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Oi! Essa é  
a minha vida
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Oi!

A melhor forma de se apresentar é dizendo “oi”.

São apenas duas letras, e quanto menos você falar, 

menor é a chance de te acharem um idiota.

Voz fina

Para quem não me conhece, meu nome é Danilo.

Para quem me conhece, é Danilo também.

Toda vez que posso começo falando meu nome, pois, 

se dependesse da minha mãe, me chamaria Daniela.

Ela queria ter tido uma menina... mas ela se deu mal 

porque nem veado eu sou.

Mas acho que de tanto ela querer ter uma menina, 

acabei nascendo com essa voz fina. Na minha incuba-

dora, em vez de oxigênio, colocaram gás hélio.
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É uma merda você ter trinta anos, atender ao telefo-

ne e acharem que é a sua mãe quem está falando. Até 

hoje é assim:

– Alô!

– Alô, Guiomar?

– Não, não é a Guiomar.

– Desculpe. É a irmã da Guiomar?

– Não, é o filho da Guiomar!

– Ah! Então, chama a mamãe, vai.

Não tenho corda vocal. Tenho linha de pipa.

Sexo por telefone comigo só funciona se a pessoa do 

outro lado da linha for lésbica.

Mas não é sempre que confundem minha voz com 

a da minha mãe. Lembro que um dia ligaram em casa:

– Alô!

– Alô, seu veado, tá cagando?

– Não estou cagando, não – disse a minha mãe.
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E você me pergunta: “Por que, justo naquele dia, sua 

mãe atendeu ao telefone e não você?”... Porque eu esta-

va cagando.

UniABC

Sou formado em publicidade pela UniABC. Para quem 

não conhece, vou tentar explicar: a UniABC é uma facul-

dade privada... mas bem privada mesmo!

* * *

O que eu não gosto muito na UniABC é o trote. Eles 

não sabem brincar, eles humilham. 

Para se ter ideia, eles me fizeram sair na rua com uma 

camiseta escrito: “Eu estudo na UniABC”.

Sabe o trote do pedágio? O calouro é obrigado a 

pedir dinheiro no semáforo. Pelo menos na UniABC nin-

guém obriga você a fazer isso quando entra na universi-

dade. Mas você precisa fazer isso quando sai.

Pelo menos os professores de lá são bem atualiza-

dos. Outro dia na aula eu perguntei para um deles:
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– Professor, quanto é para transmitir um comercial 

pela televisão?

Ele respondeu:

– Depende. Na TV Tupi, uns 5 mil réis...

* * *

Tá difícil arrumar emprego, né? Principalmente quan-

do você vê um anúncio assim no jornal: “Precisa-se de 

estagiários. Exceto os da UniABC”.

Meus ex-colegas de classe dizem que o diploma de-

les não serviu para nada. Mas isso é má vontade da parte 

deles. O meu, por exemplo, serviu direitinho para forrar a 

gaiola do passarinho.

No fim acabei vencendo essas barreiras e consegui 

um emprego como publicitário em uma multinacional de 

pedras preciosas. Só que às vezes cansa andar na rua 

com aquela placa: “Compro e vendo ouro”.




