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Mensagem  pra  Você
A. C. Meyer

— Nem acredito que acabei — murmuro para mim mesma ao terminar os últimos traços 
no croqui em que estava trabalhando. Inclino a cabeça de um lado para o outro, alongando 
os músculos doloridos e tentando afastar a tensão. Seguro o papel com o desenho que era a 
minha grande chance e o observo com um sorriso no rosto. — Perfeito! — Coloco o croqui 
em uma pasta apropriada, preencho os dados no formulário, me levanto e sigo na direção da 
sala da produção. 

Sou trainee da Andarella, uma marca de calçados conhecida em todo o Brasil, e estava no 
período final do programa de formação. Eu e mais quatro colegas disputaríamos uma cobiça-
da vaga de designer assistente. Desenhar sapatos foi meu sonho a vida toda e essa era a minha 
grande chance! Sentindo o cheiro de couro, entro na área da produção e vou até Marcelo, o 
responsável por receber nossos desenhos. Entrego a pasta a ele. 

— Terminou, Luh? — ele pergunta, pegando a pasta e eu concordo, sorrindo. — Uau! 
Arrasou — ele fala e pisca para mim.

— Espero que tenha arrasado mesmo, ou quem vai ficar arrasada sou eu! — falo rindo e 
dou um tchauzinho ao sair da sala. Volto para meu pequeno cubículo no setor de design e me 
sento novamente, quando uma notificação pisca na tela do meu celular.

Você tem uma nova mensagem.
Para uma viciada em internet, aquelas quatro palavrinhas causavam ansiedade e anima-

ção. Para uma viciada em internet apaixonada, elas provocavam taquicardia, falta de ar e uma 
palpitação sem fim. Obviamente, esse era o meu caso. Além desse conjunto de reações físicas, 
ver a frase você tem uma nova mensagem me fazia sorrir e suspirar como uma adolescente 
que estava vivendo as delícias do seu primeiro amor. E era exatamente como eu me sentia. A 
grande diferença é que eu não fazia ideia de quem ele era. Bom, não pessoalmente. 

Nós dois nos conhecemos em um aplicativo de relacionamentos. Por morarmos na mes-
ma cidade, o programa cruzou nossas informações e quando Caio — também conhecido 
como geek25 — viu a minha foto, clicou no coração, indicando que tinha gostado de mim, e 
eu fiz o mesmo na foto dele — afinal de contas, ele era um gato. Então o programa fez o que 
chamamos de match e abriu um mundo novo ao toque dos nossos dedos: um chat privado só 
para nós dois. Desde então, o geek25 e a fashionluh se falavam diariamente, transformando 
a paquera inicial num relacionamento virtual de abalar os corações. Bom, pelo menos o meu! 
Eu estava sozinha há um bom tempo e, desde que Caio e eu começamos a conversar, senti 
como se fosse amor a primeira teclada. 

Abro a mensagem sem conseguir segurar o sorriso.
@geek25: Você sabe que eu sou um pouco distraído, porém, segundo o meu calendário, 

amanhã é dia dos namorados.
@fashionluh: E o que isso significa? Seus clientes estão te deixando louco, exigindo propa-

gandas virtuais com excesso de rosa e muitos corações?
Caio era publicitário especializado em mídias digitais. De acordo com sua explicação re-

sumida, ele era responsável por criar campanhas publicitárias para uma grande agência, mas 
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com foco em internet. 
@geek25: Ha. Ha. Ha. (Sim, isso é uma risada irônica). Não, linda, isso significa que nosso 

tempo de relacionamento virtual chegou ao fim. 
@Geek25 está escrevendo uma mensagem... 
Leio o que ele me mandou e meus olhos se arregalam, o coração dispara e começo a suar. 

Que tanto ele digita? Ele está terminando comigo? Mas a gente nem começou direito... Eu nem 
sabia que tínhamos um tempo determinado para nos relacionarmos. Será que eu deixei isso 
passar? Caramba! Estou ofegante. Abro a janela do navegador de internet no computador e 
busco em meus e-mails as primeiras trocas de mensagens com Caio. Estou tão agitada que me 
sinto a beira de um ataque de nervos. Bem que minha mãe disse: essa coisa de namorar pela 
internet é fu-ra-da! Sem conseguir resistir, pego o celular e envio uma mensagem, mesmo 
que ele ainda esteja digitando o que parece ser o novo tratado para relacionamentos virtuais. 

@fashionluh: Você está terminando comigo? :O 
Uma carinha chocada acompanha a mensagem e Caio para de digitar. Droga. Eu nem 

tinha me dado conta de que estava tão ligada a ele assim. Tudo bem que a gente se falava todos 
os dias, várias vezes ao dia, mas eu não estava viciada nele! Não. Não mesmo. Tá. Talvez só um 
pouco. Bem pouquinho. Quase nada. 

Era incrível a forma como eu me sentia com ele. Caio me fazia rir e suspirar. Conversáva-
mos sobre tudo: livros, seriados, filmes. Objetivos de vida, sonhos, expectativas. O que gostá-
vamos ou não em nós. Ele sabia que eu detestava a franja que vivia caindo sobre meus olhos 
e que achava meu sorriso a característica mais bonita que eu tinha. Eu sabia que ele adorava 
e detestava seus olhos castanhos. Ele dizia que falava com o olhar, então era muito fácil des-
cobrir seus sentimentos. Ele sabia que eu amava Tiago Iorc, filmes do George Clooney e que 
tinha uma paixão juvenil por Backstreet Boys. Eu sabia que ele amava U2, adorava dançar, 
apesar de ser péssimo nisso, e que era um torcedor apaixonado pelo América Futebol Clube. 
Caio sabia que eu era sonhadora, intensa e um pouco tímida. Descobri que ele era extrover-
tido, pé no chão e que adorava conversar com as pessoas. E os dois sabiam que um estava 
apaixonado pelo outro. Mesmo que nunca tivéssemos nos visto pessoalmente, nos abraçado, 
beijado, sentido o cheiro do perfume do outro ou dado as mãos. 

O telefone toca, me afastando daqueles pensamentos desconcertantes. Eu não conseguia 
acreditar que estava tão apaixonada assim por um cara, no melhor estilo nunca te vi, sempre 
te amei. Mal consigo falar alô quando aquela voz grave soa do outro lado do telefone.

— Como você pode pensar que estou terminando com você, Luh? — Caio pergunta, 
parecendo aborrecido.

— Você disse que nosso relacionamento estava com prazo contado ou algo assim... — 
começo, mas me interrompo ao notar a cara feia de um colega de trabalho que estava concen-
trado em um dos desenhos da próxima coleção. — Desculpe — murmuro e saio da sala, indo 
para o corredor em busca de um copo d’água, ar, chocolate e equilíbrio. 

— Sua maluquinha, você não me deixou terminar. — Ele ri e eu sinto meu corpo arrepiar 
com o som da sua risada. Ele ria de um jeito que contagiava todos ao seu redor. — Como eu 
estava dizendo, nosso relacionamento virtual — ele dá ênfase na palavra virtual — está com 
o prazo esgotado. Amanhã, dia dos namorados, quero ver você. 

— Me ver? Amanhã? Jura? — Durante todo o tempo em que estávamos nos falando, Caio 
e eu havíamos falado sobre nos encontrar várias vezes, mas, por algum motivo, nunca dava 
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certo. Acho que, no fundo, tínhamos receio de nos vermos pessoalmente e acabar com o en-
canto, sabe? — Mas... e se... —começo, e ele me corta novamente.

— Não tem “mas” nem “e se”. Quero te ver, Luh. Olhar em seus olhos e sentir sua mão na 
minha. Tocar seu rosto, te envolver em meus braços e poder, finalmente, te dar um beijo. Um 
de verdade. Daqueles de roubar o fôlego e que ficará gravado em nossa memória para sempre. 

Suspiro. E sinto medo. Permitir que alguém crie expectativas a seu respeito no mundo 
virtual era uma coisa. Ver aquele turbilhão de sentimentos se tornar decepção, era outra com-
pletamente diferente. 

— E se eu não quiser? Se não estiver pronta? — pergunto num fio de voz. 
Seu tom soa triste ao me responder.
— Não posso mais continuar nisso, sem darmos alguns passos adiante, Luh. Preciso se-

guir em frente, de preferência com você ao meu lado. Já esperamos tempo demais — ele mur-
mura e eu fecho os olhos, respirando fundo. Ele tem toda razão.

— Tudo bem — falo baixinho.
— Oi? 
— Tudo bem, vamos nos encontrar amanhã — concordo com seu pedido e, após marcar-

mos o lugar do encontro, nos despedimos. 
Volto para minha sala e encontro com Marcelo no caminho.
— Luh, a diretoria pediu para avisar que vão analisar todos os croquis ainda hoje e ama-

nhã vocês receberão a avaliação dos desenhos e a definição de quem fica com a vaga.
Ai, meu Deus! Parecia até que eu estava em alguma espécie de reality show, onde a minha 

permanência ou não em cada segmento da vida seria decidida no dia seguinte. Será que era 
assim que esse pessoal se sentia quando ia para o paredão? Ainda bem que estava na hora de 
ir para casa. Assim eu poderia dormir cedo e tentar diminuir a ansiedade para o dia seguinte.

*
Cabelo loiro caindo em ondas sobre os ombros, e franja sob controle: checado. Vestido 

preto de um ombro só que me deixa com corpão: checado. Sandálias da nova coleção da An-
darella com um salto de arrasar: duplamente checado! 

Eu estava com os nervos à flor da pele. O dia havia passado e nada do resultado da vaga 
sair. Além disso, a ansiedade pelo primeiro encontro com o Caio estava se construindo em 
meu estômago, me deixando muito autoconsciente de que era tudo ou nada: ou aquele en-
contro faria com que nosso relacionamento virtual virasse muito real ou que nos sentíssemos 
como dois quase estranhos sem qualquer química. 

Estava prestes a sair do trabalho quando todos os trainees foram chamados à sala da pro-
dução. Nosso diretor de estilo falou, antes de entregar um envelope a cada um de nós.

— Quero parabenizar cada um de vocês pelo desempenho durante o programa. A con-
tribuição para a marca foi incrível e tenho certeza de que vocês estão prontos para o mercado. 
Infelizmente, não temos como efetivar todos, mas tenham certeza de que receberão recomen-
dações pelo ótimo trabalho. — Ele sorriu enquanto entregava os envelopes. — Dentro de 
cada envelope tem um relatório detalhado com a análise do desenho de cada um, bem como 
uma carta de referência. Apenas um receberá uma relação de documentos que deve providen-
ciar para que o RH efetive sua contratação. Fiquem à vontade para abrir em casa ou em suas 
salas. Parabéns a todos e boa sorte!

Sem coragem de ver o resultado sozinha, enfiei o envelope na bolsa, me despedi dos meus 
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colegas e saí, rumo ao restaurante onde encontraria com o Caio. Apesar de estar com tempo e 
o local ser próximo do trabalho, resolvi pegar um táxi. Ao chegar, saí do carro agitada, ainda 
com os pensamentos na reunião do final do dia e acabei deixando minha bolsa cair no chão, 
espalhando algumas coisas ao redor. Me abaixei para pegar e quando estendi a mão para 
puxar o envelope que havia caído um pouco mais adiante, uma mão quente e firme segurou a 
minha, provocando ondas elétricas por todo meu corpo. Levanto o olhar e os olhos mais ex-
pressivos que já vi na vida estão me encarando. Ele sorri e todo seu rosto se ilumina, fazendo 
meu coração acelerar e minha voz falhar. 

— Você é ainda mais linda pessoalmente do que nas fotos — Caio fala, toca minha bo-
checha com o polegar e pisca o lindo olho castanho para mim. Respira, Luh!! 

Pegamos todas as minhas coisas que estavam no chão e colocamos de volta na bolsa. Ele 
me ajuda a levantar e antes que tenhamos a chance de entrar no restaurante, ele para bem na 
minha frente. 

— O gato comeu a sua língua? — pergunta com um sorrisinho, e sinto o meu rosto es-
quentar.

— Hum... não — murmuro, piscando os olhos lentamente, sentindo como se estivesse 
no meio de um sonho. Por favor, meu Deus, se for um sonho não me deixa acordar! — Acho 
que... estou um pouco nervosa — eu falo, e ele segura a minha mão. Seu toque é firme, e a mão 
macia aquece meu corpo todo. 

— Então acho que preciso dar um jeito nisso — ele fala, me puxa em sua direção e seus 
braços envolvem meu corpo, me abraçando. Sinto meu corpo contra o seu. Ele se inclina na 
direção do meu pescoço e inspira, sentindo meu cheiro. Então se afasta, apenas o suficiente 
para olhar em meus olhos e sorri novamente. — Passei meses desejando fazer isso. Te abraçar, 
tocar e estar ao seu lado. 

— Eu também, Caio — respondo, ainda muito afetada pela sua presença. Estar com ele 
era... certo. Meu coração sentia como se tivesse encontrado seu lugar. 

Suas mãos seguram meu rosto, acariciando minha bochecha e, sem necessidade de pala-
vras, ele se inclina e me beija. Um daqueles beijos incríveis em que a gente ouve a música tocar, 
os fogos explodirem e dá vontade de sair dançando por aí de tanta felicidade. Um beijo repleto 
de amor entre duas pessoas que estão apaixonadas e dispostas a agarrarem o presente que o 
destino deu a elas, com o simples toque do dedo em uma tela. 

O jantar é incrível. Depois do meu constrangimento inicial, algo bem comum para uma 
garota tímida como eu, a conversa deslancha e a sensação é de que nos conhecíamos a vida 
toda, exatamente como quando nos falávamos pelo computador. Caio me trouxe flores — um 
lindo buquê de rosas coloridas nos mais diversos tons — e faz de tudo para que aquela seja 
uma noite romântica e inesquecível. 

Depois de muita conversa, beijos e carinhos, ele me pergunta sobre o resultado da vaga 
que eu estava concorrendo.

— Caramba! Você sabe que eu me esqueci de abrir o envelope? — falo, rindo. Puxo o 
maço de papeis de dentro da minha bolsa. Primeiro, há uma análise detalhada sobre os pon-
tos fortes e pontos a melhorar do meu projeto. Meu desenho tinha sido muito elogiado e com 
algumas pequenas sugestões dadas pela equipe que o avaliou ficaria realmente incrível. — 
Oh, meu Deus — murmuro enquanto olho o outro papel.

— O que foi, linda? — Caio pergunta, curioso ao ver a minha expressão incrédula. 
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— Eu consegui! A vaga é minha! — O sorriso enorme em meu rosto demonstra toda a 
alegria que sinto com o resultado. Ele me puxa para um beijo e murmura parabéns em meu 
ouvido. Quando nos afastamos, ele sorri para mim e sua expressão é de total felicidade.

— Hoje é realmente um dia especial. Você conseguiu o emprego... e o cara — ele fala e ri. 
— Consegui o cara? Hum... não sei. Tudo o que ele fez foi me beijar e abraçar, mas não 

disse quais eram suas intenções comigo. Vai que ele só está interessado em ter companhia 
para não passar o dia dos namorados sozinho? 

A expressão do seu rosto muda e os olhos refletem um brilho intenso e muito apaixonado.
— Você tem razão. Acho que preciso deixar minhas intenções claras. — Ele segura a 

minha mão com carinho e sussurra em meu ouvido. — Luh, estou apaixonado por você des-
de que vi sua foto no aplicativo de relacionamentos pela primeira vez, e esse sentimento foi 
crescendo a cada dia, conforme fomos nos conhecendo. Estar com você e te fazer feliz é tudo 
o que eu mais desejo. Quer namorar comigo? 

Meus olhos se arregalam e meus lábios formam um sorriso feliz. 
— Sim, Caio. Eu quero namorar com você! 
Ele me beija e, de olhos fechados, com seus lábios sobre os meus, sinto a felicidade nos 

envolver. Eu tinha que concordar. Era uma garota de sorte por ter encontrado alguém especial 
como ele. Caio tinha toda razão: consegui o emprego e o cara dos meus sonhos. Faço uma 
dancinha feliz internamente, comemorando esse dia especial.

Quando nossos lábios se afastam, ele pega o celular no bolso e abre o aplicativo da câmera, 
fazendo uma selfie de nós dois. Em sua rede social, ele posta a foto com a seguinte legenda: 
Ela disse sim! #namoradalinda #diadosnamorados #amor #caluh. Tínhamos até uma hashtag 
especial para nós dois! #caluh. 

Aquele dia dos namorados entraria para a categoria de dias inesquecíveis que eu sabia que 
ainda teria com Caio. De preferência, para sempre.


