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MEU ÚLTIMO JANTAR... EM PAZ

– Júlia, vem jantar!
“É tudo o que uma gorda quer:
Jantar,
Comer,
Repetir o jantar,
Ficar mais gorda,
Aguentar gozação,
Perder todos os amigos,
Ficar feia.”
Quando minha mãe me chamou, tudo isso me passou pe-

la cabeça. É desse jeito que a Valkíria pensa que eu sou, e a últi-
ma coisa que quero na vida é lembrar dessa chata na hora do 
meu jantar.

Quase perdi a fome, mas não consigo resistir a tanta comida 
boa que sempre tem em casa.

Se as aulas não fossem recomeçar amanhã, tenho certeza de 
que eu estaria mais tranquila, mas...

Estou com medo.
Minhas mãos estão geladas. Até pensei que estivesse frio, 

mas não é isso. Sou eu mesma.
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Será que se eu colocar uma blusa de frio minha mãe vai 
achar que estou doente e me deixará ficar em casa?

Não! Tenho de pensar que este ano vai ser melhor. Sim, com 
certeza! Ouvi dizer que a Valkíria ia pedir transferência de colé-
gio. Era a principal conversa no fim do ano passado. Eu estava 
louca para saber dos detalhes, mas não consegui ter certeza de 
nada até agora. Tomara que ela Tenha ido embora!

Se isso acontecer, será o maior evento da minha vida!
Aliás, não consigo imaginar jeito melhor de começar o meu 

diário.
“a valkíria não esTá mais na minha escola.”
A Sandra, minha prima querida, que também é minha única 

e melhor amiga, me disse que, quando eu não tiver com quem 
conversar ou me sentir muito sozinha, devo escrever... É melhor 
do que bater, xingar, ficar nervosa, ou chorar. Em vez de fazer 
tudo isso, eu poderia desabafar num diário de papel, na net, 
onde desse, mas que o bom seria botar tudo para fora. Até me 
deu um caderno de capa dura, amarelo, pra começar.

Se a Sandra não morasse tão longe, tenho certeza de que a 
gente não ia se encontrar somente nas férias, quando eu posso ir 
para a casa dela, que fica numa praia linda. Eu gosto muuuuuito 
da San. Ela é bem magrinha e não liga que eu seja assim, mais 
cheiinha. A prima nem acha que sou gorda, mas a Valkíria acha...

O jeito é fazer o meu jantar durar um tempão; assim o dia de 
amanhã demora a chegar e também a hora em que vou ter de...

Não, hoje eu não vou chorar!
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