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QUINTA-FEIRA

Querido Diário,

Hoje é quinta-feira e ainda não 
estou em mim. Sinto-me como se 
tivesse comido uma feijoada 
estragada. 

Tenho andado a pão e água desde 
domingo, a tentar digerir a notícia, 
mas não há maneira de ela me 
passar da garganta. Tenho um nó 
gigante a apertar-me o peito e 
às vezes até me custa respirar. 
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Passei todos estes dias em negação. 

Mas parece que me enganei. Os meus 
pais vão mesmo separar-se. Juro 
que não consigo acreditar. 
No dia em que eu e o meu irmão 
soubemos tive um ataque de 
soluços de tanto chorar. Perdi
a conta às lágrimas.

APOSTO QUE CONSIGO
CONVENCÊ-LOS A

VOLTAR ATRÁS.

VAIS VER QUE AINDA
MUDAM DE IDEIAS.

ENGANARAM-SE, NÃO
VAI MESMO ACONTECER.

COMO? SEMPRE ESTEVE
TUDO TÃO BEM!

NÃO PODE SER, ISSO SÓ
ACONTECE AOS OUTROS!

IMPOSSÍVEL! DEVO
TER IMAGINADO.

OH, FOI SÓ UM PESADELO!
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Nunca pensei que fosse possível 
estes olhinhos produzirem tantas 
gotas de água em série (nem que 
saísse tanta ranhoca do meu 
narizinho delicado, IIEEEUUHH!). 
Pareço uma fábrica de fluidos 
a trabalhar 24 em 24 horas. 

 
O meu irmão, que nem é nada 
inclinado às pieguices, até me deu 
uma caixa gigante de lenços de papel 
com desenhos de pandas.
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Claro que fiquei sensibilizada com 
o gesto, mas tive de lhe dar na 
cabeça logo a seguir: «Sabes quantas 
árvores foi preciso cortar para 
fazer este pacote de lenços??» 
Felizmente, ele respondeu «Muitas?» 
e manteve-se o dramatismo no ar, 
porque se tivesse dito «Quantas?» 
eu não teria tido a resposta na 
ponta da língua e ia ficar malvista. 

Por falar nisso, aqui está uma 
excelente ideia para um vídeo 
do meu 
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Trocar os lenços de papel por lenços 
de pano. Vou ter de investigar mais 
sobre o assunto, mas agora não 
tenho forças.
Voltando ao que interessa: estou 
mesmo, mesmo triste. E revoltada. 
E desanimada. E angustiada. 
E indignada. E chocada. E zangada. 
E assustada. E irritada. 
E desgostosa. E macambúzia. 

[suspiro]

[outro suspiro]
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É fim de semana, a Laura fez anos, 
vem aí o Halloween, mas neste 
momento nada me interessa. 
Vou ficar deitada o dia todo, 
enrolada no meu edredão. 

SÁBADO




