
 

 

 

 

 



 

 

 

As últimas palavras devem ser ditas. Uma separação, uma morte, uma viagem. E, de 

repente, não há mais outra chance de dizer tudo aquilo que ficou guardado. Um último 

olhar antes de ir embora, um aperto de mão, um simples aceno, e aquele instante em que 

tudo podia ser mudado, ou explicado, ou, apenas desabafado, ficou para trás. Não há nada 

pior do que este silêncio. O silêncio que marca para sempre no coração. As últimas palavras 

tem que ser ditas, porque podem ser as primeiras. 

 

 

Passei 38 anos de minha vida tentando me encontrar. Um dia decidi me inventar, do jeito 

que eu queria, e, enfim, fui feliz. Foi o início da minha maior descoberta. 

 

 

 

 

A chave da juventude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    “- mãe, vi um duende que não era verde! 

- meu filho, você não viu um doende, você viu um anão. 

- Mas mãe, eu também vi um duende verde, que não era anão. 

- Hahaha, era apenas um adulto que comeu ostras” 

 

 

“Loucos são como eternas crianças. Nunca desistem dos sonhos, acreditam cegamente no 

amor, e, geralmente, tocam piano.” 

 

 

 

“eu queria ter estado mais próximo. Eu queria ter estado mais próximo.” 

 

 

 

“é fácil amar o que se perde, 

difícil é amar o que se tem.” 

 

 

 

“você não para de brincar porque envelhece. 

Você envelhece porque para de brincar” 

 

 

 

“- Você irá viver sempre lamentando o passado e temendo o futuro?” 

 

 

 



 

 

“- eu vou cuidar de você... eu serei sua amiga, quando precisar de uma amiga. Eu serei uma 

mãe, quando precisar de uma mãe. Mas eu serei sempre seu maior amor, e você será 

sempre meu anjinho.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitulo 1 

 

 

De repente, acordei num lugar totalmente estranho. Com uma dor terrível no corpo e na 

cabeça. Me desesperei quando percebi que muitas partes do corpo estavam dormentes, e 

não mexiam quando eu mandava! Na minha frente, frases escritas num quadro branco, com 

caneta vermelha e azul, que me eram muito familiares. 

 

Essa história começou algum tempo atrás. Exatamente, há um ano. Estou escrevendo como 

você pediu, pra tentar entender melhor tudo que se passou. Lembre-se que não pretendo te 

convencer, mas, apenas, te dizer a verdade. Foram suas ordens. Espero que eu consiga 

contar o que realmente aconteceu até agora. E vai ser muito difícil. Afinal, eu só tenho 11 

anos!  

 

Mas, após passar tanto tempo numa outra vida, posso garantir que não sou apenas um 

garoto de 11 anos. 

 

Tudo começou num dia normal de minha vida. Voltei da escola às 18 horas, como sempre. 

Cheguei em casa, assisti televisão, comi uma comida ruim que tinha na geladeira. Esperei 

minha mãe chegar da rua. E fui dormir. 

 

Acordei num quarto de hotel. Não não... hotel não. Hospital. Hotel é legal, nunca é todo 

branco.  

 

Por um bom tempo, eu não me mexia, nem falava. Não enxergava também. Só um pouco. 

Algumas imagens distorcidas. Mas tudo parecia maior. 

 



 

Apenas sentia dores. E observava muitas enfermeiras e médicos que entravam e saíam. Me 

davam remédios. Falavam algumas coisas e saíam. Com o tempo, eles às vezes contavam 

coisas da vida deles pra mim. Eu queria rir, mas o rosto continuava sem mexer. 

 

Estranhei duas coisas: desde que acordei, comecei a ter lembranças de sonhos. Não sei se é 

assim o melhor jeito de explicar. Eram frases e memórias de coisas que eu não vivi. 

Curiosamente, eram as frases que estavam à minha frente. Frases que me traziam histórias. 

Que se misturavam a coisas que vivi. Também tinham rostos novos. Pessoas mais velhas. 

Uma mulher que se repetia. Conversas com minha mãe. Mas tudo muito diferente. 

 

 

A outra coisa que me assustou: não aparecia nenhum amigo pra me visitar, nem familiares. 

 

E assim fiquei um bom tempo. Não fazia ideia quanto, já que dormia quase tempo todo. Às 

vezes eu chorava, mas não sabia por quê. Chorava por lembranças que não eram minhas. E 

dia após dia, isso se repetia. Minha conclusão era que o acidente tinha sido fatal para meus 

pais. Mas também não era certo. Parecia mais um sonho.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que eu não tinha nenhuma noção de quanto tempo fiquei deitado e dormindo, já era de meu 

conhecimento. Mas também não imaginava quanto tempo fiquei igual a um zumbi, 

paralisado na cama. Depois soube que fiquei cinco meses nessa recuperação. E não 

conseguia lembrar muito bem do acidente que me deixou assim. 



 

Mas o que estava por vir era muito pior! Como já se passou algum tempo, não vou 

conseguir contar o desespero que me tomou quando pela primeira vez meu olhar 

desembassou, e olhei para meu braço: 

 

Era grande! E cheio de cabelo! 

 

Lembro-me do grito que tentei dar, mas não saiu. Ainda não havia voz. Por uns dias, 

enlouqueci de medo, pânico, sei lá o que, ao ver que meu corpo do pescoço pra baixo era 

outro. 

 

Quando minha voz voltou, foram dias terríveis. Porque eu gritava, e me davam remédio pra 

dormir. Ora, não tinha como não gritar! 

 

Mas alguns dias depois desse ritual de grita-enfermeira-remédio-dorme, eu pensei numa 

estratégia. E fiquei quieto. 

E quando a enfermeira apareceu, eu não gritei. 

- Lucas, você está acordado?  

Sim, ela sabia meu nome. Como era possível? Não era eu, disso eu tinha certeza.  

Mas continuei calmo, mesmo sendo muito, muito difícil me manter calmo. 

- sim, sim. Estou... estou... Você teria um espelho? 

A enfermeira me olhou como se eu fosse um ET. Ou um fantasma. Minha voz devia estar 

muito feia e embolada mesmo. 

Em segundos a enfermeira trouxe um espelho. 

Não sei como descrever a sensação! Quando vi aquela cara feia, com umas linhas escuras 

na testa, linhas nos olhos, linhas na boca, linha em tudo quanto é lugar... uma testa 

gigante... 

- aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. 

 

Lá estava eu de novo no grita-remédio-dorme. 

 

 



 

Capitulo 2 

 

 

Já era hora de mudar alguma coisa naquele ritual chato. 

Nos últimos dias, apenas um médico me visitava. Eu sempre estava grogue, então não 

conseguia falar com ele. Mas um dia ele falou que eu iniciaria um acompanhamento 

psiquiátrico.  

 

Minha primeira surpresa foi saber o que isso significava. Eu sabia, mas eu não sabia o que é 

um tratamento psiquiátrico. Mas ali eu sabia. Daquela parte da memória que traz coisas que 

não são minhas. Agora fazia sentido. De alguma maneira, eu também tinha as lembranças 

do corpo que eu estou ocupando. Do feioso. 

 

- Boa tarde, Lucas. Sou a doutora Estelle, psiquiatra especializada em pacientes em 

estado de choque pós-traumáticos – bem, eu acho que foi isso que ela disse. 

- Olha, doutora, como a senhora sabe meu nome? – foi minha primeira pergunta, que a 

deixou curiosa. Foi o que percebi quando seu rosto mudou, franzindo a testa, e quase 

abrindo um sorriso. 

- Bem, Lucas... Você é meu novo paciente. Na sua ficha consta seu nome... 

- Naooooooo, doutora... Eu quero dizer... hum... Eu tenho 11 anos, e esse corpo não é 

meu!!! Sendo assim, como pode me chamar pelo meu nome original? 

 

Hoje penso: como fui dizer isso? Aquela frase, com certeza, me prolongou meses naquele 

hospital. 

 

As sessões de terapia aconteciam diariamente. A primeira sessão, claro, não foi muito 

longe. Nem a segunda, nem a terceira. Sempre que eu começava com a história real, ela me 

olhava...olhava...e só olhava. 

 

- Você é doida?  

Iniciei a quarta sessão mostrando o quanto eu estava bravo. E continuei. 



 

- ou é doida ou não quer me ajudar. Para de me dar remédios pra dormir. Eu to dormindo 

há séculos, e não vejo minha família, meus amigos, escola... 

- Há exatos quatro meses, Lucas. O acontecimento traumático afetou seu cérebro. Você 

está em estado de choque. E criou um personagem, uma criança de 11 anos. O objetivo 

inconsciente disso é não enfrentar o mundo real que te espera, já que, clinicamente, 

você está bem... pronto para sair do hospital. Entendo que o fato de se ver sozinho de 

novo... 

- sozinho de novo? – interrompi, asperamente. 

- Tente pensar o motivo pelo qual você veio parar nesse hospital... 

- O acidente. – falei, mostrando firmeza. 

- Pense bem. Com calma. Não temos pressa. Tente lembrar... talvez, aos poucos, você 

perceba que o único que fala em acidente é você... 

 

 

Daquele momento em diante, a doutora foi falando sobre a vida daquele corpo que eu 

ocupava. Pelo que eu entendia, também se chamava Lucas. Era uma pessoa solitária, não 

via sua família há tempos, que morava em outro país. Tinha casado, mas logo separou, e 

tinha um filho que não via desde o natal. 

- coitado. Eu detestaria ser sozinho. – pensei alto, provocando uma resposta séria da 

doutora. 

- Sim. Você não suportou mais, e agora vive um estado de choque... 

- Para, para... chega disso. Acho que tô sonhando...só pode! 

 

E de novo voltei ao meu quarto, e dormi por mais um longo tempo. 

 

Eu costumava chorar mais a cada dia. Por causa das lembranças estranhas que me 

atormentavam, mas, agora, também, pelo desespero de estar preso ali, naquele lugar branco 

e gelado. E decidi usar minha inteligência. A partir daquele momento, iniciei meu plano. 

Aceitaria toda aquela conversa médica, porque já era hora de sair dali, e voltar a minha 

vida. Ou acordar daquele sonho, sei lá. 

 



 

- Bom dia, doutora. – falei de forma alegre. – Entendi melhor o que estou passando, e 

agora lembrei que sou adulto. Foi só um sonho. Devem ter sido sequelas do acidente. 

 

Quando acabei de falar, fiquei com ar confiante, sabendo que iria ganhar minha liberdade 

naquele instante. Que engano! Aquela bruxa não me deixou ir embora, falou que já 

esperava minha reação! Como? Sempre fui tão bom em enganar os adultos! 

 

De qualquer jeito, passei a dormir menos, e dois meses depois, chegou o dia tão esperado. 

Alguns dias antes, eu já havia sido informado que naquela manhã eu teria minha última 

conversa com Estelle antes de receber alta. Percebi que ela estava agindo de uma forma 

diferente, parecia um pouco distraída demais, acho que estava triste. Não entendia o 

porquê. 

Trocamos poucas palavras. E ela me deu um embrulho de presente. Rasguei o papel 

animado, como sempre fiz ao ganhar presentes. Ela sorriu ao ver minha empolgação. Era 

um livro. Li o nome em voz alta: 

- O menino que só tinha um coração. 

- É um livro lindo. E acho que pode te ajudar em muitos momentos nesta nova vida que 

começa agora. 

- O menino parece comigo? Em que? 

- Não, não. Alias, nem sei – sorriu. – O livro conta a história de um menino que gostava 

tanto de tudo e de todos que não conseguia fazer escolhas. E com o passar do tempo, a 

dificuldade em renunciar foi aproximando do seu maior medo: a solidão. É legal para nos 

fazer entender que se a gente não toma decisões no momento certo, outros vão tomar por a 

gente. 

Eu fiquei sério e pensativo. E me deu uma sensação ruim, como se ela quisesse dizer que eu 

não estaria preparado para sair da clínica. Meus pensamentos foram logo interrompidos por 

ela. 

- Ei... É um livro divertido, tá? Muito engraçado.  

- Promete? Não gosto de filmes tristes. Então, não devo gostar de livros tristes. Abri uma 

página aleatória do livrinho, que tinha 145 páginas e nenhuma figura. Li alto novamente: 



 

A todo tempo, em desequilíbrio, ele dizia: "procuro ser feliz". 

- Não irá encontrar se continuar procurando. - disse a ele, olhando aquele rosto 

angustiado a minha frente. 

- A felicidade está onde você estiver. Exatamente neste lugar. Mas haverá uma parte de sua 

mente sempre te dizendo: sua felicidade está em outro lugar, em outro tempo, em outro 

momento.  

Acredite em mim, esta parte de sua mente se chama "burrice". 

 

- Legal. – falei em voz alta. Ela sorriu e, ela sorrindo, me deixou muito feliz. 

 

 

Ela continuou sorrindo. Ela me abraçou em seguida. Fui embora de sua sala. 

 

Eu não fazia a menor ideia do que fazer, pra onde ir... Como voltar ao meu corpo. 

Mas não podia falar essas coisas para os médicos, senão eu nunca sairia de lá. 

Quando sai da área de pacientes, havia uma moça na portaria do hospital, que sorriu e veio 

me abraçar. Inexplicavelmente, eu também sorri, e senti uma felicidade tremenda por vê-la. 

 

- Que saudade, Lucas! Como que você da um susto desses, doidinho? 

- Luciana! – vibrei, e logo me assustei muito. “o que? Eu sabia o nome dela? Como?” 

- Vamos, me dê sua mala. Vou te levar em casa. Você vai se surpreender. Ta mais bonito 

agora do que quando você saiu. Aqui, tenho que te dizer uma coisa... Você está tão 

novo! 

 

Como eu estava totalmente sem rumo, preferi não fazer nenhuma pergunta. E olha que isso 

é uma tarefa muito difícil pra mim. Mas consegui, e fui quieto ate o carro dela. 

 

- Lucas, que isso?  

 



 

Não entendi porque ela se assustou. Ate que percebi que eu havia entrado no banco de trás, 

como eu sempre fazia com minha mãe. Fiquei com vergonha, porque eu tinha que me 

comportar como adulto. 

 

- Amor, acho que você devia ficar mais uns tempos nessa clinica.  

 

Quando ela acabou de falar, deu uma gargalhada. Então, me acalmei. Era só uma 

brincadeira. 

 

Ela me levou pra casa que dizia ser minha. Era muito bonita. Grande. E estava muito bem 

cuidada. 

 

- Durante todo esse tempo, vim quase diariamente aqui cuidar das coisas. 

- Você mora onde, Luciana? 

- No mesmo lugar... As coisas não mudam tanto em seis meses. 

- É perto daqui? 

A garota fez uma cara assustada, e vi que era hora de não fazer mais perguntas. 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Meu primeiro dia na vida do outro Lucas foi assim: 

Esperei Luciana ir embora (ela disse que tinha que trabalhar, e voltaria à noite pra contar 

suas novidades), e fui conhecer a casa com detalhes. Era muito sem graça, apesar de 

grande. Não tinha nada pra divertir. Era um pouco escura. Tinham dois quartos, um branco 

e o outro também! Não consegui entender em qual eu ia dormir, porque não tinha nada que 

mostrasse que um era dele e o outro para visitas. Pensei que teria um quarto de criança, 

cheio de brinquedos, para alegrar o filho quando fosse visitar. Não tinha. Mas, de repente, 



 

percebi num canto de um quarto, a minha bola de futebol, vermelha, que eu adorava e não 

desgrudava dela um dia da minha vida. Tive muita vontade de chorar. Tem coisas que tem a 

capacidade de nos trazer todo um mundo de lembranças. Tentei entender o porquê de ela 

estar ali. Não tinha explicação. E ela estava muito nova, como estaria na minha vida 

normal. Atualmente, ela teria mais de 20 anos. E estava nova, e deixada num canto. Concluí 

que aquele era meu quarto. 

 A cozinha era legal. Uma geladeira gigante. Um monte de aparelhos diferentes. Acho que 

esse Lucas era cozinheiro.  

E tinham muitas coisas na geladeira. E eram coisas novas, porque logo olhei a validade, e 

percebi que a Luciana deveria ter comprado essas coisas. 

Não tinha muito que fazer. Estava muito assustado com tanta novidade. Não tinha um plano 

para voltar para minha vida antiga. Pelo tempo que fiquei sem visitas no hospital, sabia que 

não teria amigos e família por perto. Só tinha a Luciana. Então, fiquei o dia todo 

remexendo coisas na casa, a espera dela. Que me parecia a única companhia que eu teria 

nesses dias. Uma coisa eu tinha certeza: não tinha a menor noção do que fazer!  

 

Já era noite, umas 20 horas, quando Luciana entrou gritando: 

- Bota a roupa porque to entrando, e não quero ver ninguém pelado. 

- Então não entra sem bater. 

- A porta estava aberta. 

- Aberta ou fechada, você tem a chave! 

Em alguns segundos, vi como eu gostava dela. E ficava feliz com a presença dela. Na 

verdade, não exatamente eu, mas as lembranças que eu tinha. De qualquer maneira, ela era 

legal. 

Ela foi preparando alguma coisa pra jantarmos... E falou para eu abrir uma garrafa de 

vinho. 

- Eu prefiro coca-cola! – foi o que eu disse, sem muito pensar. 

- Hahaha... Desde quando? O tratamento te afetou a esse ponto? 

Eu, estranhamente, sabia abrir a garrafa. E tive muita vontade de beber.  

“se minha mãe aparecesse agora, eu tava frito!” 

E em poucos minutos bebemos toda a garrafa. 



 

E eu descobri que coca cola não tem mais graça.  

Durante o jantar, foi me dando muita vontade de contar minha historia. Afinal, ela parecia 

ser a “minha” melhor amiga. E a vontade foi aumentando a cada novo gole de vinho. 

- Luciana, conta um pouco sobre mim. 

- Hã? 

- Sim sim... É importante pra mim. Acho que minha memória ficou ruim após o hospital. 

Luciana ficou me olhando e estava um pouco preocupada. Mas fez o que eu pedi. 

- Bem, Lucas... Não sei o que você não está lembrando... Quer saber algo específico? 

- Tudo! Hahaha. Sobre minha família, esposa, filho, trabalho. 

- Nossa! Você está com amnésia? 

Quase uma hora depois, Luciana parou de falar ao me ver chorando. E eu chorei muito. 

Abracei-a como eu fazia com minha mãe em momentos de medo. 

Eu tinha acabado de ouvir a história da minha vida após meus onze anos! Quando ela disse 

os nomes, os sobrenomes... Eu percebi que Lucas sou eu. E, alem de tudo, a minha história 

era muito triste. Meu pai havia morrido, minha mãe mora no Brasil. Eu quase não a via. A 

mulher que eu casei me deixou e levou meu filho. E tudo pelo meu comportamento.  

 

E agora eu só podia acreditar numa coisa: eu estou num sonho! 

Gostou? Para ler toda a história, 

compre seu exemplar em 

www.conradomuylaert.com 

www.conradomuylaert.com

