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Para Francisco, Lucas, Pedro e 
Victor, meus professores de remo 

que, além de me ensinarem a 
remar, me apresentaram ao Isaac.

E para Isaac, pela ajuda, amizade, 
e por sua história incrível.
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Meu nome é Andrei. Descobri que a facilidade não tem gosto 
de vitória. 

Resolvi contar minha história depois de tanto a Aurora insistir. 
Não queria. Achava minha vida um nada. Nunca imaginei que 
tivesse o que dizer depois de tudo. Acontece que a Aurora não 
me deixou em paz enquanto não falei: “tá bem, eu vou escrever!” 

Ah! Antes que pensem que isso é uma espécie de diário ou 
livro de autoajuda, vou logo contando que não sei o que é, mas 
não estou nem aí para o que vão dizer. Se eu conseguir ajudar as 
pessoas, beleza, esse é o intuito.

Quando eu estava no meio daquelas ferragens, sem conseguir 
me mexer, mal conseguindo respirar, eu só pensava que a vida 
tinha acabado ali. Não sei explicar, mas senti isso tão forte dentro 
de mim! Quando o socorro chegou, eu me lembro de ter dito: “o 
meu amigo”... e mais nada. 
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Acordei no hospital, ainda sem entender muito bem o que 
estava acontecendo. Meus pais não perceberam que eu tinha 
acordado. Eles estavam em um canto do quarto. Minha mãe 
chorava abraçada ao meu pai: “como vamos contar para o Andrei, 
meu bem?” E meu pai respondendo que eles tinham que ser fortes, 
porque eu iria precisar deles mais do que nunca. 

Comecei a chorar, primeiro tentando abafar o choro para que 
eles não percebessem, mas não consegui. Depois, com a certeza de 
que nunca mais andaria. E pior, precisaria de alguém cuidando de 
mim para sempre. Desandei a chorar igual a um bebê. Meus pais 
imediatamente entenderam que eu tinha escutado e vieram me 
abraçar. Ficamos os três juntos por sei lá quanto tempo. Até que 
eles se olharam de um jeito que eu entendi que a coisa era grave.

 − Filho, precisamos conversar.

 − Eu não vou mais andar, né? – perguntei na lata.

 − Não, meu querido, não vai. – meu pai respondeu tentando 
segurar o choro. E olha que poucas vezes na vida vi meu 
pai assim.

 − Mas não é só isso, meu amor.

 − Ai, mãe, o que foi? O que mais pode ter acontecido?

 − O Nilo, filho. 

 − O que tem o Nilo, mãe? Eu quero saber como ele está.

Meus pais se olharam mais uma vez. Não acreditei que o que 
se passou pela minha cabeça pudesse ser verdade.
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 − Mãe, não me diga que aconteceu alguma coisa ainda pior 
com o Nilo, por favor...

 − Filho, o Nilo não aguentou os ferimentos. Ele foi enterrado 
durante o tempo em que você estava em coma. Sentimos 
muito.

Nessa hora eu perdi a cabeça e gritei tanto, mas tanto que 
tiveram que me sedar. Eu não podia acreditar que aquilo estava 
acontecendo. Esbravejei contra tudo, contra Deus, contra a vida. 
Não conseguia acreditar em mais nada. E a última coisa que eu 
berrei foi: “além de perder meu melhor amigo, fiquei paraplégico. 
Minha vida acabou. Queria ter morrido também.”

Coitada da minha mãe. Quando eu falei isso ela chorou de 
se acabar. Meu pai não sabia o que fazer, não sabia se acalmava 
a mulher ou o filho. Pior é que, quando me lembro dessa cena, 
imagino a dor do meu pai, mas na hora não imaginei nada. Não 
queria falar com mais ninguém, queria apenas sumir do mundo. 
Queria morrer.


