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                            oje fui ao túmulo de Gina e de longe já vi 

as rosas vermelhas espetadas na jarra do lado esquerdo, 

Oriana veio ontem. Não combinamos nada, é evidente, 

mas a jarra do lado esquerdo ficou sendo a dela, a jarra da 

direita é das minhas rosas brancas. Que já murcharam, as 

brancas duram menos. Acendi um cigarro. É proibido 

fumar, eu vi, escrito por aí. E o que mais é proibido, viver? 

Fiquei um tempo olhando suas rosas vermelhonas, 

completamente desabrochadas. Um pouco mais de sol 

nessas corolas e em meio do perfume virá aquele cheiro 

que vem dos mortos quando também eles começam a 

H 
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amadurecer. Não nas narinas! eu disse. Fui buscar o corpo 

depois da autópsia, já não era mais a pequena Gina, agora 

era o corpo com aquele algodão atochado no nariz, Tira 

isso! O enfermeiro obedeceu apático, tudo na sala era 

assim neutro mas limpo. Sua filha? ele perguntou. Fiz que 

sim com a cabeça e então me recomendou, Caso precise, 

a senhora depois arruma outro algodão. Não precisou, até 

o fim Gina ficou com suas narinas livres para voltar a 

respirar se quisesse. Não quis. Está certo, foi feita a sua 

vontade, ela era voluntariosa, quando resolvia uma coisa, 

hein? 

Apanhei no chão o papel cinza-prateado da 

floricultura, logo aqui adiante há um cesto metálico e no 

cesto está escrito Lixo, este é um cemitério ordeiro. A 

desordeira é Oriana com seus dedinhos curtos, parece que 

estou vendo os dedinhos de unhas roídas amarfanhando 

raivosamente o papel que virou esta bola dura, não se 

conforma com a morte. Ah, que coincidência, porque 

também eu não me conformo, a diferença apenas é que 

você gosta de fazer sujeira, Você é suja! Um casal que 

vinha pela alameda ouviu e parou assustado. Jogo longe o 

cigarro, faço cara compungida e finjo que rezo enquanto 

me inclino diante da jarra das rosas vermelhas. Choveu, 

elas ficaram encharcadas. Depois veio o sol e as 

vermelhonas se fartaram de calor, obscenas de tão 

abertas. Ao anoitecer vão parecer viçosas, mas amanhã 

certamente já estarão escuras, com aquele vermelho-

negro bordejando as pétalas. Sujas, repito bem baixinho 
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porque o casal de velhos ainda continua por perto, 

comentando a beleza do ipê-amarelo que floriu numa 

sepultura de cal recente. A terra aqui é rica, tenho vontade 

de informar ao casal de idiotas, vergados de velhice e ainda 

alegrinhos, oh! as flores, os passarinhos. Vou com a minha 

jarra até a torneira mas antes deixo no cesto o ramo 

murcho das minhas rosas brancas e mais o papel que 

Oriana largou no chão. Desembrulho os botões que acabei 

de trazer, os caules duros, as corolas arrogantes de tão 

firmes — não é mesmo curioso? Gina tinha essa mesma 

postura altiva de bailarina se preparando para entrar no 

palco, a cabeça pequena, a testa pura. Artificial, sim, 

dissimulada mas querendo parecer natural, as bailarinas 

são dissimuladas como os próprios seios aplacados sob o 

corpete. Os gatos dissimulam feito as bailarinas, andou por 

casa uma gatinha de telhado que Gina encontrou na 

esquina, apaixonou-se pela gatinha, Filomena! Filô, Filô! E 

a gatinha vinha correndo e berrando com aquele rabo 

aceso, uma antena. Diante do pires de leite, a 

dissimulação: olhava para um lado, para outro, 

desinteressada. Fingindo não estar com o menor apetite. 

Quando ficou no cio, desapareceu. E Gina aos prantos, 

chamando em vão, todos os dias deixava no jardim o leite, 

a carne. Estava no cio, queria um gato, eu avisei e Gina 

baixou aqueles olhos de um azul inocente. Não, mãezinha, 

ela ia ser freira. Cheguei a rir, uma gata freira? Mas Gina 

não estava fazendo graça, estava séria enquanto guardava 

na sacola as suas sapatilhas, resolvera entrar para uma 
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escola de bailado clássico. Foi por essa época que 

conheceu Oriana, a dos dedinhos. Começou então a se 

interessar por Letras. Letras, Gina? É, Letras. Era o que a 

outra estudava. Você é que sabe, respondi. Sempre 

concordei com tudo e adiantava discordar? 

Deixo a minha jarra com os seus botões 

empertigados ao lado das rosas de Oriana e penso agora 

que essas jarras ficaram grandes demais para um túmulo 

tão pequeno, Gina era pequena. A pequena Gina, digo e 

me sento na beirada da lousa, os cemitérios deviam ter 

cadeiras. Mas assim isto aqui não virava logo uma festa? 

Com a chegada da noite, a pequena Gina de sapatilhas 

rosadas a deslizar dançarinando por entre os túmulos e 

aquele lá do retrato, o cabelo encaracolado e a gravata 

preta de laçarote, um pianista a tocar o seu Prelúdio e o 

político, aquele da escultura pomposa, com os braços 

abertos na promessa interrompida, ansioso por continuar o 

seu discurso — mas não seria mais lógico cada qual 

cumprindo até o infinito o ofício da paixão? Este enorme 

espaço perdido, todo mundo amontoado lá fora e aqui a 

imensidão desabitada. Respeito pelas almas? Mas onde 

estão essas almas? Amasso devagar o papel de seda que 

embrulhava o meu ramo até o papel virar a bola que guardo 

no bolso. E também eu, lúcida mas participando da farsa. 

Está certo, já entendi, preciso representar. Mas representar 

para quem se a única vida que resta está nessas árvores? 

Nesta grama que rompe com fúria nos canteiros mas perde 

para a pedra, é o triunfo do mau gosto na pedra das 
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estátuas. Das capelas. Mas os cemitérios têm mesmo que 

ser românticos, disse Gina. Voltávamos do enterro do pai 

e agora me lembro que fiz uma observação que a 

desgostou, era qualquer coisa em torno desse ritual das 

belas frases, das belas imagens sem a beleza. Ela com a 

sua mágoa e eu com a minha impaciência, ah, a mentira 

das superfícies arrumadas escondendo lá no fundo a 

desordem, o avesso desta ordem. 

Acendo outro cigarro. Comecei a fumar deste jeito 

desde o dia em que Oriana esqueceu o maço de cigarro no 

quarto de Gina, experimentei um, era bem mais forte do 

que aqueles que eu fumava meio espaçadamente. 

Enquanto fui ouvindo os discos, não parei até esvaziar o 

maço. Então fiquei ali quieta, sentada no chão do quarto 

em meio das almofadas onde elas estiveram e sentindo 

ainda no ar aquele indefinível cheiro de juventude. Uma 

borboleta com desenhos prateados nas asas veio agora 

rondar a jarra das rosas vermelhas, não quis os botões 

brancos, a safada. Quando se fartou das vermelhonas, fez 

um voo rasteiro até aqui, interessada no nome que mandei 

gravar na lousa, Gina. Deteve-se nas datas, é uma 

borboleta meio tonta mas curiosa: Quer dizer que ela tinha 

só vinte anos? perguntou excitada, batendo as asas com 

mais força. Só vinte anos. E era bonita? Demoro um pouco 

para responder. Bonita, não, mas quando falava tinha um 

jeito tão gracioso de interrogar inclinando assim a cabeça 

e aquele jeito de rir, os olhos tão acesos e os cabelos de 

um castanho dourado tão profundo. O andar era de 
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bailarina que não é mais bailarina e continua com a graça 

de quem vai assim flutuando — será que estou sendo 

clara? Claríssima, responde a borboleta. Acabou de pousar 

na letra A do nome, as asas inquietas, Foi acidente? Não, 

minha bela, respondo e sopro devagar a fumaça do cigarro 

na sua direção, foi suicídio. Acho que queria apenas me 

agredir, seria uma simples agressão mas desta vez foi 

longe demais. O pai tinha esse mesmo estilo ambíguo, não 

ia direto ao alvo, contornava. A diferença é que era mais 

esperto, não correria o risco de fazer figurações com a 

morte. A borboleta concordou enquanto se desviava da 

fumaça, adotei a marca de Oriana que não é marca para 

borboletas. E de repente, ela me pareceu desinteressada, 

tem vida curta, não pode ficar perdendo tempo com os 

mortos. Afastou-se da lousa em voos circulares, foi de novo 

até as rosas vermelhas, fez um último movimento gentil em 

redor da minha cabeça e lá se foi na direção do muro. 

Adeus! 

  

 

A morte é um sopro, ouvi a pequena Gina dizer ao 

pai, eles gostavam desses assuntos. A alma, a tal essência 

sutil, só ela continua imperecível, segundo a dedução dos 

dois. Imperecível e consciente. Bem, Gina, você se matou, 

se pirulitou, como diz sua amiga, ela gosta desse verbo, 

pirulitar. Desertou do corpo mas está lúcida certo? Então 

pergunto agora, era isso que você queria? Era isso? Você 
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parecia tão feliz lá no seu quarto todo branco, se fechava 

com Oriana e falavam e ouviam música e riam, como vocês 

riam! Quando abriam a porta, estavam coradas, os olhos 

úmidos. Letras. Esmago no sapato uma formiga que surgiu 

debaixo de um pedregulho, há de ver que esteve lá 

embaixo naquele fundo nojento, rastejante, oh! Deus. Até 

hoje me pergunto por que ela escolheu o Domingo de 

Páscoa. Sem ressurreição. Passei esses três meses 

tentando provar — a quem? — o quanto estava sofrendo e 

assim entrei numa voragem de pequenas obrigações, 

missas, roupas pretas, o capricho na escolha deste túmulo 

aparentemente modesto mas da melhor qualidade. Até que 

me veio de repente a indignação, irritei-me até com a 

Efigênia que estava virando uma carpideira difícil de 

suportar, A minha queridinha que carreguei no colo! Sim, 

carregou Gina no colo mas chega, não foi isso que ela 

quis? Não foi? Então deve estar satisfeita, sua vontade foi 

cumprida. E se eu mesma me envolvi nessa espécie de 

polêmica com Oriana é porque estranhamente esses jogos 

florais me excitam. Ela vem com a arrogância das suas 

rosas vermelhas e me provoca deixando aí o ramo, eu 

venho com o meu ramo das brancas que espeto na jarra 

da direita — não era assim antes? Ela mandava as 

vermelhonas e eu respondia com o brancor dos meus 

botões. Que a sagaz Gina tinha o cuidado de não misturar, 

nessa altura as duas já andavam desconfiadas que eu 

suspeitava da espécie desses altos estudos. Falavam 

muito em poesia norte-americana. Oriana traduz na 
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perfeição, foi o que eu entendi. A porta trancada e o toca-

discos no auge, parece que a coisa só engrenava com 

fundo musical. Jazz. Eu podia colar o ouvido na parede e 

só ouvia a cantoria da negrada se retorcendo de aflição e 

gozo. A cama intacta, a coberta lisa. Os altos estudos eram 

feitos ali no chão em meio de almofadas com pilhas de 

cadernos, livros. Os cinzeiros atochados, latinhas de 

refrigerantes, cerveja. E a música. A música. 

A Whiter Shade of Pale. Não sei como a agulha já 

não fez um furo nesse disco, eu disse. Gina tinha levado a 

outra ao ponto de táxi e voltava com sua carinha lavada, 

não usava maquiagem. Guardou o disco no envelope e já 

ia escapulindo quando a puxei pelo braço, mas o que quer 

dizer isso, A Whiter Shade of Pale? Seu olhar dançarinou 

pelo título: Uma Imagem Mais Branca que Pálida, talvez. 

Ou Uma Branca Sombra Pálida. Ficou hesitante e 

prometeu dar uma resposta depois, ia perguntar a Oriana. 

Então eu quis dizer que achava um verdadeiro lixo essa 

música de drogados, mas consegui me conter. Ainda 

assim, devo ter feito alguma ironia porque ela fechou a cara 

e a porta. Me lembro agora de um detalhe, Gina gostava 

dos clássicos, paixão por Mozart, mas quando se trancava 

com Oriana, começava o som dos delinquentes. Parem 

com isso! eu queria gritar. Então pegava o meu tricô e 

calmamente ia pedir a Efigênia que levasse o lanche das 

meninas, um chocolate bem quente e os pãezinhos no 

forno, bastante manteiga. Sal. Elas estudam demais, 

queixou-se Efigênia enquanto cortava o pão. Olhei-a nos 
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olhos, também ela?... Uma velhota incapaz de malícia e 

agora. Apertei a cabeça entre as mãos e fiquei andando, 

andando sem parar, mas o que significava isso? Será que 

eu estava enlouquecendo? Fiquei uma esponja de fel? 

perguntei em voz alta e fui para o meu quarto. Experimentei 

o chão. Era duro para mim, mas na idade delas a gente 

podia falar em dureza? Se olhasse pelo buraco da 

fechadura, chegaria até a cabeceira da cama. Alcançaria 

ainda o olho vermelho do toca-discos e uma parte da mesa 

com os livros. A bandeja no chão com alguns copos de 

vidro — mais nada. 

Minha filhinha é de vidro, ele disse. O pai. Fumava 

cachimbo com aquele mesmo ar romântico com que Gina 

ouvia Chopin, mas eu sabia o que estava por detrás desse 

romantismo. Resolveu que ela faria a sua Primeira 

Comunhão e resisti à ideia. Ele insistiu com o argumento 

de que toda criança fica feliz nessa festa. Comandou tudo. 

A manhã fria e o vento, sempre o vento. A pequena Gina 

desceu do carro segurando a grinalda de rosinhas, não 

fosse o vento arrebatá-la. Correu para subir a escadaria da 

igreja e foi nos esperar lá em cima, a longa saia de organdi 

branco a se abrir feito um balão, o véu esvoaçante 

querendo subir, Cuidado, Gina! Cuidado, filha! repeti e 

fiquei me perguntando, mas cuidado por quê? Ele acendeu 

o cachimbo e a cinza me alcançou. Quer ter a bondade de 

apagar isso? pedi. Ofereceu-me o lenço. Limpei a cinza 

que se colara ao meu lábio e apontei o banco do carro, 

Olha aí, Gina tinha que esquecer o missal. Ele guardou no 
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bolso o cachimbo apagado, apanhou o missal e falou entre 

os dentes, Deixa a menina em paz. 

 

Fiz sua vontade, meu querido. Dei-lhe toda 

liberdade e se você ainda vivesse poderia ver agora no que 

deu essa liberdade. Mas seu coração era delicado, os 

delicados não têm resistência. Gina recebeu ovos de 

chocolate e flores, mas justo nesse Domingo de Páscoa 

Oriana não apareceu. Tarde da noite, passei pelo seu 

quarto e pela porta entreaberta, vi que ela podava os 

longos caules das rosas vermelhas que tinham chegado 

sem cartão. Fiquei olhando a pequena Gina com sua 

camisolinha curta, os cabelos soltos até os ombros e 

descalça, ela gostava de andar descalça. 

 Uma criança, pensei, e tive que cerrar as mãos 

contra o peito, com medo de que ela ouvisse o meu 

coração. Assim que me viu, esboçou um sorriso e 

continuou cortando com a tesourinha de unhas os caules 

que em seguida mergulhava no copo d’água. Reparei que 

o corte era oblíquo e exato, tique, tique... Comecei falando 

em trivialidades, me lembro que cheguei a oferecer-lhe um 

refresco. Ou quem sabe preferia um chá? Sem interromper 

a tarefa que executava como se dispusesse de uma régua 

para podar os caules sempre no mesmo tamanho, 

agradeceu, tinha tomado um lanche com amigos. Confesso 

que não sei, até hoje não sei por que de repente, sem 

alterar a voz, comecei a falar com tamanha fúria que não 
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consegui segurar as palavras que vieram com a força de 

um vômito, Gina querida, como é que você tem coragem? 

De continuar negando o que todo mundo já sabe, quando 

vai parar com isso? Ela levantou a cabeça e ficou me 

olhando, Mas o que todo mundo já sabe, mamãe? Do que 

você está falando? Cheguei perto dela, acho que me apoiei 

na mesa para não cair. Mas ainda me pergunta?! Falo 

dessa relação nojenta de vocês duas e que não é novidade 

para mais ninguém, por que está se fazendo de tonta? Não 

vão mesmo parar com essa farsa? Seria mais honesto abrir 

logo esse jogo, vai Gina, me responde agora, não seria 

mais honesto? Mais limpo? Ela continuou com a tesourinha 

aberta no ar, a rosa com o caule ainda inteiro esperando 

na outra mão, imóvel feito uma estátua. Cruzei os braços 

com força porque eram os meus dentes que agora batiam. 

Levantei a voz mas falei devagar. A escolha é sua, Gina. 

Ou ela ou eu, você vai saber escolher, não vai? Ou fica 

com ela ou fica comigo, repeti e fui saindo sem pressa. 

Bons sonhos, querida, devo ter dito quando já estava na 

porta e agora já não sei se disse isso ou se pensei 

enquanto segui firme pelo corredor. Quando já chegava ao 

meu quarto, Gina veio correndo e me alcançou. Veio por 

detrás, me abraçou apertadamente colada às minhas 

costas, fazia assim quando era criança e sentia frio, era 

uma criança friorenta, Ah, mamãe, mamãe! Ficou repetindo 

agarrada em mim. Ela sabe que não gosto de beijos, nem 

tentou me beijar mas apenas me abraçava, as mãos 

fechadas com força em redor da minha cintura, Mãezinha, 
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mãezinha!... Acho que eu não esperava essa reação 

porque me assustei, devo ter abrandado a voz enquanto a 

afastava, desgrudei-me das suas mãos e ficamos frente a 

frente. Vista uma roupa, Gina, você vai se resfriar! Não se 

preocupe comigo, depois a gente se fala, agora vá dormir, 

é tarde, vá dormir! Por um momento ela ficou me olhando, 

os braços caídos ao longo do corpo, a boca interrogativa, 

olhando. Fiz um último gesto antes de entrar no meu 

quarto, sentia tamanho cansaço. Fechei a porta e fiquei 

ouvindo meu coração que há pouco parecia ter 

enlouquecido e de repente se acalmou. Peguei o tricô e 

varei a noite acordada, mas em nenhum momento me 

ocorreu que além das duas saídas que lhe ofereci, havia 

uma terceira. Que foi a que ela escolheu, cortar com aquela 

tesourinha, tique! o fio da vida no mesmo estilo oblíquo com 

que cortara os caules. 

 

Me lembro bem, chegaram poucas pessoas, 

vizinhos. Conhecidos. Ficaram a uma certa distância do 

caixão e pareciam espantados mas cerimoniosos. Tenho 

alguns primos que moram longe, a família está 

desaparecendo. E Gina nunca foi de fazer amigos, tirante 

Oriana, vieram três ou quatro colegas e ainda assim, na 

última hora, os mortos do fim de semana concorrem com 

festas, viagens. É evidente que perdem na competição. 

Segurei Efigênia que já telefonava, Só avise Oriana depois 

que tudo estiver arrumado, entendeu? O cenário já estava 
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armado quando ela chegou lívida com sua braçada de 

rosas vermelhas, iguais às que Gina podara na véspera. 

Foi varando o pequeno círculo dos cerimoniosos e se 

aproximou do caixão até ficar na minha frente. Estava mais 

descabelada do que de costume, o olho estalado, sem 

lágrimas, mas senti que lá por dentro estava aos gritos, que 

eu negasse tudo, Diga que não é verdade, que não 

aconteceu! Eu arrumava as rosas brancas em redor da 

cabeça de Gina com sua coroa da Primeira Comunhão. 

Não acredito em Deus, já disse, se às vezes chamo por ele 

é assim automático, não acredito. Mas fiz questão de 

cumprir todo o ritual da morte cristã, ela e o pai, ambos 

gostavam desse teatro da inocência. Até nesse ponto os 

dois eram parecidos com Oriana que também gosta dessas 

bugigangas afroreligiosas, tem a fitinha vermelha amarrada 

no pulso e a cruz de ferro na corrente do pescoço, Diga que 

não, que não é verdade! ela suplicava em silêncio. Como 

eu não lhe desse a menor atenção, agarrou-se a Efigênia 

num abraço e pude então ouvir os seus gemidos 

desvairados, Não!... Quando Efigênia se desprendeu para 

preparar o café, ela voltou cambaleante. Entre nós, a 

pequena Gina no seu jardim suspenso. No silêncio tão 

espesso que podia ser cortado com faca, o olhar de Oriana 

parecia agora interrogar Gina, Mas por quê?!... Lembrei 

então da música que repetiam até o orgasmo, Uma Branca 

Sombra Pálida. Sim, ela ficou apenas isso na morte. A 

respiração de Oriana foi se acelerando cada vez mais, 

devia ter a idade de Gina e no desespero respirava feito 
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uma velha asmática, Não aconteceu, não é verdade! Ainda 

com a boca travada passei-lhe o recado, Aconteceu sim, 

minha querida. Aí está a sua amiguinha abarrotada de 

pílulas, ela não era a sua amiguinha? E agora comporte-

se, nada de histeria, não me obrigue a te botar na rua. O 

vento apagou uma das velas, tirei do bolso a caixa de 

fósforos e quando voltei ao meu posto, Oriana chorava 

silenciosamente a uma certa distância, a cara escondida 

no seu ramo de rosas. Quando não se aguentou mais, saiu 

resfolegante feito um cavalo e foi ao banheiro para vomitar. 

Ou para abafar os guinchos na toalha ou queimar seu fumo 

ou tomar alguma pílula, é uma viciada. Voltou fortalecida. 

Efigênia já tinha passado a bandeja de café e agora as 

duas cochichavam num canto, mais uma vez Oriana devia 

estar pedindo que ela repetisse a mesma coisa, que a 

menina parecia bem quando foi buscar na cozinha o vaso 

de opalina ou um copo para as flores, não se lembrava. 

 Viu-a bem mais tarde, queria beber água. 

Despediu-se com um beijo, nenhuma novidade, fazia 

sempre assim. O tubo que ela esvaziou? Não, ninguém 

tinha visto esse tubo antes. Deitou-se com sua camisolinha 

e amanheceu aquela imagem que eu enfeitava tentando 

botar ordem na desordem da morte, a morte é só 

desordem, sei como Gina deve estar agora. E sei também 

como elas se amavam, andei lendo sobre esse tipo de 

amor. 
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Acendo outro cigarro e respondo ao cumprimento do 

alegre casal de velhos que vem retornando do seu passeio 

pela alameda, andam pelo cemitério como se estivessem 

num bosque. Leio a advertência no maço, Fumar é 

Prejudicial à Saúde. Mais prejudicial do que o cigarro é a 

memória, digo baixinho ao velho que lançou um olhar 

reprovador ao meu cigarro. A memória e os seus detalhes. 

Coisas pequenas, minúcias. Eu já tinha ocupado com as 

minhas rosas brancas quase a metade do caixão quando 

Oriana veio de novo com as suas rosas vermelhas e teve 

um gesto tímido, Posso?... Seus olhos brilhavam em meio 

das lágrimas, tem olhos bonitos e quando sorri, chega a 

ficar bonita, enfim, essa coisa da juventude. Posso?... 

Consenti com um movimento de cabeça, está bem, 

deixasse suas rosas obscenas aí no caixão mas só da 

cintura para baixo, ventre, pernas, Ô! filha, eu deixei 

escapar. É que me viera de repente o estranho sentimento 

de que Gina parecia meio assustada, como se não tivesse 

tomado consciência daquilo tudo, Quer dizer que eu morri? 

Inclinei-me como se quisesse ajeitar-lhe a coroa e devo ter 

dito um Sim! na sua pequena orelha, era tão sensível aos 

ruídos, uma cadeira que se puxasse, uma colherinha que 

caísse. Mas o tal som degradado e no mais alto volume, 

esse ela podia ouvir horas seguidas. Muito parecida com o 

pai a pequena Gina, seria um bicho de concha se morasse 

no mar. A Oriana dos dedinhos curtos tinha ao menos uma 

virtude, abria o jogo, não blefava, agora estava sofrendo e 

não escondia. Nem escondia a carícia na gula da mãozinha 
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respeitosa que ia arrumando as suas rosas mas também 

tocando no corpo sob a seda transparente do vestido, 

Nunca mais, Gina? Tive uma vontade louca de responder 

ali, diante de todos, Isso mesmo, nunca mais! E agora me 

lembro que ficou bonita a superfície do pequeno jardim 

retangular feito uma bandeira metade branca, metade 

vermelha, as vermelhas já alcançando os pés descalços de 

Gina, seus pés eram perfeitos. Apenas por um instante 

Oriana os fechou nas mãos, bafejando neles como se 

quisesse aquecê-los. Depois foi recuando de costas e 

desapareceu. 

Ainda uma vez olho as duas jarras com as rosas, Até 

quando?! Até quando Oriana vai se empenhar comigo 

nessa polêmica? É uma exibicionista, deve sentir prazer 

nas competições. Mas logo vai conhecer outra, é evidente. 

Ao lado das suas rosas ressequidas ficarão apenas as 

minhas rosas brancas. Difícil explicar, mas quando isso 

acontecer, esta será para mim a sua maior traição. 

 

  

https://www.padocafilosofica.com.br/
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