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README

São Paulo

Taubaté

Sinopse
Phy é apaixonada por Thy. Só que quando tudo ia dando certo, o destino os separa. Quando Phy se
reencontra com Thy depois de anos, ela terá que livrar de Thy de uma maldição nele, essa maldição faz
destruir Thy aos poucos e o torna violento. A novela é voltada ao casal mais, tendo mais falas deles. Será
que ela vai conseguir? E que vai acontecer depois disso? Com uma pitada de humor, pitada de filosofia,
pitada de psicologia, e pitada de inusitado. E muito romance e muito drama. Sua nova novela das 8.
- É temporário o uso de imagens pra identificar os personagens.
- Só 5 páginas de leitura.
- Imagens – www.google.com.br. Acesso em julho 2018.
- Este capítulo pode sofrer alterações na versão final do livro.
- Já pra algumas pessoas, e 99% não reclamou do jeito do texto (sem pulo e com cor).
- Formatado p/ impressão.
- Qualquer pergunta relacionado ao livro, será só respondido a parte no 3ºCapítulo.
- Tempo de leitura: rápido 25min | normal: 37,5min
- Quem tem só kindle, se lascou… não vou fazer versão preto e branco do capítulo.
- Recomenda-se que use tablet na leitura ao invés de pc/notebook.
- Vc que vai ter que fazer a conversão de adulto pra criança e conversão de voz adulta pra criança.
- Trilha sonora, ler o texto com a música de fundo, as músicas estarão indicadas ao longo do texto.
- O livro não é infantil.
Descrição complementar dos personagens
Thy - Cabelo preto normal, cabelo normal de homem, olhos verde azulado escuro. Voz do Thy parecida
com a do canal . Altura física alta, bem magro. Pele normal. Tênis de pobre azul-marinho. Tem 6 anos.
Phy - Cabelo bem loiro, cabelo comprido até a cintura, olhos dourados, voz é parecida com. Mesma altura
física que Thy, bem magra. Pele bem branca, como de nórdica, só que tem um efeito reluzente, assim não
é um branco fosco. Sapato branco reluzente fechado feminino. Tem 6 anos.
July - Cabelo bem preto, corte do cabelo o mesmo da imagem da legenda. Olhos castanhos, altura normal,
magra. Pele normal.
Maria - Cabelo preto comprido normal, cor mais pra branca nem tanto branco, cor de olhos dourados,
altura de 1,60m. Tem 30anos.
Uniforme, camiseta branca com logo na frente bem pequeno, shorts azul-marinho. Todos da creche
estavam de shorts.
Monitoras estavam de camisas brancas mangas curtas, calça social azul-marinho.
Maria estava de um vestido informal longo bege claro.
Lávio estava de camisa (que se usa em terno), azul bem e bem claro listrada horizontal azul-marinho. Tem
35 anos.
No próximo capítulo a descrição de roupas será por imagens, como feito nos rostos dos personagens.
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É pra olhar a imagem e associar ao personagem
█ Physis/Paula Aurélia dos Santos █ Thyrrach/Paulo Howard Rhyder

█ Júlia Pinto Miranda (July)

Nakoruru, Samurai Shodow
Marina Ruy Barbosa (link), tom +doce

Phoebus, Hunchback of Notre dame
Funkblackcat (link)

Rin Nohara, Naruto
Chun-li SF2 (link) go 3:50min

█ Lávio Howard Rhyder Son

█

█ Júnina Perreira Mangueira (Juju)²

Indiana Jones
Nando Moura (link) voz +aguda

Kurenai Yūhi, - Naruto
Bia Arantes (link) alterna de doce pra agudo

Juni – Street fighter
Flávia Narciso (link) tom +assustado

█ Ipaminondas Sorrentino Grisalhes █ Edileusa de Paula Souza

█ Fernanda Barbara (monitor)

Alfred - 3 espiãs demais
Aquela voz do garçom do Looney Tunes

Anko Mitarashi – Naruto
Sakura – naruto (link) tom +agressivo

Shizune – Naruto
Leandra Leal – (link) primeira voz mulher
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█ Oslewy Shinieder Bolshosk

█ André Gomes da Costa (pokebola) █ Peter Howard Rhyder chapter 2

Merlin, movie Excalibur
Voz de bêbado maligno

Edward Elric (Fullmetal Alchemist)
Sasuke – naruto (link) – primeira voz

█ Alessandra Bartolomeu (Sásá)
Asuka – Tekken chapter 2
akura - Street Fighter V (link), tom +inocente

█ Seu João Barbacena da Roça

Ken, Street Fighter
Ken – Street fighter (link)

█ Altair Jalter Fagundez

Pai do Chico Bento
Free choice

Cody – Street fighter
Júlio Cocielo (link), +hilária

█ Klauser Rax dos Santos²

█ Manuela Aurélia²

█ Narrator (53)

Rugal – The king of fighters
Geese Howard (link) +épico

Yugito Nii – Naruto
Kurenai Yūhi - Naruto (link) tom +sério

Ian McKellen (link)

Pai de Phy e mãe de Phy
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1º Capítulo - Amor a primeira vista

U

Nível: normal, romance

Música: Alexandr Fullin - If stars could speak (link)
m dia esplendoroso iluminado com céus limpos e puros e nuvens brancas escondidas do
sol, estamos em Brasil, São Paulo, na grande cidade de São Paulo, e que poderia ser capital
do Brasil. Ano 2000, mês fevereiro, dia 1. Temperatura 25º, umidade 60%, chances de
chuva -1%, sem ventos. Era hora do intervalo de uma creche (lugar de alfabetação, antes do
primário), umas 08h57. Uma menina tímida, inocente caminhava sozinha pelo corredor largo cinzento,
havia outros colegas conversando e comendo, ela parecia perdida, ela vinha de Brasília, e estava recémchegada a cidade, tudo era novo pra ela. Tinha medo e timidez de conversar com os colegas novos, e
muitos olhavam torto pra ela, porque sabiam que ela era inocente boba pura, mas não era muito bonita,
era uma creche de pessoas de rico. Ela não era de família muito rica, mas tinha uma estabilidade, não
comia nada do mais e mais caro, mas tinha uma excelente qualidade de vida. Ele tinha tranças clássicas
nos dois lados da cabeça, de tranças vermelhas. Ela já tinha sido apelidada de “boneca de porcelana”, pelo
jeito que ela se comportava e falava e andava. Ela caminhava reto, procurando discretamente a
lanchonete, mas não achava, parecia ser localizado no subsolo. Até ela acha, ela tinha até vergonha pra
pedir algo, e ela era zoada por isso. Ela chega numa lanchonete bem pequena, branca, com caixa envolto
num quadrado de quadrados de vidros, que tinham os tais doces. Ela achava que podia estar envenenada a
comida. Havia uma fila meio grande, já que era certo, que se você quisesse chegar na fila, era literalmente
uma decolagem de corrida hot wheels. As crianças ficam esperando o sinal bater, elas ficam “armadas”
pra sair rasgando o chão, e como sempre, aconteceu isso. Ela olhando pra tudo ao redor discretamente, ela
não queria parecer perdida, porque senão ela ia ser zoada. Até que alguns colegas, uns 3, chegam atrás
dela, e ficam encarando ela, mas ela não percebe.
(sem música) - ei! Você “boneca de porcelana”. Vc está perdida? Tem dinheiro mas não sabe onde vive?!
Hahahahahahahaha - ela não vira, com medo de que piorasse - ela é nova na cidade! Ela nunca viu um
prédio! Hahahahahahaha - pior gente! Ela nunca viu gente na vida! Ela tem jeito que os pais trancam ela
dentro de casa e deixam com a babá! Hahahahahahahahaha - ela nunca deve ter visto um menino na vida!
Ela não olha pra meninos! Ela acha que vão comer o cérebro dela! Hahahahahahahaha - ela fica boba e
envergonhada - eu acho que ela nem sabe que ela é menina! Hahahahahahahaha ela acha que é um
menino! Hahahahahahahaha - até que eles param e ver um outro colega vindo - olha quem tá vindo! O
mongol! O cara é muito bobo! Ninguém gosta dele! Ele é alto e feio! Parece um palito de dente!
Hahahahahahahaha - ela fica curiosa, mas tímida - o Paulo mongol está vindo!- A boneca feia está
interessada nele! Hahahahahahahaha - ela não vira - seus idiotas! Vcs não tem mais o que fazer? Vocês
querem apanhar?! - uma menina alta, não mais alta que Paula, com cara de meio de homem (um pouco
só), (desenho). E quase me esqueci, Paula tem um cabelo mais comprido da creche, parecia véu - é
menina que bate em menino! - deixem ela em paz… coitada dela… senão eu pego o dinheiro de vocês! não porca-espinha! Por favor tenha piedade de nós! - eles se afastam dela - você deve ser a menina que
veio de Brasília… qual é o seu nome? - Paula fica quieta - o gato comeu a língua dela!
Hahahahahahahaha - a menina brava encara feroz e espanta a turma, Paula não se vira - porque não
responde? Você acha que nós vamos te levar pro o “homem do saco” - Paula se arrepia e geme muito
baixinho, a menina vira ela gentilmente - prazer! July! - Paula parecia ter conhecido uma alien - eles
pegaram o seu dinheiro? - Paula faz não com cabeça - está tudo bem! Comigo nenhum menino faz te
azucrinar - Paula agradece com o rosto - porque tem tanta vergonha de falar? Logo todos aqui serão seus
colegas, não pode viver isolada deles pra sempre… - até que chega Paulo - como sempre cara! Sempre
atrasado! Você não correu rápido bastante! Vcs se lembram uma vez que ele pulou duas carteiras por cima
e caiu no chão? Hahahahahahahahahahaha - Thy era tímido também - passa o dinheiro… senão… - a July
ouve - que saco! Vou ter que bater em vocês de novos! Vcs gostam de apanhar de meninas! Suas maricas!
- eles ficam quietos - Paulo… quem mais podia ser… sempre o último da fila… você já conheçeu a
“boneca de porcelana”? - que boneca? Você comprou ela na loja em promoção de 1,99? - July quase ri não seu bobo! Ela veio de Brasília - Paula não olha pra ele - e pelo visto ela não sabe falar… ela sabe
escrever? - todos sabem! Vamos “boneca”, não seja antissocial, você age como se não gostasse de
meninos… você gosta, não gosta? - ela olha lentamente pra ele, e alma dela, o corpo dela, o coração dela,
os cabelos, se arrepiam todos como um choque de energia celestial atravessando inteiro rapidamente o
corpo dela. Os olhos ficam envidraçados nele, as perninhas tremendo discretamente, parecia que todo o
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sangue queria ir pro cérebro e nunca mais voltar, ela se sentia meio que “possuída”, ela fica ereta e
paralisada, como uma inofensiva ovelha, ela aperta várias as vezes os olhos com as duas mãos (um em
cada), ela não sabia o que estava acontecendo. O coração dela dispara violentamente rasgante e sufocante,
parecia que o coração queria sair da boca dela e parar na mão dele. Ela se sentia mais ou menos sufocada
- o que houve? Você está parecendo que está passando mal? Quer que eu chame a monitora? - o coração
esmurrava, como se quisesse abrir o peito dela, a alma dela se estica lentamente como estivesse numa
prensa, ela sentia borboletas no estômago - o que houve? Eu não fiz nada pra você! - questiona normal - a
boneca vai se desmontar! Ela nunca viu um menino! Hahahahahaha - Paula parecia nitidamente se
sufocando, não parecia roxa, mas o rosto fica branco como pó de arroz, até mesmo os lábios dela ficam
claros - monitora! A novata está passando mal! - grita sem escândalo, e aparece uma monitora que estava
olhando de longe. Paula fica com pressão baixa, a garganta fica seca repentinamente, ela deglute forte.
Parecia que a alma dele estava tocando a alma dela. Ela deglute de novo forte, a orelha dela fica quente. A
alma dela sendo esticada intensamente, tanto verticalmente, quanto horizontalmente. Ela queria dizer
alguma coisa, mas ela apenas abre um pouco a boca, e sai um som fino doce. Ela desmaia antes de cair,
ela cai se torcendo toda de boca um pouco aberta. As pernas retorcidas pra dentro, ela parecia que tinha
morrido - Jesus! - suplica a monitora, e pega ela e leva pra enfermaria correndo, July vai com ela, mas
Thy fica onde estava antes - o que foi isso????? - naquela época, Thy não era sábio e inteligente como ele
se tornou, ele era bastante “criança”. Ele não havia entendido nada, ele achava que Paula tinha tido uma
convulsão. E ele se lembra que teve um colega que teve uma convulsão no meio do pátio, num
treinamento físico… ele tinha medo que ele fosse ter um dia, e diziam pra ele que passava pra pessoa pra
pessoa - não vai ver a “abduzida” Paulo? - não… eu não fiz nada pra ela… ela deve ter tido convulsão… o diretor vai ficar puto, a família do outro que teve, ameaçou ele - bobagem - olha fila andando seu bobo!
Vc parece menina! - o jeito de se comportar - hahahahahahahaha você tem peitos Paulo?
Hahahahahahahahaha - Thy era bastante tolerante com bullying, até no ensino médio, ele mal reagia a
isso. Enquanto isso, na enfermaria - oh meu Deus! É o segundo caso este mês! O diretor vai nos matar!
Vc sabe o que aconteceu July? - ela estava calada até quando ela viu ele, dizem que ela nunca chegou
perto de um menino antes, ela não fala com meninos - ela é tão pura… coitadinha… deve ter morrido de
medo dele e desmaiada. Eu nunca vi algo parecido na minha vida… - ela vai ficar bem? - já chamamos o
farmacêutico… ele deve chegar - o que houve? - chega, parecia um jardineiro, e tinha cara de jardineiro! a nova aluna desmaiou no pátio… - donada? - donada! Ela viu um menino e desmaiou - ele pega o
negócio de por no peito e examina ela - ela está suada no pescoço um pouco e no peito - que eu sabia, não
vi nada no prontuário dela medico de “instabilidade emocional” - ela vai ficar bem… me avisem quando
ela acordar - July… volta na lanchonete, você não pode ficar sem comer - eu vou ficar com ela - insiste a monitora pensa - pega o lanche e fica aqui então - July obedece - pobre menina, deve ser tão frágil ela…
- Paula acorda, ela fica agitada e com coração disparado e nervosa - calma querida… não há nenhum
menino aqui - ela olha procurando por ele, July percebe - você está procurando por Thy? Você está
passando mal! Vc tem que ficar quieta e descansando - eu quero sair - voz fina meio um pouco rouca e
bem bem doce - quer que eu chame os seus pais? - não - os pais poderiam se irritar, ou acharem que ele
fez mal pra ela, e proibirem ela o ver mais - acho melhor que sim - não! Por favor! Eu imploro! Não! - a
monitora fica surpresa - porque você tem tanto medo dos seus pais? - não quero atrapalhar eles… eles são
muito e muito ocupados… ficariam muito bravos comigo... - seus pais querem o seu bem… nem mesmo
que tenham que vir aqui pra que você descanse em casa… você teve baixa pressão… eu acho que isso é
novo pra você - July desconfiava de outra coisa, mas não comenta - tem certeza Paula que não quer os
seus pais? E se você desmaiar de novo? - eu não vou desmaiar de novo… - diz sucinta - se algo mais
grave, deve ser tratado - deixa ela ir, deve ser o nervosismo de estar aqui pela primeira vez - a monitora
desconfia - você parece saber mais do que houve… - relaxa - por favor monitora, eu quero comer - eu
peguei pra você - elas voltam pra sala de aula, ela olha pra Thy sentado na primeira carteira do cano
direito, ela desvia o olhar, ele se vira pra ver algo, ela estava olhando pra ele envidraçada, ela é pega em
flagrante, ela disfarça e finge que estava olhando outra pessoa - menina louca - acaba a aula e todos
gritam aleluia. Todos saem com os pais de cada um esperando. Mas sempre tinha alguns que os pais
demoravam pra pegar.
música Prototype – Silent Hopes (link) depois Robert Holm - But Why(link) depois MikroMatique - Not
Alone (link) depois Danny Rayel - Red Roses (link)
Paula se esconde num arbusto médio, e fica observando Thy de longe, ele estava sozinho sentado, havia
uns 5 esperando. Ela fica com pena dele. Tenta chegar atrás dele magicamente, mas fica nervosa, o
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coração esmurrando, o sangue gelado, as borboletas no estômago, as orelhas quentes. Ela chega e senta
no lado dele, Thy se afasta - calma… eu não vou te machucar... - diz rouca doce - o que você quer? - ela
tinha dificuldade pra falar - qual é o seu querido nome? - ela havia se esquecido de nervoso - Paulo - ela
sorri pequeno - que nome bonito, você é um menino bonito, alto… - elogiando delicadamente - o que
você quer? - não tinha muita noção de mulher e homem, ela deglute - meu nome é Paula… - tímida de
vez - mas me chame do que você quiser me chamar… pode me chamar de Paulinha... - me chame de
amor… estou louca pra te chamar de amor - “boneca de porcelana”? - o que você quiser Paulinho… quase o chama de querido - nenhuma menina deu atenção pra mim… - ela fica com dó - que bom, assim
você fica só pra mim! - nenhuma garota você conversa? - nenhuma - ela suspira lamentosa - porque você
estaria interessada em mim? - como?! - inocente - porque está falando comigo? - ela queria soltar o
coração pela boca na frente dele - apenas… - ela pensa - não importa… - meu amor… quero dizer tanto
que sou toda sua - uma monitora aparece - Thy, seus pais chegaram - já vai indo?…. - surpresa - vou…
até mais - diz muito sério - até - boba e um leve tom de intriga, o abraça de verdade, mas afrouxa durante
o abraço pra não chamar atenção, e beija a bochecha dele, os dois lados. É costume homem e mulher a
mulher beijar a bochecha do homem e vice-versa, mas isso não significa intimidade - você está nervosa sente no corpo dela, ela queria continuar conversando com ele de qualquer jeito, se ela pudesse, ela
sequestrava ele pra casa dela! - você não gostaria….........…..….. - fica tímida e ruborizada - gostaria? como meninas são estranhas… ela parece louca… vai ter uma convulsão na minha frente... - de almoçar
na minha casa? - ele estranha - eu nem te conheço! Vc parece ser meio louca! - preocupado - não não não!
- desconcertada e querendo consertar a má impressão - eu não sou louca… eu apenas tenho pressão
baixa… - pressão baixa? - sim - sorri forçada discreta - Thy, seus pais estão te esperando - tenho que ir
Paula - ela o abraça de novo e beija a bochecha deles de novo - mas você já fez isso! - fica com medo dela
- já fiz?! - eu precisava sentir o seu corpo… e fazer um carinho em você… - boba inocente - eu me
esqueci… - quero me esquecer de novo! - ela pensa em algo - eu só estou desse jeito é porque eu nunca
falei com um menino... - ele estranha - isso explica porque você está parecendo louca - sou mesmo louca
por você! Fico engatinhando pra você... - ele vai andando pra saída, ela pensa em algo - posso conhecer
os seus pais? - ele pensa - porque? - receoso, Thy é meio arrisco - pra que possa falar com eles pra você
almoce na minha casa - ele aceita - eu não entendo sua insistência… mas não vejo problema nisso… mas
não sei se meus pais deixarão - claro que deixarão! Eu sou muito - ela ia falar amorosa - estou louca pra
me confessar pra ele… na hora certa farei… e o beijarei toda apaixonada… - então os dois vão a saída Thy! Porque demorou tanto? - mãe e pai de Thy, Maria e Lávio - porque eu estava conversando? - com
essa menina? Porque você não me disse antes? - ela fica feliz, ela sabe que Thy nunca teve uma amiga qual é o seu nome querida? E porque vocês já estão de mãos dadas? - O QUE? - Thy percebe - eu estava
me segurando na sua mão pra eu não me perder no caminho... - desculpa bem grosseira, mas Thy acredita
- você parece ser tão delicada e meiga… seria bom se o meu filho tivesse uma namoradinha… - que isso!
- quase se revolta Thy - somos apenas amigos Thy… fique tranquilho - isso arde na alma dela - como doí
mentir sobre o amor! Eu devia me declarado pra ele! Como eu sou tão burra! - se condenando - tomara
que eu cresça logo… pra eu fazer amor com ele… e me casar com ele… e ser feliz com ele pra toda
eternidade… - essa menina tem segundas intenções comigo… mas não sei quais… ela ser tão oferecida…
- você tem um ar de ser uma menina de família mais rica - diz como observação, não como cobiça - eu
sou sim de uma família mais… mas isso não importa… - ela aperta a mão dele rapidamente - ele pode
amanhã almoçar na minha casa? - claro que sim! E no dia seguinte você na nossa casa! Se você quiser
filho, pode passar mais tempo na casa dela… pra brincar com ela… vocês são duas crianças… devem
brincar bastante e se divertir bastante - Phy sorri discreta - vamos brincar um monte! Não mesmo Thy? carismática e empolgada - acho que terei que me aproximar aos poucos com ele… se eu fosse mais velha,
e ele mais velho, eu o convidaria pra ir na minha casa… e o “pegaria” na cama! Tomara que o tempo
passa rápido! Eu quero me casar logo com você! - sim… porque não… - meio emburrado - qual é o seu
nome boneca? - Paula… você pode me chamar de Paulinha Thy… - indireta discretamente - então você
não seria incomodo você ir amanha na casa sua Paula? - magina! Meus pais vão adorar muito! - eles
“nunca” estão em casa mesmo… sempre fico sozinha com a empregada… - eu acho isso meio estranho…
- comenta, Phy se ofende, mas não demostra isso - porque não filho? Poucos amigos você tem… - tenho o
Alex… - mas só um! Vc precisa de mais! - eu nunca gostei mesmo… - meio leviano - então posso
almoçar na sua casa no dia seguinte? - Phy pergunta pra Thy - claro… porque não… você parece que quer
me comer… - no sentido canibal, Phy estranha e quase se ofende - talvez sim talvez não… - tenta quebrar
o clima ruim dos dois - você é assim Thy porque nunca teve uma amiga não é? - tenta o entender - é que
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eu sou meio… - pausa - meio? - sem jeito pra nada… tudo dar errado comigo… - em relação a meninas mas eu também nunca tive um menino - ela diz no sentido amoroso, mas Thy não se dar conta disso, a
mãe já e percebe a segundas das intenções da Paula, mas não “deda” ela pra Thy - você precisa de carona
Paula? - jájá o meu motorista vem me pegar… - ele estranha ela - você é rica? - não que ele estivesse
preocupado, apenas curioso, só que Thy parece sempre estar sério ou parecer que está prestes a xingar
alguém, é mais pelo tom de voz e jeito dele - sim… um pouco só… e vocês são ricos também? - curiosa se vieram os meus pais buscarem é porque não somos ricos! - fala meio obviano, ela pensa - mas pra você
estar aqui, eu ouvi dizer que só pessoas ricas e médio rico ficam aqui… - e isso importa? - meio sério, ela
fica acuada e sem saber o que fazer, a mãe tenta contorna a situação - não quer que lhe dermos carona?
Assim você já pode dizer onde é a sua casa - mas… - Paula fica indignada - eu tenho que esperar mesmo
o meu motorista… se ele descobrir que eu sumi eles me “matam” - ah...entendo… - vamos indo? - o pai até mais Paulo… - o abraça e o beija na bochecha nos dois lados - mas você já fez isso 3 vezes! - meio
acuado, na verdade Thy estava com medo dela, e Paula percebe isso - calma Paulino… eu não vou te
comer… ou fazer você desmaiar também… - a mãe percebe a indireta da Paula. Já estava quase sem
pessoas ao redor, e o carro da Paula chega, ela olha pra baixo frustrada, ela queria “sequestrar” Paula pra
casa dela! - esse é o seu carro Paula? - ela aponta com o olhar, um carro preto Audi A3 (pg9, preto), o
carro anda meio que rápido e para meio que rápido onde é pra parar no canteiro, parecia estar com pressa
o motorista, até que sai uma pessoa meio que de terno, meio simples até pra um terno, não era coisa
chique o motorista e o carro, mas sim era algo especial em si - Sr. Paula? Temos que ir imediatamente… parecia meio apressado, Paula fica bravinhadazinha - temos que ir mesmo seu Ipaminondas? - ai que
nome clichê! Parece nome de pizzaolo! - agora Sr Paula, os seus pais querem te ver… - eu estou
ocupada… - o motorista olha por um tempo os dois, e ela quase de mão dada com ele, ele percebe - se
você chega atrasa seus pais ficaram bravos comigo… e com você… - Paula queria se revoltar e
arremessar o motorista pra outra dimensão! A mãe percebe que Paula estava querendo mesmo ficar com
Paulo, e de maneira insistente - meus pais não gostam de mim mesmo! - resmunga moderada, Thy fica
meio chocado - nossa Paula, você é trancada num quarto? - tinha que fazer uma brincadeira, mas de certa
forma, quebra a dureza dele. Physis quase sorri e ri - não! Apenas os meus pais só sabem mandar em
mim! Na verdade eu nem gostaria de estar aqui nessa escola - o que era pra ser uma mera critica, pode ter
quase estragado o relacionamento, Thy queria dizer alguma coisa, mas, na verdade, achava que era um
problema dela, e que não devia se intrometer, de fato os pais dele ensinaram pra ele não ser intrometido, o
que isso pode ser errado (em ficar quieto) dependendo de quem e na situação. Os pais deles estavam sem
graça, a mãe queria ajudar, mas não podia - Paula, tudo dará certo, melhor você ir, você verá Paulo
amanhã, e na verdade e verá ele sempre todos os dias da semana… - mas se os meus pais me proibirem de
amar ele… assim nunca mais ou dificilmente irei conseguir o amar quando eu estiver jovem e pronta pra
ele… é melhor eu me comportar mesmo… senão… se meus pais descobrirem… se souberem que ele é de
classe média… e se eu rezar… vão ficar monitorando ele o tempo todo… assim nunca poderei ficar em
paz com ele… eu tenho que me comportar… pelo bem dele… não posso sair dessa escola… e tomara que
meus pais aceitem ele… senão… eu fujo de casa! - Sr Paula? Por favor….. precisamos ir…. - parecia que
Physis iria fazer um ar de tristeza, mas não faz, apenas quase - até Paulinho… amanha nos veremos
novamente! - muda de ar pra um ar alegre e simpática, como se nada tivesse acontecido, e o beija nas
bochechas e o abraça de novo, só que o abraço era mais forte, até que Phy pensa em algo - como eu nunca
tive um menino…. na verdade…. como eu não tive nenhum amigo… vou aguardar ansiosa por vc
amanhã… - uma indireta de amor - mas você já fez isso pela quarta vez! - meio impressionado, mas não
resmunga como a última vez, ela torce a cabeça e olha meio séria e alegre, e o abraça e o beija de novo! você definitivamente não leva jeito com meninos… se você pudesse você me sequestraria… - ela quase
engasga que “sim” - você lembra do meu nome? - uma insegurança repentina - o que?! Claro que lembro!
Paula! - Paulinha Aurélia dos Santos…. - ahhhhhhhhhhhhh.....…….. então você veio de um dicionário?
Hahahahahahaha - pelo menos Thy tinha bom humor, Phy ri boba alegre, e a mãe também, o Ipaminondas
chega perto de Paula - por favor Sr Paula, nós realmente precisamos ir… não vai querer deixar-lhos
esperando na mesa…. - sim Ipaminondas - quase resmunga, e ela solta a mão dele, o motorista oferece a
mão, mas Paula recusa - até mais Paulinho… até mais senhora Maria… e até mais senhor? - o pai - Lávio
- prazer Lávio! - simpática, o motorista fica encarando ela, e ela tenta o abraçar de novo! - Paula… chega
por hoje… - ela fica magoada, mas não expressa isso - até mais Paulinho… - diz séria e formal, e se curva
um pouco formal a ele, como o clássico cumprimento de um se curvar ao outro, como numa luta antes, só
que ela se curva bem, Thy não sabia o que era aquilo, Maria e Lávio curvam as cabeças, e então Physis
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sai, vira pro carro e fica de costas, mas ela olhava pra Paulo, anda até o carro, o motorista abre a porta do
carro atrás, e ela pisca os olhos delicadamente, que era uma indireta, mas Thy, como era muito bobo, não
entendeu a indireta, é realmente estranho como Thy era muito diferente quando criança, muito diferente
quando adolescente, e muito diferente quando adulto… diferente da Physis… que ela sempre foi a mesma
de sempre… Então o carro sai apressado, parecia que iria bater num carro próximo ou que iria fazer curva
o carro de dentro pra fora - mãe, porque ela se curvou e piscou pra mim? - Maria não queria dedurar
Physis - isso são apenas cumprimentos formais, são assim que pessoas muito educadas cumprimentam e
se despendem das pessoas - tanto que o movimento de se curvar como cumprimento, seria o cumprimento
e o único de Thy com as pessoas, porque não acha necessário falar e acha ser mais formal assim, só que
Thy cumprimentava apenas curvando a cabeça discretamente e não ele todo, mas tarde Thy teria fama de
ele andar e parecer como um soldado… e de ser muito sério… - vamos indo filho? Você deve estar com
fome… eu diz a sua torta de morango… - Thy quase “surta” (força de expressão) - que bom… aquela
menina é muito estranha… você não acha mãe? - ela faz um ar de “tsc” - nada haver… ela deve estar
tendo um primeiro amigo… ela só quis te agradar… só quis parecer uma boa pessoa… ela não queria que
você pensasse algo ruim dela… - ela deve ser infeliz… ela disse que os pais não se importam com ela… bobagem… ela disse por raiva dela de querer ficar mais um pouco com você… - eu de fato estou
curioso… - curioso? - você disse que meninas são estranhas… - no sentido que são diferentes do que os
homens - não te disse desse jeito… disse que as meninas precisam ser bem tratadas e amadas pelos
meninos… porque elas são delicadas e sensíveis… então você deve ser assim com ela… você parecia
meio com medo dela - claro que não! Porque eu teria medo dela? - porque nenhuma mulher te tocou
antes… nenhuma te abraçou… você até achou que ela iria te comer… - eu estava apenas brincando… você é inocente… - sou? Eu sou um idiota! - não… apenas precisa ter menos medo das coisas e viver
mais a vida… - eu estou com fome também - sim Lávio, já vamos indo.…......……....….… você não
conheceu mas ninguém hoje? - era o primeiro dia de escola - não… - com o tempo você vai conhecer…
como você já conheceu a Paulinha… - a torta de morango é só minha! - Maria ri um pouco - fique
tranquilho… eu fiz duas… - as duas são minhas! - possessivo irônico - então vamos filho… - eles entram
no carro um pálio azul-marinho (pg9)(carro de pobre). Então aparece um sábiá laranja com cabeça
amarela piando (link).

