugar que era cenário de tantos 
romances e tantas novelas, especialmente as do Manoel Carlos. 
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Sonhava mergulhar no mar e ver o Cristo, conhecer os cariocas e 
seu peculiar modo de falar, passear pelo calçadão como se fosse a 
Garota de Ipanema, mesmo sem ter o perfi l de protagonista de no-
vela de horário nobre.

Hoje, nada disso importava, nada disso tinha graça. Ela estava 
apenas passando os dias, um após o outro, ganhando tempo para 
saber o que fazer da sua vida. Talvez o Rio não fosse sua nova casa, 
mas saber que não podia voltar para Barreiras facilitava as escolhas 
— agora ela só seguiria adiante, mesmo que de vez em quando ba-
tesse a saudade dos pais.

Impaciente, Eveline passou a mão pela cabeça e voltou a 
sentir falta dos cabelos longos. Não pela última vez, amaldiçoou 
o ex por tê-la convencido a trocar suas longas madeixas por 
um corte curto e moderno. Agora, seis meses depois, o cabelo 
crescendo desenfreado, ela sentia que até isso o cretino havia 
roubado. Só que agora, com o cabelo curto, ela não tinha paci-
ência ou dinheiro para ir todos os meses ao salão para aparar o 
formato (os males dos cortes curtos e modernos!), tampouco 
aguentava esperar que os fios ficassem longos de uma vez. Na 
dúvida, deixava-o crescer, com a desculpa de que essa não era 
uma preocupação imediata.

Eu não sei nem o que fazer com o meu cabelo, que dirá com a 
minha vida!, pensou, enquanto novamente passava a mão pelas 
madeixas e as puxava, querendo acreditar que, assim, as ajudava a 
crescer mais rápido.

— Feliz Ano-Novooooooooooo! — gritou uma senhora ao seu 
lado, correndo ao encontro de alguém que parecia ser seu fi lho. O 
jovem, que empurrava um carrinho com duas malas, largou tudo para 
um abraço apertado, com direito a rodopio. A mulher deu gritinhos 
de reprimenda, que na verdade signifi cavam o oposto.

A cena despertou Eveline, fazendo-a voltar para o presente. 
Olhando ao redor, pela primeira vez ela percebeu que não era a única 

Tres_dias_para_sempre.indd   11 16/12/2014   16:19:37



12 JANDA MONTeNeGrO

ali. Aparentemente havia muitas pessoas aguardando, quase todas 
com olhos ansiosos. Viajar no Ano-Novo pode parecer uma péssi-
ma ideia para alguns, mas naquele momento ela começou a notar 
que poderia ser uma boa ideia. Certamente era uma viagem mais 
barata; afi nal, quem quer passar a virada do ano voando? Entretan-
to, se no seu destino há alguém querido esperando por você, que 
presente melhor do que chegar de viagem nas primeiras horas do 
ano para abraçar e beijar a pessoa amada? Uma onda de compaixão 
a invadiu e por um momento ela invejou todas aquelas pessoas que 
estavam ali e eram amadas, e aguardavam alguém a quem certa-
mente amavam também. Ela, ao contrário, simplesmente segurava 
uma placa.

A única pessoa que fi cara ao seu lado desde o seu “quase casa-
mento” fora a Raffa, recepcionista-chefe do hotel no qual a jovem 
se hospedara na véspera do casamento e no qual a cerimônia seria 
realizada, caso o noivo tivesse comparecido. Após o fi asco, quando 
todos os convidados foram embora, Raffa encontrou Eveline de-
baixo da mesa do bolo, encolhida, abraçando as pernas e fi tando o 
vazio. Ela lhe estendeu a mão e a convidou para voltar para a suíte e 
se trocar, uma vez que já não havia mais ninguém ali. Como a moça 
não respondeu, Raffa a conduziu pela mão até que ela estivesse na 
segurança do seu quarto, para lamber suas feridas.

Três dias depois, Raffa bateu na porta da suíte e, não recebendo 
nenhuma resposta, usou sua chave-mestra para entrar no aposento. 
Lá, encontrou Eveline exatamente na mesma posição, ainda usan-
do o vestido de noiva, e visivelmente abatida. Raffa teve compaixão 
da moça e a ajudou a tirar o vestido e a colocar roupas confortáveis. 
Em seguida, convidou-a para trabalhar para ela no hotel, fazendo 
alguns bicos informais até que ela decidisse se queria permanecer 
na cidade ou não. Disse também que as diárias da suíte não seriam 
cobradas, mas que a partir daquela noite ela teria de ir para um dos 
quartos reservados aos funcionários, no primeiro andar. 
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Eveline permaneceu calada. Raffa tomou isso como um sim 
e a conduziu a seu novo quarto. Desde então, em troca da mora-
dia-temporária-que-já-durava-seis-meses, Eveline fazia pequenos 
serviços para a gerência, em sua maioria recebendo passageiros e 
turistas nos aeroportos e conduzindo-os ao hotel, certifi cando-se 
de que não se perderiam no caminho. Não era um serviço complica-
do, e, mesmo sem saber falar inglês, ela nunca tivera problema para 
se fazer entender com os estrangeiros.

Trabalhar no primeiro dia do ano tinha um quê de aporrinhação, 
mesmo que Eveline não tivesse feito nada de especial na véspera e 
tivesse ido se deitar à uma da manhã. No fundo, o que a incomoda-
va era o fato de, há seis meses, ela pensar que hoje estaria passando 
o primeiro Ano-Novo com o marido, rodeada por sua nova família 
e, possivelmente, já esperando um fi lho do casal.

Mas nada disso tinha ocorrido e Eveline não conseguia conter 
o mau humor.

Os passageiros do voo que ela aguardava começaram a sair, e 
Eveline levantou sua placa um pouco mais alto. Ela aguardava um 
casal, então, toda vez que via um homem e uma mulher juntos, se 
esticava toda. Os minutos se passavam, os abraços diminuíam, o 
relógio marcava oito horas e nada do casal.

— Com licença. Todos os passageiros desse voo já saíram? — ela 
perguntou a um policial federal sentado na saída do desembarque.

— Sim — respondeu ele, sonolento.
Maravilha, ela pensou. Não só me � zeram vir aqui cedo pra ca-

ramba no primeiro dia do ano, como também não apareceram, e me 
� zeram vir à toa!

— Alô, Raffa? É a Eveline. — Enquanto segurava o celular com 
o ombro, ela guardava a placa do hotel na bolsa e puxava a carteira. 
— Então, os pax não apareceram.

— Jura?? Caramba... — A recepcionista pareceu mesmo de-
cepcionada.
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— Pois é. O pouso estava marcado para as seis horas, já são 
oito, todo mundo já desembarcou, mas nada deles. Acho que fi ca-
ram de festa ontem e se esqueceram da viagem.

— É bem provável! — Raffa brincou; uma experiência com hós-
pedes indicava que isso era bem provável.

— O que você quer que eu faça?
Diz que eu posso ir embora! Diz que eu posso ir embora! Diz que 

eu posso ir embora!
— Olha, já que todo mundo desembarcou e eles não vieram, 

você pode vir embora.
Uhu!!
— Mas eu vou te pagar de qualquer forma. E não se esqueça 

de trazer o recibo do táxi da ida, ok? Você não teve difi culdade pra 
chegar aí hoje, teve?

— Bom, na verdade, tive, sim. Todos os taxistas estavam co-
brando valores exorbitantes. Você não vai gostar nem um pouco do 
recibo que eu vou te dar.

— Ai...
Eveline sorriu.
— Paciência, né? Vem aqui pro hotel logo, pra você descansar. 

Estamos te aguardando. Eu vou ligar para o motorista e dispensá-lo 
também; afi nal, ninguém merece ser esquecido, né?

Nem vir à toa para o aeroporto a esta hora da manhã.
— Ok. Tchau.
Raffa não era exatamente uma amiga, mas Eveline gostava de 

pensar que era, para se sentir menos solitária nessa cidade que não 
era a sua. Ouvi-la dizer “Vem logo, estamos te aguardando” trouxe 
algum conforto ao seu coração, como se a outra realmente sentisse 
sua falta e desejasse que ela descansasse.

Talvez tudo que Eveline precisasse agora fosse encarar o novo 
ano com outros olhos, outras atitudes, e permitir que fi nalmente 
sua vida melhorasse.
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Do lado de fora do aeroporto, o bafo quente do verão carioca 
arrancou qualquer reminiscência da chuva da madrugada. Quando 
Eveline acordara naquela manhã, ainda caíam as últimas gotas do 
céu, o que aumentou a preguiça de sair para trabalhar. Era a pri-
meira tempestade de verão do ano, que viera para lavar os amores 
antigos e limpar o céu para as novas paixões.

Eveline se encaminhou para a fi la do ônibus. Enquanto anda-
va, observou a quantidade de turistas que chegavam para embarcar 
— a grande maioria bêbada, porém superfeliz, e ela não conseguiu 
evitar invejá-los. Ela não bebia, era verdade, mas, fosse qual fosse o 
problema que aquelas pessoas tivessem, nada disso importava na-
quele momento. Eveline sentia falta de sentir-se leve assim.

Um grupo de cerca de trinta argentinos, aparentemente todos 
de uma mesma família, embarcava no ônibus que fazia o transfer 
entre o aeroporto e a cidade. Será que haveria espaço para ela? 
Eveline não queria ter de esperar o próximo ônibus, que seria dali 
a uma hora. Estava exausta, mal-humorada, e tudo que queria era 
ir para casa e se enfi ar debaixo das cobertas, mesmo que a “casa” 
fosse o quarto dos funcionários do hotel.
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Quando parou no fi m da fi la, reparou em dois rapazes à sua 
frente. Ambos eram lindos, tipo modelos, e pareciam estar se reen-
contrando depois de muito tempo. Eveline reparou em ambos, mas 
se demorou no mais baixo deles, embora tanto um quanto o outro 
fossem bem altos. O rapaz a olhou nos olhos também, com a mes-
ma intensidade, e nenhum dos dois desviou o olhar.

Nossa, que cara lindo!, ela pensou, fi nalmente desviando o 
rosto e fi ngindo contar o dinheiro. Nossos � lhos seriam lindos! Ime-
diatamente Eveline balançou a cabeça, recriminando-se por esse 
pensamento. Desde quando se tornara o tipo de garota desesperada 
que fi ca escolhendo parceiros pelas ruas, avaliando suas qualidades 
físicas e ponderando se sua prole seria bonita ou não?

Entretanto, ela não conseguiu reprimir um sorriso. Os fi lhos de-
les realmente seriam lindos.

O grupo de argentinos terminou de colocar suas malas no ba-
gageiro e subiu no ônibus. Eveline observou o rapaz. Devia ter um 
metro e setenta e cinco, mais ou menos, mais alto que ela. Moreno, 
bem bronzeado, provavelmente porque já estivesse no Rio de Ja-
neiro havia dias e provavelmente aproveitava o sol infi nito do verão 
carioca. O cabelo curto e espetado combinava com a barba rala, 
que lhe dava um charme de garoto-propaganda de perfume impor-
tado. Mas os olhos dele eram da mesma cor dos de Eveline, e foi 
nisso o que ela reparou, acima de tudo.

O rapaz subiu no ônibus e Eveline fi cou aguardando que o 
outro subisse junto. Porém, como o outro não se mexia (estaria 
ele também disfarçando, contando o dinheiro?), ela resolveu subir. 
Então, entregou o dinheiro ao motorista e passou pela catraca, 
atenta ao movimento do outro rapaz atrás de si, que subiu logo 
em seguida.

O ônibus estava quase todo lotado, restando apenas as duas 
últimas poltronas no fundo. Considerando que um dos rapazes ti-
nha uma mochila como bagagem e o outro não tinha nada, Eveline 
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ponderou suas opções. A gentileza lhe dizia para deixar um banco 
vazio para o rapaz da mochila, mas isso seria muito mais fácil se 
ele tivesse entrado na sua frente. Na dúvida, resolveu não parecer 
esquisita e se sentou no banco vazio da esquerda, deixando o da 
direita livre, onde o primeiro rapaz se sentou.

Sentar provavelmente não era uma boa ideia. Imediatamente 
ela sentiu todos os seus músculos relaxarem, gritando por um des-
canso que a noite de Ano-Novo não lhe dera. Por mais que tivesse 
ido para o quarto cedo, a festa no hotel tinha rendido até a hora em 
que saíra para o aeroporto, impedindo-a de adormecer profunda-
mente, interrompida a todo momento pelo constante som de gritos 
e de fogos de artifício.

O outro rapaz se aproximou e se sentou ao lado do amigo. Por 
ser mais alto, suas pernas muito longas, somadas com o volume da 
mochila, faziam com que mal coubesse na poltrona. Eveline quis 
ignorar a situação, mas o bom senso falou mais alto. Ela sabia que a 
viagem até a cidade duraria pelo menos meia hora, e o rapaz estava 
visivelmente incomodado naquela posição. Talvez ela não pudesse 
acabar com a fome do mundo, mas, naquele momento, podia fa-
zer um gesto de gentileza que acabaria com o desconforto de uma 
pessoa. Eram os pequenos gestos do dia a dia que faziam a diferen-
ça, ela acreditava. Mesmo que não houvesse um Dia do Juízo Final 
para fazer a contabilidade de suas boas ações em vida.

Ela soltou um longo suspiro, retendo os músculos já relaxados, 
e falou:

— Oi, você quer trocar de lugar comigo ou deixar sua mochila 
no banco ao meu lado? — ela perguntou devagar, mastigando as 
palavras, pois os dois tinham cara de gringos e não entenderiam por-
tuguês. Ela apontou as coisas enquanto falava, para facilitar.

O rapaz olhou para ela e, meu Deus, ele também era lindo!
De onde quer que os dois fossem, defi nitivamente, Eveline pen-

sou, um dia ela teria de ir conhecer o local de onde eles vinham.
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— Você não se incomoda?
Ué?! Ele fala português?
— Hum, não. Dá pra ver que você não cabe aí, com todas as 

suas coisas.
Ele sorriu. Os olhos cinza pareciam brilhar em contraste com os 

dentes muito brancos. Ele podia ser mais alto, mas o outro era mais 
bonito. Por meros detalhes, era verdade, mas ainda assim ela elegia 
o outro como mais bonito.

Por isso mesmo, decidiu falar apenas com o mais alto.
Ele se levantou e, imediatamente, Eveline imitou seu gesto, 

indo para o corredor a fi m de lhe dar passagem. Ela esperava que 
ele colocasse a mochila na poltrona da janela, anteriormente vazia, 
para que ela voltasse a se sentar no corredor e o rapaz fi casse com 
o amigo. Mas não foi isso que aconteceu.

O jovem de olhos cinza largou a mochila no banco ao lado do 
amigo, atravessou o corredor e se sentou junto à janela, deixando o 
banco do corredor para Eveline.

Por alguns segundos ela não soube o que fazer. Aquilo não 
fazia muito sentido. Quer dizer, ela até poderia entender que 
ele não quisesse deixar a mochila com uma desconhecida, mas, 
pelo gesto de gentileza, não esperava que ele fizesse o rearranjo 
dessa forma.

Confusa, ela balançou a cabeça e deixou o assunto de lado, 
sentando-se novamente em seu lugar e fechando os olhos, espe-
rando poder voltar a relaxar mesmo que todo o seu corpo estivesse 
consciente da presença daqueles dois estranhos extremamente 
atraentes.

— Como foi na Bahia, jovem?
— Foi massa! Ficamos numa praia que era praticamente nossa, 

quase ninguém ia lá.
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— E onde fi ca isso?
— Ah, não sei. Meu primo que sabe. Ele me levava pros lugares 

e eu nem perguntava, só seguia o roteiro. Foi a melhor coisa! Plane-
jar não combina com férias.

Sério mesmo que eles vão � car conversando comigo no meio?
Eveline queria relaxar e adormecer, aproveitar esses minutos 

da viagem com pessoas que ela nem conhecia para se esquecer 
de tudo e fi car alguns minutos consigo mesma, sem se preocupar 
com hóspedes, com seu passado ou com seu futuro. As viagens de 
ônibus sozinha indo ou vindo do aeroporto eram a melhor parte 
do seu trabalho, pois era quando ela fi ngia ir viajar de verdade, 
que aquele ônibus ia levá-la para outra cidade, onde ela seria feliz, 
onde haveria um homem que a faria feliz e não a deixaria esperan-
do no altar, na frente de seus pais e de duzentos desconhecidos.

Só que aparentemente aquela não seria uma viagem para sonhar.
— Jovem, eu nem acredito que você veio me buscar!
— Sussa, cara. Tá tranquilo.
— Pô, sério mesmo. Você veio aqui a esta hora, e hoje, ainda 

por cima! Brigadão mesmo!
— Tá de boa.
Não, eles não iam parar de falar.
Se soubesse que seria assim, Eveline não teria feito a gentileza.
Ele se remexeu na poltrona, num gesto para ver se fazia os dois 

prestarem atenção que ela estava ali e que eles a estavam incomo-
dando com aquele papo todo.

— Deve ter sido difícil chegar aqui hoje.
— É, foi meio complicado. Tive que me juntar com uns gringos 

e rachar um táxi, porque nenhum queria trazer os caras pra cá, daí 
desenrolei em português mesmo e evitei que os gringos pagassem o 
dobro. Em troca eles me deram uma carona. Mas tá beleza, tamo 
aqui e isso que importa.

Quero dormir...
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De repente o rapaz à direita fez um movimento brusco, afas-
tando a mochila de lado e aproximando o corpo do corredor.

— Véi, você pagou tua passagem?
— Paguei, por quê?
— Nãããão! Eu já tinha pagado tua passagem!
— É sério?
— Sim, falei pro motorista que tava pagando a minha e a tua. 

Vai lá!
Ah, não...
Eveline suspirou profundamente e abriu os olhos. Era inútil 

fi ngir que dormia quando haviam se passado apenas poucos minu-
tos, e quando estava bem óbvio que os dois falavam tão alto que, 
mesmo que ela quisesse, não conseguiria adormecer. Ela inclinou o 
rosto um pouco para a esquerda, com um meio sorriso nos lábios, 
de modo a mostrar ao rapaz ao seu lado que tinha ouvido o que eles 
haviam dito e que ele não precisava pedir, ela já sabia o que fazer.

Mesmo com as costas reclamando, Eveline reuniu forças e se 
levantou novamente, dando passagem para o rapaz sair pelo corre-
dor e ir falar com o motorista.

Eveline ponderou por alguns segundos se deveria voltar a se 
sentar ou fi car em pé. A conversa do rapaz com o motorista com 
certeza não demoraria muito, e o esforço de ter de se levantar de 
novo não a atraía. Então resolveu fi car em pé e aguardar o outro 
voltar para poder se sentar de vez e não mais se mexer.

De repente, o ônibus deu uma parada brusca e Eveline perdeu 
o equilíbrio. Seus braços se soltaram do encosto da poltrona em que 
se seguravam e ela tentou alcançar a primeira coisa que viu pela 
frente. Acabou agarrando parte da mochila à sua direita.

E seus olhos se encontraram com os dele.
Por um instante, Eveline esqueceu onde estava e quem era. Fi-

cou completamente absorta naquele mar negro profundo. O rapaz 
a olhava com curiosidade, mas a sensação era de que havia um ímã 
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que a empurrava para a frente, na direção dele. Da posição em que 
estava, um pouco mais abaixo, o semblante do rapaz contrastava 
com a luz que vinha de fora, dando um tom acobreado à sua pele.

Era o tipo de homem que poderia ter a mulher que quisesse.
Com esse pensamento, Eveline afastou os olhos e se ergueu, 

ignorando a mão estendida para ajudá-la.
— É mole? O motorista disse que tinha esquecido que você ti-

nha pagado minha passagem! — Eveline ouviu uma voz atrás de si. 
O outro rapaz estava de volta e já tomava seu assento. Ela o seguiu.

— Como assim esqueceu? Eu paguei sua passagem meio se-
gundo antes de você passar! — respondeu o outro.

— Foi o que eu falei!
— Cara, eu juro que não entendo esse negócio das pessoas 

quererem se aproveitar umas das outras. Sério, pra quê isso?
Eveline estava novamente sentada, novamente decidida a ig-

norar a presença dos dois e tentar descansar — ou ao menos fi ngir.
— Tsc. Relaxa. É Ano-Novo.
— Mesmo assim. Às vezes tenho a impressão que todo mundo 

nesta cidade quer se aproveitar do turista de alguma forma.
— Ah... é assim em qualquer parte do mundo...
Contra sua própria vontade, Eveline sentiu-se um pouco irrita-

da com o comentário do rapaz. O Rio de Janeiro não era sua cidade 
natal, e, a bem da verdade, ela não tinha passado bons momentos 
ali, mas as poucas pessoas que havia conhecido até então não só a 
ajudaram como foram mais do que generosas com ela e com a situ-
ação em que se encontrava.

Ela cruzou a perna e sentou em cima das próprias mãos, a fi m 
de não demonstrar qualquer reação.

— Bom, pelo menos ele devolveu meu dinheiro.
Os dois riram.
O ônibus fez uma curva para a direita e, pelos cálculos de 

Eveline, deveria estar saindo da Linha Vermelha e se dirigindo 
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para São Cristóvão, para dali seguir o caminho por baixo. Então 
parou.

— Já chegamos? — perguntou a voz vinda de seu lado direito.
Desisto de tentar dormir. De� nitivamente, eles não vão me deixar 

em paz.
— Não, vocês não chegaram — respondeu ela.
O rapaz do lado esquerdo riu.
— Você sabe para onde vamos? — perguntou ele.
— Não. Mas difi cilmente alguém pede para descer em São 

Cristóvão, ainda mais com malas.
Ele riu novamente.
— Você é esperta. — Ele apoiou o braço no banco da frente e 

sustentou a cabeça com a mão. — Nós vamos para Copacabana.
— Hum. Legal. Eu também. Aviso vocês quando chegarem lá.
Ela tinha decidido dar o assunto por encerrado. Mesmo que aque-

le ao seu lado fosse menos bonito que o outro, ainda assim era bonito 
demais, e isso a deixava nervosa. Homens bonitos a deixavam muito, 
muito nervosa, a ponto de falar besteira demais, ou simplesmente se 
calar. Ela não conseguia raciocinar perto de gente bonita, fato.

— Você vai para lá também? — perguntou aquele que estava à 
sua esquerda.

Ela suspirou. Não tinha jeito, teria de conversar.
— Vou.
— Você mora lá?
Hum... é complicado.
— Digamos que sim.
— Digamos que sim? — repetiu o da direita. — Como assim 

“digamos que sim”?
— Eu não sou daqui. Eu estou aqui.
E por que estou dando informações pessoais a dois desconhecidos?, 

recriminou-se Eveline.
— É mesmo? E de onde você é? — interessou-se o de olhos negros.

Tres_dias_para_sempre.indd   22 16/12/2014   16:19:38



23Três Dias para Sempre

— Bahia.
Ela sentiu um movimento ao seu lado esquerdo. O rapaz ali ha-

via se interessado pelo assunto.
— Da Bahia, é? E de onde na Bahia? — ele brincou, imitando o 

sotaque.
— Barreiras. Fica pro interior, longe das praias e do turismo.
Foi só naquele momento, quando falou pela primeira vez de sua 

cidade natal, que ela sentiu a mágoa em sua voz ao tocar nesse as-
sunto. Ela achava que já o superara, mas, ao que parecia, ele apenas 
estava adormecido.

Os meninos, entretanto, pareceram não notar nada.
— Não cheguei a ir pro interior, não. Eu estava no sul com meu 

primo, ele me levou pra um monte de praias que eu não lembro o 
nome, mas preciso dizer: as praias na Bahia são lindas!

— Devem ser — comentou ela.
— Oxe, tu não conhece, não? — provocou o da esquerda, ain-

da imitando o sotaque.
— Não, não. Nunca fui.
O desgraçado disse que um dia me levaria.
— Oxe, e como pode isso?
— Pois é, não tive oportunidade. Ainda. — Ela queria encerrar 

o assunto, com medo de aquela conversa tomar rumos que desper-
tassem memórias adormecidas.

— E você está fazendo o que aqui no Rio de Janeiro? — conti-
nuou o mais bonito deles.

Não ia adiantar. Ou aquele ônibus seguia mais rápido para che-
gar ao hotel logo e ela poder descansar, ou ela fi caria conversando 
com os dois. Aparentemente só havia a segunda opção.

— Estou a trabalho.
Não deixava de ser verdade. Podia ser que esse não tivesse sido 

o motivo que a trouxera ali, mas era o que a fi zera fi car. Pelo menos 
até ela decidir aonde ir em seguida com sua vida.
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— E você trabalha com o quê? — quis saber o da esquerda.
— Trabalho num hotel em Copacabana.
Antes que pudesse perceber, ela já havia estendido um cartão 

de visitas do hotel para cada um deles.
— Line Escudeiro, The Razor’s Hotel — leu o da direita.
Droga!, pensou Eveline. Ela havia esquecido que a Raffa tinha 

escrito o nome dela nos cartões para que os turistas soubessem 
como chamá-la em caso de dúvida no trajeto. 

— É como todo mundo me chama. É mais fácil pros gringos. 
Meu nome mesmo é Eveline.

— Gosto de Line — continuou ele.
— Parece um hotel chique — disse o da esquerda.
— E é. Cinco estrelas. — Line estava fi cando um pouco tonta 

de fi car virando a cabeça de um lado para o outro, tentando manter 
a conversa com ambos.

— Então, se precisarmos de alguma coisa, podemos te ligar? — 
O da direita apontou para o cartão, e Line lembrou, inocentemente, 
que ele não só tinha o seu nome como também o número do seu 
celular. Raffa achara boa ideia fazer alguns poucos cartões com o 
nome e o número dela, para o caso de algum passageiro se perder 
no trajeto. Nunca havia acontecido, mas Line nunca ousou dizer 
que aquela era uma ideia boba.

Ela suspirou. A sequência de gestos involuntários a havia levado 
até aquela situação. Não havia mais volta. Quem sabe talvez os dois 
fossem caras legais, no fi m das contas.

— Hum, claro. Por que não?
— Por que não? — repetiu o da esquerda, dando uma piscada, 

o que a fez enrubescer. Seria impressão sua ou eles estavam dando 
mole para ela?

Não, não. Homens bonitos não davam em cima dela.
E, bom, o primeiro e único que o fi zera desaparecera no mundo, 

junto com o par de alianças no qual seu pai gastara toda a economia 
da família.
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— Tá frio aqui neste ônibus — o da esquerda reclamou, es-
fregando as mãos nos próprios braços, tentando se aquecer. — Ô, 
Line, você não está com frio, não?

Na verdade, ela estava. O ar-condicionado ali estava um pouco 
exagerado, mas ela não queria admitir.

— Rapaz, quando você sair daqui e ver como tá quente lá fora, 
vai sentir saudades deste ônibus. Aproveite enquanto pode!

Os dois riram do comentário dela, concordando.
— E vocês, são de onde? — Ela resolveu puxar assunto. Agora 

iria até o fi m com aquilo, só para saber onde terminaria.
— Brasília — disseram, em coro.
— Hum, sei. Nunca estive lá.
— Ah, você tem que ir! — disse o da direita.
— É mesmo? E por que você acha isso, senhor...
Rapidamente o da direita se empertigou e segurou a mão de 

Line, levando-a aos lábios e depositando ali um beijo cálido.
— Teo.
Isso realmente tinha acontecido? Ele realmente tinha pegado mi-

nha mão e a beijado, como se estivéssemos nos tempos da corte? Os 
homens ainda fazem isso nos dias de hoje?

Sem graça, Line sussurrou um “muito prazer” e se virou para o 
outro, que respondeu “Canutto” e apertou sua mão.

— Canutto? — ela estranhou.
— Bom, na verdade esse é o meu sobrenome, mas ninguém 

me chama pelo nome, nem os meus pais. Acho até que já esqueci 
qual é...

Todos riram.
— Brasília tem um pôr do sol incrível! Bom, o do Rio também 

é lindo, mas lá na Esplanada dá pra ter uma visão assim, poética — 
continuou Teo.

Poética? Jura?
O ônibus parou de novo e imediatamente Teo se agitou.
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— Já chegamos?
Line soltou um risinho.
— Jovem, você é muito ansioso — disse Canutto.
Teo riu, e Line riu junto.
— Aeroporto Santos Dumont! — gritou o motorista lá na frente.
— Ele para aqui para pegar outros passageiros antes de seguir 

adiante — explicou ela. — Quando chegar em Copacabana eu avi-
so, não se preocupe.

— É minha primeira vez no Rio, desculpe. — Teo riu.
— Eu não, já vim várias vezes — emendou Canutto.
Line transferiu o olhar de um para o outro, fez as contas e perguntou:
— Mas foi o Teo que foi te buscar no aeroporto?
Eles riram.
— Pois é. O moleque já tava aqui há uns dias, daí eu disse que 

vinha pra cá e marcamos de nos encontrar. Sabe que só durante o 
voo eu reparei que o avião ia pousar no aeroporto internacional? Ele 
vinha me esperar neste daqui.

— Eu recebi sua mensagem a tempo de não descer do táxi — 
Teo disse. — Ainda bem, senão eu tava lascado. 

— Mesmo que você não tivesse recebido, eu teria vindo pra cá 
te encontrar.

Os dois se aproximaram e apertaram as mãos, em cumplicidade.
Por um momento Line os invejou. Queria ter uma amizade as-

sim com alguém. Queria ter alguém que a esperasse no aeroporto, 
em vez de ser aquela que espera.

O ônibus voltou a andar, e parou novamente na avenida das 
Nações Unidas, em Botafogo. Antes que Teo pudesse dizer algo, 
Line anunciou:

— Não, ainda não chegamos. Ele apenas parou em Botafogo 
pra essa família de argentinos descer.

Ela tinha reparado que Teo já segurava a mochila só porque 
quase todo mundo no ônibus tinha se levantado para descer.
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Quando o ônibus se pôs em movimento novamente, ela não 
pôde evitar pensar que em breve a viagem acabaria, e que talvez 
nunca mais veria aqueles dois. Podia até ser que no início ela não 
quisesse conversa, mas passara a achar os rapazes legais agora que 
tinham se conhecido. De repente, poderia até passar uns dias com 
eles, se distraindo por aí, só para aliviar um pouco o peso em seu 
coração. Distrair-se com turistas brasileiros era melhor do que com 
estrangeiros; ao menos aqueles podiam entendê-la.

O ônibus se aproximou do shopping Rio Sul e ela soube que era 
a reta fi nal.

— Bom, rapazes. Foi um prazer inenarrável conhecê-los, mas 
minha parada é a próxima. Vocês descem uns dez minutos depois 
de mim, ok?

— Dez minutos? — repetiu Teo.
— Foi um prazer conhecê-la também, Line. Obrigado pela aju-

da — sussurrou Canutto, apertando sua mão. É, ele era bonito, mas 
não era irresistível. Ela podia conviver com ele.

Line se levantou para descer e estendeu a mão para o outro.
— Eu vou te ligar — disse Teo.
Ela sentiu um arrepio subir por sua mão, onde seus dedos se en-

contravam com os dele, e percorrer todo o seu corpo, numa fração 
de segundos.

— Pode ligar... — Line se ouviu dizendo.
Ele sorriu, e ela soltou a mão do rapaz.
Tonta com a eletricidade, Line cambaleou até o início do ônibus 

e pediu para o motorista parar no ponto da avenida Princesa Isabel. 
Desceu do ônibus decidida a não olhar para trás. O que quer que 
tivesse acontecido naquele ônibus fi caria por ali mesmo. Eles jamais 
telefonariam. Aquilo tinha sido apenas “boas-vindas” do novo ano, 
indicando que coisas boas estavam reservadas para ela.

Tres_dias_para_sempre.indd   27 16/12/2014   16:19:39


