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DESABAFO  
NO PAPEL 

Terça-feira, 19:30 horas

Juro que não sei o que acontece na cabeça dos adultos... 

Por mais que eu tente, não consigo entender!!!

Minha mãe, com certeza, é o caso mais grave. Quando co-

meça a falar, não tem quem aguente:

— Tatiana, aonde você pensa que vai com essa roupa???

— Tatiana Cristina, que cabelo é esse, minha filha? Passa uma es-

cova, pelo amor de Deus!

— Tati, quantas vezes eu vou ter que falar que você precisa arru-

mar a sua cama antes de sair para o colégio?

— Quando você vai começar a agir como adulta, filha? Idade você 

já tem, mas responsabilidade... nada!

— Olha aqui, menina: enquanto não melhorar essa nota de mate-

mática, nada de passeio no shopping com as amiguinhas.
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— Festa na casa do Luís Augusto??? De sábado para domingo? 

Nem pensar! Pode desistir, você não tem idade para isso.

Sabe o que eu acho? Sinceramente? Ou minha mãe esque-

ceu o que é ser adolescente ou nunca viveu a vida dela... Será 

que minha avó era assim tããããooo chata?

Ôpa!!! Acabo de pensar numa outra possibilidade: será 

que na época da minha mãe existia adolescência??? Ela é tão 

do tempo dos dinossauros que vai ver ela passou de criança a 

adulta assim, direto, sem transição... hummm... pode ser...

Acontece que minha mãe simplesmente não compreende 

o que é importante para mim e espera que eu seja do jeito que 

ela imagina. O pior é que nem consegue definir se quer que eu 

seja adulta ou criança!
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QUEM  
SOU EU??? 

Quarta-feira, 14:15 horas

Bom, comecei a escrever um monte e nem me apresentei. 

Meu nome é Tatiana Cristina Mendes. Tenho 14 anos, quase 

15, moro em São Paulo, Brasil, estou acabando o nono ano e 

não tenho vida própria.

Decidi escrever tudo sobre mim em um caderno bonito 

que ganhei do meu pai. Eu gosto de escrever e ele vive me in-

centivando, dizendo que serei uma escritora... Acho que para 

escrever um livro precisa ser assim, no papel. Não é nada ins-

pirador escrever no computador, tipo e-mail, né? Ah, sei lá. Co-

migo precisa ser no papel. 

No começo tentei criar histórias sobre alguma outra coisa, 

mas acabei arrancando umas cinco páginas do caderno porque 

não gostei de nada do que escrevi. Não rolou.

O tema mais importante no momento sou eu e não dá 

para fugir disso. Então, decidi pela autobiografia.
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E, quer saber? Se você está lendo tudo isso, ou meu pai esta-

va certo (eu virei escritora), ou eu perdi o raio deste caderno, como 

perco mais da metade das minhas coisas, e você o encontrou.

Se esse for o caso, por favor, devolva-o o quanto antes 

na portaria do meu prédio (rua Safira, 471 – pode deixar num 

envelope com meu nome, todos os porteiros me conhecem) e faça a 

gentileza de não continuar lendo o que eu escrevi neste ca-

derno, porque é muito feio invadir a privacidade dos outros, 

principalmente porque você pode ser um dos personagens da 

minha vida e eu não garanto que vou falar só coisas boas 

a seu respeito.

Fim das explicações.

A partir daqui vou organizar melhor minha autobiografia. 

Pelo menos vou tentar. Mas não vou arrancar essas páginas 

meio bagunçadas porque reli tudo e gostei do que escrevi. Têm 

a minha cara... Mas agora decidi organizar tudo (ou quase tudo) 

sobre minha vida neste caderno e começo a pensar em qual 

será a melhor forma para isso:

• cronológica? Ia ser um saco. Tenho 14 anos, quase 15, 

como falei, e boa parte da minha vida fui criança (meio óbvio 

isso, não?). Então ia ser bem chato ficar descrevendo esse tem-

po em que nada acontecia sendo que hoje, agora, nesse mo-

mento tudo de mais importante e emocionante está rolando... 

Está certo, sei que a biografia deve falar sobre a vida inteira 
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da pessoa, mas vou adaptar esse conceito e falar só de coisas 

realmente importantes, do período interessante de minha vida.

• realizações? O resto do caderno ficaria em branco (he-  

-he-he!).

• temas? Isso! Grandes temas da minha vida. Acho que vai 

funcionar. Mas quero começar falando de pessoas importantes 

para mim. Acho que posso chamar pessoas de temas, né? Bom, 

eu sou a autora, eu decido...
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