
UMA ESTRANHA AMIZADE

De Felipe Araújo dos Santos

Monólgo

Para uso favor contatar: 
darksideoftheman737@gmail.com



Ator pode estar em qualquer espaço e  
fala  para plateia



João anda pelas ruas da cidade, para o trabalho. Sempre é a mesma coisa. A cidade está 
acordando, sempre vê as mesmas pessoas no metrô. O senhor careca com meias vermelhas faz 
parte do seu dia a dia e João nem sabe qual é o nome dele, pra que time torce, se gosta de sopa ou
se crê em Deus, mas, todos os dias esse senhor careca de meias vermelhas viaja ao seu lado. Todos
os dias.

Hoje é quarta-feira. O mesmo vagão, as mesmas pessoas e assim como todos os dias, João fecha os
olhos e dorme. Os trilhos e os sons vão ficando mais suaves à medida em que o trem desliza pela 
cidade e João desliza para dentro de si. A rotina dos seus dias fez que ele sempre soubesse a hora 
certa de abrir os olhos e saber exatamente a hora de saltar.

Ao soar da campainha o alertando sobre a descida de sua estação, João se levantou de seu 
assento, seguiu para a porta com passos incertos. Havia uma leveza incomum naquela manhã de 
quarta-feira, as pessoas não eram as mesmas que desciam todos os dias. Pareciam estranhas. 
Apesar de João nunca interagir com elas, ele as conhecia de vista, simplesmente por saltar do trem
junto com elas no mesmo horário. Mas essas não eram as mesmas pessoas. João olhou 
rapidamente para os lados, procurou a placa com os olhos pra saber se realmente estava na 
estação certa. Estava. Tudo estava em seu devido lugar e o nome da estação ainda era o mesmo.

Porém o ar era diferente. As pessoas eram diferentes. João não entendia o porque dessa 
preocupação. Estava na estação certa e até no tempo certo. Consultou o relógio digital no hall de 
entrada. Seguiu seu caminho. O velho vendedor de doces a quem João sempre acenava não estava
lá. Por esse mesmo caminho durante os oito anos em que João trabalhava como contador num 
escritório de contabilidade, este velhinho esteve lá, pensando agora. As feições de João mudaram 
bastante nesse oito anos, as do velho não. Isso nunca havia lhe ocorrido antes. João nem ao menos
sabia seu nome. O velho era como a grama do canteiro ou a placa de PARE no cruzamento. João 
sentiu-se envergonhado com esse pensamento. As pessoas em sua vida eram apenas coisas. João 
morava sozinho em um pequeno apartamento. Nunca se casou ou teve filhos. Visitava seus 
parentes em datas comemorativas. E nem se lembrava quando foi a última vez que ligou para seus 
dois irmãos mais novos ou à mãe ou pai. João era só.

A continuar seu caminho por entre as ruas da cidade tudo parecia igual, mas as pessoas eram 
diferentes. O rapaz da banca de jornal não era o mesmo, o açougueiro não era o mesmo. E o ar 
não era o mesmo, havia uma brisa confortável naquela quarta-feira estranha, nem quente nem 
fria. João percebeu que seu caminhar era mais leve e o joelho não doía mais. Aquele tipo de dor 
que passa a ser uma característica, de repente tinha sumido. João sentiu vontade de correr, mas 
não era hábito seu. João se sentia estranho. Sempre foi solitário, mas naquela manhã algo o fez 
sentir mais só do que nunca. A cada passo que dava  se sentia mais longe de tudo, como se 
entrasse num deserto para nunca mais sair. Como se caminhasse para o meio da escuridão. Mas 
não havia medo no coração de João. Não havia medo de estar lá. Se acostumara com aquilo. Para 
João havia um imenso prazer na solidão.

No caminho havia um parque. Nesse dia estranho não havia nenhuma criança, idosos jogando 
damas ou mulheres com seus carrinhos de bebê conversando. Estava no período de férias 
escolares. Deveria ter crianças alí. Mas não tinha.



Olhando mais à frente João percebeu que o parque não estava vazio, tinha uma pessoa sentada 
num dos bancos isolados do pequeno parque. Era uma garota. Usava um vestido preto e botas 
também pretas. João sentiu uma estranha vontade de chegar perto da desconhecida. Seus passos 
o levaram a ela, ignorando o caminho do trabalho. João era metódico. Nunca se atrasava. Mas 
seria hoje que chegaria tarde ou até mesmo faltaria o trabalho. O desejo de ficar com aquela moça
desconhecida era enorme. Nunca antes tivera a necessidade de estar com alguém, muito menos 
com uma pessoa desconhecida. Quanto mais João se aproximava, mais ele sentia que a conhecia, 
que já havia visto antes aquele olhar longe e distraído. João estava convencido de que aqueles 
olhos fundos de quem não dorme a dias eram familiares. Os cabelos esvoaçantes e negros de 
quem não penteia a tempos também não eram estranhos, por assim dizer.

Sentou-se ao lado dela enfim. Porém não sabia o que dizer. Então olhou para o horizonte, depois 
para as árvores à direita, depois para os sapatos pretos. Fitou-os por um longo tempo até que uma 
voz suave de mulher foi ouvida do fundo de sua cabeça, mas vinha da direção da moça.

-Seus sapatos são bonitos, mas não tão impressionantes assim pra ficar dez minutos olhando pra 
eles. Quer conversar?- disse a jovem. João ensaiou um "sim", ou "sim" que parecesse confiante, 
mas o "sim" que disse parecia mais um sussurro. João não tinha o hábito de conversar muito. 
Então ela prosseguiu.

-Eu sei que você é tímido João. Por mais incrível que pareça, foi isso que te trouxe até aqui. Até 
mim.- João fez cara de interrogação.

-Como sabe meu nome? E quem é você?

-Somos amigos há tempos, João. Você sabe quem sou e estamos juntos há mais tempo do que se 
pode lembrar. - A moça ria enquanto dizia, como se fosse a mais boba das verdades. João via seu 
rosto iluminado pelo sol fraco e descobriu que era verdade. Viveu todo tempo ao seu lado.

-Eu estava sempre lá com você em seu apartamento, sem ao menos um gato. Você tem alergia.

-Verdade, fui pro hospital quando meu irmão Júlio, trouxe um gato pra casa.

-Me lembro, você ficou na internação por três dias. Sozinho. Já era grande, podia se virar sozinho. 
Dizia seu pai.-A moça saboreou a palavra "sozinho" e João percebeu.

-Eu estava lá com você.

-Não lembro de você lá.

-Ah, se lembra sim. Estou nas suas maiores lembranças.

João não sabia o que dizer, de certa forma ele sabia que ela tinha razão.

O silêncio retornou por alguns instantes, então a moça prossegue.

-Hoje fiz você vir até mim...



-Como assim? Eu ia pro trabalho... mas não sei porque, quando te vi no caminho senti vontade de 
estar com você. Não sei porque...

-Eu sei. Hoje você notou que nada está como antes, mesmo as coisas estando no mesmo lugar?

-Sim, mas... estamos na mesma cidade, não estamos?

-Bem, sim e não. Estamos na mesma cidade de sempre, mas em um aspecto diferente.

-Acho que entendi.

-Tudo que existe não é o mesmo pra todo mundo. A minha mera visão pode incapacitar muitas 
pessoas, a você não, você se sente confortável comigo não é?

-Sim, me sinto bem com você. João sorri para a garota, que lhe retribui. A garota então toca o rosto
de João. João sente como se entrasse numa banheira morna e fecha os olhos.

...

Ao abrir os olhos João vê que está em sua cama. Ao lado está a moça de cabelos bagunçados e 
olhar longe. Em volta nada havia mudado. Nada que João pudesse ter notado logo de cara. João 
tinha apenas a sensação de que o mundo era perfeito. Não foi ao trabalho. A noite caiu e ela ainda 
estava lá. João estava apaixonado e nada mais importava...

A moça ficou com ele.

...

Algum tempo depois, o qual João não sabia dizer quanto, não sabia dizer se eram semanas ou 
meses, ele acordou numa manhã, sem ela. Levantou de sua cama e não mais a via. Foi a sala e em 
todos os outros cômodos do apartamento e não a via. Somente rastros. Um só prato à mesa, 
apenas uma escova de dentes no armário do banheiro, uma cama de solteiro, um lar sem vida. 
Sentou-se na poltrona de frente para a TV, sem ligá-la. Então, João ouviu uma voz de mulher perto 
do seu ouvido. Não era a mesma voz da garota que estava com ele antes. Calmamente ele olhou 
em direção à voz. Era uma mulher bonita, com um belo sorriso enquanto dizia. -Vamos? Está na 
hora João.

-Não entendo

-Vim te buscar. Você morreu.

-Como foi isso? Eu nem soube! Isso é alguma brincadeira? Não entendo. O desespero começou a 
tocar em seu coração enquanto João atarantado andava depressa para o quarto. Acompanhado 
pela mulher ele se viu deitado na cama como que dormindo, mas ele sabia que estava mais 
acordado do que nunca. Estava morto, sabia disso. E até pra sua surpresa ele não se sentia triste, 
nem tinha medo. Se virou para a mulher ao seu lado e disse: -Como isso Aconteceu?

- Você teve uma parada cardiorrespiratória  João... Faz algumas horas, você estava dormindo, não 
sentiu nada.



- Onde está a garota que estava comigo?

- Esse tempo todo e você nem sabia quem era, não é João?- não era uma bronca, mas João se 
sentiu um menino, sem saber o que dizer.

- Cara, você estava com a Solidão! Acompanhado por ela por todo esse tempo...- Como um raio 
aquilo acertou em cheio o pobre homem morto.

- Como?!

- A solidão me manda algumas pessoas João, você foi um deles. Você não sabia que solidão 
também mata? Você não lê os jornais?

- Não...

- Agora vamos, tem um monte de coisas novas para você conhecer e talvez a encontre outra vez, 
acho improvável, do outro lado tem muita coisa diferente.

Ele passou por ela calmamente em direção a luz que vinha do outro lado da porta do quarto.

Ela o seguiu e fechou a porta.
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