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“Felicidade se carrega no bolso.” 

 

 

Para Juliana, que soube entender o 

conselho de seu pai, e caminha sempre de bolsos 

cheios.  
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As coisas mais importantes nunca são ditas - dizia ele - numa de suas muitas 

frases de efeito que causavam espanto a todos os adultos, já que eram tão incomuns para 

um garoto de doze anos. 

Com o passar dos anos, o ainda menino, agora com trinta anos, viu suas frases 

ganharem tom de profecia. E por mais freqüente que fosse, ele não conseguia esconder a 

tristeza cada vez que observava um amor esfriando na sombra da dúvida, uma amizade se 

partindo, parentes se  distanciando, quando bastavam apenas três palavras para mudar 

duas vidas. 

Mas, observador como toda criança, soube perceber que havia pessoas que eram 

exceções: as felizes. 
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Já estava sentada ali fazia algumas horas. Ver o por do sol, na areia, naquele dia, 

era um reencontro obrigatório, quase uma prestação de contas: ela se sentia em dívida, 

desde o seu último momento naquele cenário. 

No instante em que sentiu a presença de alguém chegando, já tinha seus olhos 

cobertos. 

-  Temos uma canção pra terminar, certo, menina bonita? 

- Achei que não fosse chegar nunca – replicou, de imediato, sem esconder o 

brilho dos seus olhos com a aparição de Lucas. 

- Eu te amo. 

- Amo você. 

Não disfarçaram os sorrisos largos, ao perceberem que trocaram juras de amor no 

mesmo segundo. 

Olhou-o fixo por alguns segundos. Os últimos raios de sol deixavam sua pele e 

cabelos dourados. Seus olhos refletiam o fim de tarde. Pegou no bolso um rascunho. 

Lucas, o violão, percebendo o convite. Tocaram a canção mais bonita, de uma brilhante 

carreira, que parecia tão irrelevante diante daquele momento.  
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No último acorde, que ainda ressoava, Lucas foi interrompido. Com a mão direita, 

ela segurou o braço do violão, abafando o som; com a outra, segurou a dele... e voltou a 

olhar nos seus olhos. 

- Eu te olho, e sou feliz. Eu te olho e me vejo criança. Eu te olho, e as coisas que 

eu sinto só por te olhar me trazem saudade de tudo que ainda vamos viver. 

Lucas ficou com olhos cheios d’água. E, ao perceber que sua música estava quase 

pronta, disse, antes de beijá-la: 

 - Acho que era isso que faltava...ouça bem, e para sempre, nossa canção: (pegou 

o lápis e escreveu na parte superior da folha que trazia os versos daquela canção, ainda 

sem título) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As coisas que eu sinto só por te olhar 
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“Ser artista não é divertido. Se eu pudesse ser qualquer outra coisa, eu seria.” 

John Lennon 

  

 

1 – Cinza como o mar, cinza como a vida 

 

Caminhava forte como se tivesse alguma direção...simples engano. Estava mais 

perdida que nunca. Domingos são dias difíceis para todos que gostam de viver 

intensamente...e para quem está sem vida, o dia se torna quase uma despedida. 

Luana era uma mulher que conseguiu coisas que bastariam para a felicidade de 

muitos. Sempre acreditando em sonhos, nunca se acomodou em situações que não lhe 

traziam satisfação. Parecia uma menina com idade adulta. Uma menina que sabia querer. 

Ao longo dos anos, mantinha o brilho nos olhos e no sorriso, como se vivesse tudo pela 

primeira vez. Contrariou os planos dos pais em fazer da filha uma médica, e seguiu sua 

vocação musical. Tornou-se compositora requisitada por muitos artistas, o que lhe trouxe 

realização profissional e financeira. 

Nunca havia casado. Mas teve intensos  relacionamentos. E a fórmula era sempre 

a mesma: uma grande euforia inicial, seguida de quase um vício pela pessoa amada e 

após alguns meses, a diminuição da paixão ocorria em progressão aritmética. 

E uma nova paixão sempre surgia e, com ela, cores e música para sua vida. A 

conquista nunca fora problema. Ela era daquelas que prendia a atenção de todos com 

meia palavra e conquistava paixões com meio sorriso.  

Mas, naquele domingo, nada a convencia de que a vida ainda traria emoções. Sua 

fórmula já não funcionava. Estava realmente sem graça. E para piorar, era um domingo 



 

10 

 

chuvoso, cinza...o que não espantava, já que nesses três anos em que se isolara na 

pequena vila de Porthmadog, em Gales, o sol foi uma companhia raríssima.  

Era um lugar incomum. Uma paz quase irritante. Luana havia conhecido 

Porthmadog por ocasião de um casamento entre amigos. Com certeza, não imaginaria 

que algum dia fosse morar no pacato lugar. 

 

-  Boa tarde, está aberto? – disse ao vendedor. 

- Sim, pode entrar, já venho receber seu pedido. – falou, simpaticamente, o que 

parecia ser o dono de um pequeno bistrô à margem da praia, com um mar tão cinza que 

se confundia com o céu e a chuva, em mais um triste domingo de Porthmadog. Era fácil 

perceber a solidão daquele dia, com o sorriso que o senhor colocou em seu rosto, 

entusiasmado com a presença daquela garota de média altura e uma beleza exótica, com 

longas mechas pretas, que contrastavam com uma pele muito branca. 

Alguns bares e pubs eram exceções na monótona vida dos moradores. Quase 

todos dedicavam seus momentos de folga a atividades caseiras. Em dias mais frios, 

então, ninguém se aventurava em um passeio na rua. No inverno, o mar congelava, e 

tudo ganhava uma só cor. Os turistas, sempre interessados em esportes radicais, atração 

da região, sumiam na estação do frio. 

- Não tem medo do frio, moça? 

- Tenho medo do tédio - respondeu Luana - desabafando. 

Após dois cafés expressos, Luana tirou pensamentos mais mórbidos da cabeça e 

procurou pensar em algo para animá-la. Na rua, não havia nada para fazer ou qualquer 

pessoa para conhecer. Decidiu ir para casa e procurar alguma atração na tv ou na internet.  
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Poderia também se dedicar às duas composições que lhe haviam encomendado, 

mas não estava em tempos de inspiração. E, num domingo daqueles, apenas canções 

tristes e sem esperanças poderiam surgir. Melhor evitar. 
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 2 - Quando viver era muito mais que isso 

 

I’ve just seen a face i cant forget the time or place we’ve just met. 

 

Em alto volume, o som do seu quarto tocava sua banda preferida, e a voz de Paul 

Mccartney ajudava a levantar seu astral. A primeira música para lhe trazer alegria era 

sempre a mesma. Paul narrava com exatidão a sensação de estar recém apaixonado, o 

maior prazer de Luana. 

Desde os tempos da escola, a música era seu melhor antidepressivo e um 

termômetro do seu temperamento atual. 

Aos 15 anos, era uma menina diferente de outras do Ensino Médio. Morava com a 

família em Avignon, uma pequena cidade ao sul da França, recheada de museus e 

atrações que refletem o tempo em que foi Cidade Papal. Havia uma timidez que a 

impedia de viver tudo aquilo com que sonhava, mas, ao mesmo tempo, foi essencial para 

a qualidade de suas futuras composições. Toda a passionalidade passou a ser extravasada 

em melodias e letras. Por alguns anos, compôs em seu violão diversas canções, sem 

nunca mostrar a ninguém. 

Viver de música era só um sonho. E era difícil sonhar alto estando onde ela 

estava. A família, os amigos, a escola, a cidade, tudo ao seu redor estava preparado para 

guiá-la para um futuro normal de uma menina do interior. 

Durante anos, os que antecederam a escolha por uma faculdade, Luana viveu 

como todos esperavam. Guardava suas composições em seu diário, como um grande 

segredo. 
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Mas sentia diariamente a angústia de fugir do que realmente queria. A cada dia 

que seguia a rotina esperada para uma menina de Avignon era como um atentado a sua 

própria personalidade. 

Talvez por se repreender tanto, foi criando uma personalidade um tanto 

excêntrica. Por vezes, se sentia um peixe fora d'água. Vivia tentando buscar explicações 

para tudo. E essa busca trazia momentos de profunda introspecção. E beirava à 

depressão. 

Para amenizar o isolamento, Luana procurava sempre se relacionar com pessoas 

que também tinham alguma característica incomum. Sua melhor amiga, Deborah, 

escrevia poesias desde criança, e com 15 anos, já tinha um imenso acervo. Também 

pintava quadros, em óleo sobre tela, e aquarelas. Era uma artista nata e assim se assumia 

perante  todos. O que não resultara em popularidade na escola, muito pelo contrário.  

Ainda aos 15 anos, na escola, teve seu primeiro namorado, Carl, que estava para 

se formar, e era guitarrista de uma banda de rock. Foram dois anos de namoro, que 

terminaram de forma trágica para Luana. Carl simplesmente desapareceu no meio do ano 

letivo. O término do namoro aconteceu por telefone, quando o rapaz alegara estar em 

tratamento psiquiátrico, com síndrome do pânico. Luana sofreu muito, o que resultou  

inúmeras canções. 

No último ano de escola, sem ter mais um namoro que amenizasse a vida que 

levava, Luana não aguentou mais seguir aquela vida preparada para ela. Sentiu que não 

podia mais se agredir daquela forma, deixando de viver sua vontade apenas para 

satisfação da família. 

Decidiu mudar de cidade, e o fez escolhendo uma graduação que lhe permitisse 

trabalhar com criação e ficar em contato com pessoas que pensassem como ela. 



 

14 

 

E foi assim que entrou na faculdade de comunicação. Logicamente, sua escolha 

trouxe conseqüências. Colocou-a em choque com sua família, muito tradicional e 

conhecida na pequena cidade. Seu sobrenome, Sorien, era sinônimo de tradição e 

respeito na sociedade local.  

A faculdade representou o fim do vínculo com seu passado, já que escolhera 

iniciar essa nova etapa da sua vida em Londres, onde se identificava com tradições e 

cultura,e,  principalmente, com as pessoas e  música local. 

Aquela escolha também a faria, bem por acaso, iniciar sua carreira de 

compositora.  

Costumava dizer, ao ser  perguntada sobre seu passado e família, que havia 

fugido pulando o muro, fazendo referência aos muros de Avignon, que cercavam a 

cidade, que já tivera sido residência oficial dos Papas antes de o Vaticano existir. 

Em Londres, se sentiu em casa rapidamente. Já tinha ótima fluência na língua 

inglesa, sua terceira língua, o que facilitou ainda mais a adaptação. Além do francês, 

também era fluente na língua portuguesa, devido a sua mãe, que nasceu e viveu em 

Portugal até conhecer seu pai, num congresso de medicina. Pelas histórias que seus pais 

contavam, após se conhecerem, os dois, ambos médicos, casaram-se em poucos meses, e 

vieram residir na França, terra de origem do pai. 

Sem muito planejamento, iniciaria sua jornada musical num sarau das turmas de 

jornalismo e publicidade, quando se inscreveu nas apresentações musicais e, num 

pequeno palco, tocou suas canções em voz e violão. Foi um momento raro nessas festas 

universitárias movidas a álcool e drogas e com uma dispersão de atenção comum.  

Na primeira canção, alguns passaram a ficar em silêncio, num misto de 

curiosidade, que logo se tornava encanto. Os primeiros versos traziam toda sua emoção: 



 

15 

 

"Vem tão de longe 

meu anjinho da sorte 

agora eu já posso me preparar 

Nem o mar nem garrafas de vinho 

preenchem este teu lugar 

Nem o sol que eu não vejo  

e a lua que faz carinhas pra me acalmar" 

 

Ao perceber a atenção que despertara, a jovem cantora desistiu de prosseguir com 

suas canções e mudou seu repertório para clássicos dos anos 60. Em sequência, tocou "be 

my baby", famosa cancão da banda The Ronnetes, e "can’t take my eyes of you". A 

plateia, estudantes hipnotizados, continuava atenta, o que aumentou o pavor de Luana. A 

quarta música seria novamente uma composição própria, chegando ao auge no refrão, 

que emocionava a todos os presentes: 

 

 

“Quem é você que invadiu a minha vida? 

Quando ouço sua voz 

vai levando os meus vazios 

quando penso em alguém 

que no meu mundo faz sentido, 

eu sempre soube que você vai estar aqui." 
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3- Caminhos tortos, escolhas erradas 

 

Parecia estar com uma baita ressaca quando olhou o relógio e viu que já eram 10 

horas da manhã. Relembrava de sua pequena apresentação no sarau, interrompida 

precocemente pela sua timidez, que a fez abandonar o palco ainda na quinta música, ao 

ver o público totalmente deslumbrado com suas canções. 

Sofreu ao lembrar cada detalhe da véspera. Chegava a suar frio lembrando dos 

olhares atentos, e até  encantados com suas canções. 

Definitivamente, enfrentar o público não era sua vocação. 

Aquele acontecimento, no longínquo ano de 1995, teve profunda influência na 

sua vida profissional. 

No dia seguinte, um professor do curso de rádio e tv, que trabalhava na EMI 

Inglesa, a procurou e quis saber de quem eram as composições que um dia antes 

conseguira a proeza de conquistar centenas de jovens dedicados a se embriagar e fazer 

sexo casual, atividade típica das festas de faculdade de Comunicação. 

Luana logo tentou impedi-lo de iniciar qualquer papo naquele sentido, declarando 

que nunca mais pisaria num palco para cantar. Mas a proposta não era essa. A 

possibilidade de reconhecimento das suas canções, sem necessidade de enfrentar o 

público, era tentadora. 

Marcaram uma reunião na gravadora, onde Luana mostrou suas canções para o 

diretor artístico da empresa, que aprovou de imediato a contratação.  

Não havia por que não tentar. Em pouco tempo, vários artistas famosos 

começaram a gravar suas composições, e o dinheiro ganho com direitos autorais de suas 

canções já sustentava, com certo luxo, sua vida.  
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Não sentia mais prazer em estudar comunicação. Ser compositora parecia um 

sonho realizado, o que a levou a abandonar a faculdade ainda no quarto período e 

assumir definitivamente sua nova carreira. Era uma nova vida, a qual ela nunca poderia 

ter previsto. Além disso, havia o orgulho de estar na mesma gravadora que possuía o 

catálogo dos Beatles. 

Durante os primeiros anos, Luana estava feliz. E as canções surgiam a todo 

momento. Mas a liberdade plena acabou  aprisionando-a. A falta de compromissos 

tornou-se uma monótona rotina. Quando largou a faculdade, pensou que fazer aquilo que 

gostava, ganhando muito dinheiro, seria o passe para uma vida de prazeres. Esperava que 

tudo caminhasse como uma viagem de férias. 

Não foi  bem assim.  
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4 – Por trás de cada foto 

 

O domingo ainda custava a passar, e Luana não conseguia espantar o tédio. 

 

"Hails to the chancers  

As boredom kills like cancer"  

 

Versos de "Come closer", composição do seu ídolo atual, Carlos Ashley Barat. 

Talvez o tédio cause o câncer. 

Eram vinte horas, e Luana sentia que precisava fazer alguma coisa, sob pena de 

ter um surto com tanta monotonia. Por falta de opção, aceitou a única coisa que podia 

fazer, naquele dia, naquela hora: dedicar-se à atividade da lembrança. Atividade tão 

deliciosa quanto perigosa para qualquer pessoa. Lembrou de tantas fases de sua vida... e 

lembrou de quando sonhava em ser fotógrafa. Passou então a olhar no seu notebook suas 

mais de dez mil fotos tiradas ao longo de sua vida. Podia ver ali anos de estrada: amigos, 

amores, lugares. E o que era para ser um passatempo, antes de dormir, foi virando um 

prazer viciante. 

Já estava, no terceiro dia seguido, revirando, procurando e organizando suas 

fotos. 

Havia duas canções a serem feitas, mas a atenção estava toda focada na nova 

tarefa. Seu agente ligava diariamente cobrando as canções. 

A relação entre os dois piorava a cada dia. Após um início com tanto sucesso, 

Leon não se conformava com a estagnação da recém consolidada carreira. 
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- Luana, estamos em agosto e não tivemos nenhuma canção gravada este 

ano...vivemos de royalties de canções antigas...você entende o risco de ser esquecida 

num mercado tão acirrado? – esbravejava Mr. Leon, agente que, em alguns anos, 

elevou sua pupila a status de superstar, algo contraditório vindo de alguém que não 

falava em público. Tal característica só fez aumentar a fama de Luana, que era 

considerada uma artista excêntrica. Na verdade, era apenas timidez.  
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5- Escalas de cinza 

 

Mais um domingo chegava, novamente cinza. As duas canções não eram feitas. E 

nem seriam. 

Nada mais importava a Luana do que a descoberta daquele dia. Em meio a 

milhares de fotos, agora organizadas cronologicamente, ela passara a analisar um detalhe 

que, para qualquer pessoa, passaria despercebido em suas fotos. 

Na tentativa de espantar o tédio, buscar inspiração, passar tempo, ela começou a 

fazer o que não se acredita que ninguém já tenha feito antes. Sua análise dos últimos dias 

consistia em ver as pessoas que apareciam, por acaso, em suas fotos. 

Figurantes...transeuntes... Em quantas fotos você já foi capturado sem querer? [...] 

 

Gostou? Para ler toda a história, 

compre seu exemplar em 

www.conradomuylaert.com 

www.conradomuylaert.com

