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Eu dei o fora.
É melhor queimar de uma vez do que ir se apagando aos pou-

cos, certo? Kurt Cobain escreveu isso na carta dele. Assisti a um 
vídeo sobre todos os famosos. Ernest Hemingway. Robin Williams. 
Virginia Woolf. Hunter S. Thompson. Sylvia Plath. David Foster 
Wallace. Van Gogh. Não que eu esteja me comparando a eles — 
longe disso. Essas pessoas causaram um impacto de verdade. Eu não 
fiz nada. Não consegui nem escrever uma carta.

Queimar de uma vez é a melhor maneira de explicar. Você sen-
te o corpo esquentando muito, dia após dia. Cada vez mais quente. 
Começa a ficar demais. Até para as estrelas. Uma hora elas se apa-
gam ou explodem. Deixam de existir. Mas, se você olhar para o 
céu, não vai ver as coisas desse jeito. Você pensa que todas as estrelas 
ainda estão lá. Algumas não estão. Algumas já se foram. Há muito 
tempo. Acho que, agora, eu também.

Meu nome. Foi a última coisa que escrevi. No gesso de outro 
garoto. Não foi bem uma carta de despedida. Mas, enfim, deixei 
minha marca. Em um braço quebrado. Parece certo. Até poético, se 
parar para pensar. E pensar é basicamente tudo que consigo fazer 
agora.
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1

Querido Evan Hansen,

É assim que todas as minhas cartas começam. Primeiro vem o 
“querido”, só porque é o cabeçalho de uma carta. É o padrão. De-
pois vem o nome da pessoa para quem você está escrevendo. No 
caso, eu mesmo. Estou escrevendo para mim. Então, é, Evan Hansen.

“Evan” na verdade é meu segundo nome. Minha mãe queria 
que eu me chamasse Evan e meu pai queria que meu nome fosse 
Mark, que é como ele se chama. Segundo minha certidão de nasci-
mento, meu pai ganhou a batalha, mas minha mãe venceu a guerra. 
Nunca me chamou de nada que não seja Evan. Consequentemente, 
meu pai também não. (Spoiler: meus pais não estão mais juntos.)

Sou Mark apenas na minha carteira de motorista (que nunca 
uso), nos currículos ou no primeiro dia de aula, como hoje. Meus 
professores novos vão falar “Mark” durante a chamada, e terei de 
pedir a cada um para, por favor, me chamarem pelo meu nome do 
meio. Obviamente, isso terá de ser feito depois que todos tiverem 
saído da sala.

Tem um milhão e dez coisas entre o nível subatômico e o cós-
mico que são capazes de abalar meus nervos todos os dias, e uma 
delas são minhas iniciais: m. e. h. Como a palavra méh. “Méh” é 
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basicamente um dar de ombros, o que resume mais ou menos a 
reação que a sociedade costuma ter ao me conhecer. Ao contrário 
da surpresa de “oh!”. Ou da comoção de “ah!”. Ou da hesitação de 
“hum”. Ou da confusão de “hã?”. “Méh” é indiferença pura. Pegar 
ou largar. Tanto faz. Ninguém liga. Mark Evan Hansen? Méh.

Mas prefiro pensar em mim como “éh”, que parece um pouco 
mais uma busca por aprovação. Tipo, “Que tal aquele Evan Han-
sen, éh?”.

Minha mãe diz que sou um verdadeiro pisciano. O símbolo de 
Peixes são dois peixinhos amarrados um ao outro, tentando nadar 
em direções opostas. Ela curte essa besteira de astrologia. Baixei um 
aplicativo no celular dela que informa o horóscopo diário. Agora 
ela me deixa bilhetinhos pela casa com frases como: “Saia da zona 
de conforto”. Ou dá um jeito de incluir a mensagem do dia em 
nossas conversas: “Encare um desafio novo. Um empreendimento 
com um amigo hoje parece promissor”. Para mim é tudo besteira, 
mas acho que, para a minha mãe, os horóscopos dão um pouco de 
esperança e orientação, que é o que minhas cartas supostamente 
deveriam me proporcionar.

Por falar nelas. Depois do cumprimento, vem a parte mais im-
portante da carta: o corpo do texto. Minha primeira frase é sempre 
a mesma.

Hoje vai ser um dia bom, e vou dizer por quê.

Uma perspectiva positiva gera uma experiência positiva. É esse 
o conceito básico por trás desse exercício de escrita.

Tentei fugir no começo. Falei para o dr. Sherman: “Não acho 
que eu escrever uma carta para mim mesmo vá ajudar muito. Eu 
nem sei o que escrever”. Ele se esticou, se inclinando para a frente 
em sua poltrona de couro em vez de ficar encostado nela de for-
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ma informal, como de costume. “Você não precisa saber. Essa é a 
intenção do exercício. Explorar. Por exemplo, você pode começar 
com algo como: ‘Hoje vai ser um dia bom, e vou dizer por quê’. E 
continuar a partir daí.”

Às vezes acho que a terapia é só papo-furado; outras, acho que 
o problema, na verdade, é que nunca consigo mergulhar de cabeça 
nela.

Enfim, acabei seguindo o conselho dele — palavra por palavra, 
literalmente. (Uma coisa a menos com que me preocupar.) Porque 
o resto da carta é a parte complicada. A primeira frase é só a aber-
tura; depois tenho de sustentar essa frase com meus próprios argu-
mentos. Tenho de provar por que hoje vai ser um dia bom mesmo 
que todas as evidências mostrem o contrário. Nenhum dia que veio 
antes deste foi incrível; por que hoje seria diferente?

A verdade? Não faço ideia. Então está na hora de soltar a ima-
ginação, garantir que todas as moléculas de criatividade estejam 
bem despertas e prontas para trabalhar. (Muitas moléculas de cria-
tividade são necessárias para escrever um discurso motivacional 
incrível.)

Porque hoje você só precisa ser você mesmo. Mas também 
ter autoconfiança. Isso é importante. E interessante também. 
Fácil de conversar. Acessível. E nada de ficar se escondendo. 
Mostre-se para os outros. Não de um jeito pervertido, não é 
para tirar a roupa. Só seja você mesmo — seu verdadeiro eu. 
Seja você mesmo. Seja verdadeiro consigo mesmo.

Meu verdadeiro eu. O que isso quer dizer, afinal? Parece uma 
frase pseudofilosófica daquelas propagandas de perfume em preto 
e branco. Mas o.k., tanto faz, não vamos julgar. Como diria o dr. 
Sherman, estamos aqui para explorar.
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Explorando: tenho de supor que esse meu “verdadeiro” eu é 
melhor na vida. É melhor com as pessoas. E é menos tímido tam-
bém. Por exemplo, aposto que ele nunca teria perdido a chance de 
se apresentar à Zoe Murphy no show de jazz do ano passado. Não 
teria passado todo o tempo decidindo qual palavra descrevia me-
lhor seus sentimentos em relação à apresentação dela sem parecer 
um maluco obcecado — bom, ótimo, espetacular, luminoso, encantador, 
forte — e então, depois de finalmente escolher “muito bom”, acabar 
não dizendo nada, por medo de que suas mãos estivessem suadas 
demais. Que diferença faria se as mãos estavam suadas? Ela não teria 
exigido que eu apertasse a mão dela. Era mais provável que as mãos 
dela estivessem suadas de tanto tocar violão. Além do mais, minhas 
mãos só ficaram suadas depois que pensei que poderiam ficar sua-
das, então, na verdade, eu fiz minhas mãos suarem e, obviamente, 
esse “verdadeiro” Evan nunca faria algo tão deprimente.

Ótimo, estou fazendo isso de novo, deixando minhas mãos sua-
das com o poder da mente. Agora vou ter de secar o teclado com o 
lençol. E acabei de digitar csxldmrr xsmit ssdegv. E agora meu braço 
também está suado. O suor vai acabar se acumulando dentro do 
gesso e, sem ter como entrar ar, logo o gesso vai começar a cheirar 
mal, aquele cheiro que não quero que ninguém na escola sinta nem 
de leve, muito menos no primeiro dia de aula do último ano. Que 
saco, Evan Hansen falso. Você me cansa.

Respiro fundo.
Coloco a mão dentro da gaveta do criado-mudo. Já tomei meu 

Lexapro hoje, mas o dr. Sherman diz que não tem problema tomar 
um Lorazepam também, se tudo parecer demais. Engulo o Loraze-
pam, o alívio está a caminho.

Este é o problema de escrever essas cartas. Começo em uma 
linha reta, mas acabo fazendo desvios, vagando nas áreas mais peri-
gosas do meu cérebro, de onde nunca sai nada de bom.
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— Então você achou melhor não comer nada ontem à noite?
É a minha mãe, parada ao meu lado, segurando a nota de vinte 

dólares que não usei.
Fecho o notebook e o enfio embaixo do travesseiro.
— Estava sem fome.
— Poxa, filho. Você precisa conseguir pedir comida quando eu 

estiver no trabalho. Dá até para pedir pela internet agora. Não pre-
cisa nem falar com ninguém.

Mas, sabe, isso não é bem verdade. Precisa falar com o entrega-
dor quando ele chegar. Precisa ficar ali parado enquanto ele confere 
o dinheiro e sempre finge que não tem troco, então você é obriga-
do a decidir na hora se dá menos gorjeta do que planejava ou mais, 
e, se der menos, você sabe que ele vai xingar você mentalmente 
enquanto vai embora, então você simplesmente acaba dando mais 
e acaba sem dinheiro.

— Desculpa — digo.
— Não precisa pedir desculpas. É só que você deveria estar tra-

balhando esse tipo de coisa com o dr. Sherman. Falar com as pes soas. 
Interagir. Não ficar evitando.

Não foi exatamente isso que eu escrevi na carta? Sobre me 
mostrar? Não me esconder? Já sei de tudo isso. Não preciso que ela 
fique repetindo. É como o lance das mãos suadas; quanto mais você 
olha para o problema, pior ele fica.

Agora ela está rodeando a minha cama, de braços cruzados, ana-
lisando o quarto como se tivesse alguma coisa diferente de quando 
ela veio aqui da última vez, como se tivesse uma resposta nova ao 
grande enigma de Evan na minha cômoda ou pendurada na parede, 
e que ela finalmente conseguisse encontrar se procurasse com bas-
tante atenção. Acredite em mim, considerando o tempo que passo 
no quarto, se a resposta estivesse aqui, eu já teria encontrado.

Sento na cama e calço o tênis.
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— Por falar em dr. Sherman — ela diz —, marquei uma con-
sulta com ele para hoje à tarde.

— Hoje? Por quê? Eu só preciso ir lá semana que vem.
— Eu sei — ela diz, observando a nota de vinte dólares em suas 

mãos. — Mas pensei que faria bem para você ir um pouco antes.
Só porque não comi ontem à noite? Devia ter ficado com o 

dinheiro para ela não saber, mas isso seria roubo, e esse negócio de 
carma é tenso.

Talvez seja mais do que o dinheiro que não gastei. Talvez eu es-
teja com um aspecto preocupante sem perceber. Levanto e me olho 
no espelho. Tento ver o que ela vê. Tudo parece bem. Os botões da 
camisa estão alinhados. O cabelo está em ordem. Até tomei banho 
ontem à noite. Não tenho tomado muitos banhos ultimamente 
porque é um saco ter de cobrir o gesso, primeiro com o plástico 
filme, depois com a sacola e a fita adesiva. Eu nem me sujo tanto 
assim mesmo. Desde que quebrei o braço, basicamente me isolo no 
quarto o dia todo. Além disso, ninguém da escola vai prestar aten-
ção em como eu estou.

Tem mais uma coisa no meu reflexo que só percebo agora. 
Tenho roído as unhas. Estava roendo as unhas esse tempo todo. 
Certo, a verdade é que passei as últimas semanas apavorado com 
este dia. Depois do isolamento seguro das férias de verão, a volta às 
aulas sempre parece uma sobrecarga de sensações. Ver os amigos se 
reencontrarem entre abraços e gritinhos agudos. As panelinhas se 
formando nos cantos como se todos os grupos tivessem sido infor-
mados previamente sobre onde se encontrar. As gargalhadas pelo 
que parece ter sido a piada mais engraçada do mundo. Consigo me 
orientar no meio de tudo isso porque já estou acostumado com a 
situação. O que me preocupa são as coisas que não consigo prever. 
Mal conseguia lidar com o funcionamento das coisas ano passado, 
e agora vai ter tanta novidade para absorver. Novas roupas, tecno-
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logias, carros. Novos penteados, cores e comprimentos de cabelo. 
Novos piercings e tatuagens. Novos casais. Orientações sexuais e 
identidades de gênero novas. Novas turmas, alunos e professores. 
Tantas mudanças. E todo mundo só vai na onda, como se nada ti-
vesse mudado, mas, para mim, todo ano é começar do zero.

Também dá para ver o reflexo da minha mãe no espelho, seu 
chaveiro personalizado pendurado para fora do bolso. (Ao longo 
dos anos, melhorei muitos presentes baratos — canecas, canetas, 
capinhas de celular — simplesmente estampando Mãe ou Heidi em 
alguma parte deles.) Vasculhando meu quarto com seu jaleco, ela 
parece mais uma cientista forense do que uma enfermeira. Uma 
cientista forense muito cansada. Ela sempre foi “a mãe jovem”, por-
que nasci logo depois que ela se formou na faculdade, mas não sei 
se o título ainda serve. Ultimamente, ela tem esse cansaço perma-
nente no olhar que parece ter menos a ver com o quanto ela con-
segue dormir por noite e mais com estar começando a aparentar a 
idade que tem.

— O que aconteceu com as tachinhas? — ela pergunta.
Viro e olho para o mapa na parede. Quando comecei a traba-

lhar no parque estadual Ellison no verão, tive uma ideia de ten-
tar fazer as trilhas mais legais do país: Precipice no Maine, Angel’s 
Land ing em Utah, Kalalau no Havaí, Harding Icefield no Alasca. Eu 
tinha marcado todas no meu mapa com tachinhas coloridas. Mas, 
depois de como o verão acabou, decidi tirar todas — exceto uma.

— Achei melhor me concentrar em uma de cada vez — eu 
disse. — A primeira trilha que quero fazer é a West Maroon.

— E essa fica no Colorado? — minha mãe pergunta.
Ela consegue ver a resposta no mapa, mas ainda assim precisa da 

confirmação. Eu a dou.
— Sim.
A inspiração dela chega a doer de tão óbvia. Seus ombros se 
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erguem, quase encostando nas orelhas, antes de caírem e ficarem 
mais baixos do que antes. Meu pai mora no Colorado. “Pai” é uma 
palavra que precisa ser usada com cautela nesta casa, assim como 
qualquer outra relacionada a ele, como “Mark” ou, no caso, “Co-
lorado”.

Minha mãe vira as costas para o mapa e me encara com uma ex-
pressão que gostaria de parecer valente e confiante, mas parece exata-
mente o oposto. Ela está ferida, mas continua em pé. Somos dois.

— Busco você depois da aula — ela diz. — Continua escreven-
do aquelas cartas que o dr. Sherman pediu? As palavras motivacio-
nais? É bom continuar, Evan.

Antes eu escrevia uma por dia, mas, ao longo do verão, fui 
deixando o hábito de lado. Tenho quase certeza de que o dr. Sher-
man comentou com a minha mãe, e é por isso que ela anda me 
enchendo.

— Estava escrevendo uma agora — digo, aliviado por não pre-
cisar mentir.

— Que bom. O dr. Sherman vai querer ler.
— Eu sei. Vou terminar na escola.
— Essas cartas são importantes, filho. Ajudam você a ter auto-

confiança. Ainda mais em um primeiro dia de aula.
Ah, sim. Mais uma pista sobre por que ela achou que eu deveria 

fazer uma visita ao dr. Sherman hoje.
— Não quero mais um ano com você em casa, sozinho, sentado 

em frente ao computador toda sexta à noite. Você só precisa encon-
trar um jeito de conhecer gente nova.

Estou tentando. Estou tentando de verdade.
Ela vê alguma coisa na minha escrivaninha.
— Já sei. — Ela tira uma caneta permanente de uma caneca. — 

Por que não pede para seus amigos assinarem seu gesso? Seria uma 
ótima maneira de quebrar o gelo, não?
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Não consigo pensar em nada pior. É como sair mendigando em 
busca de amigos. Talvez eu devesse levar um cachorrinho raquítico 
para sentar em um canto comigo, para causar mais comoção.

É tarde demais. Ela está na minha frente.
— Evan.
— Mãe, eu não consigo.
Ela me estende a caneta.
— Aproveite o dia. Hoje é dia de aproveitar o dia.
Isso parece ter saído do horóscopo.
— Não precisa falar “hoje”. “Aproveite o dia” é a mesma coisa 

que “aproveite hoje”.
— Tanto faz. Você que é bom com as palavras. Só estou falando 

para aproveitar, né?
Sem encarar os olhos dela, suspiro e pego a caneta.
— É.
Ela começa a caminhar para a porta e, quando acho que estou 

livre, ela se vira para mim com um sorriso apreensivo.
— Já estou orgulhosa de você.
— Ah. Que bom.
O sorriso dela vacila um pouco, e ela sai.
O que eu poderia responder? Ela diz que está orgulhosa de 

mim, mas seus olhos indicam outra coisa. Minha mãe me encara 
como se eu fosse uma mancha na banheira que ela não consegue 
limpar, não importa que produto use. Orgulhosa de mim? Não 
consigo entender por quê. Então, vamos só continuar mentindo 
um para o outro.

Não é que eu não goste das sessões com o dr. Sherman. Claro, 
nossas conversas são marcadas, inorgânicas e normalmente unilate-
rais, mas existe, sim, algum conforto em sentar e conversar com 
outro ser humano. Além da minha mãe, que está sempre muito 
ocupada com o trabalho e com as aulas e quase não para em casa e, 
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mesmo que ela esteja tentando prestar atenção, mal escuta o que eu 
falo (sem falar que é a minha mãe). Ligo para o meu pai de vez em 
quando, nas poucas vezes em que tenho novidades que valem a 
pena ser compartilhadas. Mas ele também é muito ocupado. O pro-
blema de falar com o dr. Sherman, porém, é que sou meio ruim 
nisso. Fico lá, me esforçando para conseguir botar para fora até as 
respostas monossilábicas mais simples. Acho que é por isso que ele 
deu a ideia de que eu escrevesse essas cartas para mim mesmo. Ele 
me disse que elas poderiam ser um jeito melhor de botar para fora 
o que eu sinto e também poderiam me ajudar a pegar mais leve 
comigo mesmo, mas tenho quase certeza de que isso facilita as coi-
sas para ele também.

Abro o notebook e leio o que escrevi até agora.

Querido Evan Hansen,

Às vezes essas cartas causam o efeito oposto do que deveriam. 
Elas deveriam deixar o copo meio cheio, mas, na verdade, me lem-
bram de que eu não sou como todo mundo. Nenhum outro aluno 
da escola tem lição de casa do terapeuta. Os outros nem devem ter 
um terapeuta, aliás. Eles não tomam Lorazepam de lanche. Não 
ficam nervosos e agitados toda vez que as pessoas chegam muito 
perto, falam ou olham para eles. E, definitivamente, não fazem os 
olhos de suas mães lacrimejarem só porque estão sentados sem fazer 
nada.

Não preciso ser lembrado disso. Sei que não sou normal. Pode 
acreditar, sei mesmo.

Hoje vai ser um dia bom.
Talvez… Se eu ficar aqui no meu quarto, pode ser verdade.
Apenas seja você mesmo.
Sim. Claro. Pode deixar.




