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A boa vilã  

Aghata Plath  

Eu não estou aqui para dizer que as coisas aconteceram do jeito que era 

para acontecer, porque:  

1. Só Deus sabe como as coisas devem acontecer  

2. Eu não acredito em Deus.  

Nos conhecemos no Tinder1. Eu poderia dizer que apenas dizer que a 

conheci na internet, mas não pretendo romantizar a presente narrativa além dos fatos 

verdadeiramente românticos.  

Jillian era uma mulher de personalidade única, cabelos pretos e era bem 

alta para os padrões femininos.  

Depois do match2, conversamos muito virtualmente. Eu, que recuso as 

ligações da minha mãe, passava horas em chamada de vídeo com ela.  

Falávamos sobre o mundo, sobre o que já vivemos, sobre arte e nossos 

gostos musicais. Jillian disse que não gostava quando usavam com ela o vocativo 

"flor", à maneira que usam carinhosamente as expressões "amor", "meu bem". Ela 

disse que era péssimo: “soa muito irônico, falso”. Obviamente, passei a chamá-la de 

flor.  

A primeira impressão que eu tive era de que ela era perfeita. Tinha dois 

gatos e sete cachorros, todos adotados, escrevia poesias e cantava. Curtia o mesmo 

estilo de pop-rock alternativo que eu e me indicava bandas que eu não conhecia, mas 

amava assim que começava a escutar. Ela tinha a mente aberta para desconstruir 

seus preconceitos e buscava sempre ouvir antes de falar.  

Percebi que eu também sou a maioria dessas características e apenas não 

tinha tido oportunidade de me expressar: ela me despertou. 

  

 

1 Tinder é um dos aplicativos de celular de paquera mais populares da atualidade que permite que 
pessoas escolham se relacionar dizendo se “gostam” ou não umas das outras a partir de suas fotos e 
descrições pessoais.  
2 Match é a formação de um par de duas pessoas que se gostaram no Tinder. 
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Como narradora, há duas formas de descrevê-la:  

 

1. Ela pode ser o próprio clichê de personagem feminina de filme 

alternativo: durona, incompreendida, com talento musical espetacular 

esperando para ser descoberto, inteligência que impressiona e uma 

grande bagagem de leitura para alguém de 24 anos.  

2. A vilã, dona de uma personalidade impulsiva, que não sabe calcular 

se suas atitudes podem ferir alguém. E quando é a sua intenção, sabe 

ferir com maestria.  

 

Seria leviandade da minha parte simplificá-la dessa maneira. Ela não é um 

clichê, é uma pessoa complexa, construída por tijolos de migalhas e descuido, como 

ela mesma disse.  

Em toda a minha - até então curta - vida nunca tinha encontrado uma 

pessoa real que fosse tão viva, artística, espontânea, culta. Jillian me inspirava de 

tantas formas que estar em sua companhia era como um vício pra mim.  

Quando fui pela primeira vez à sua casa podia sentir o meu coração bater 

sem encostar no peito. Se ela estava tranquila, disfarçou muito bem, porque  

 

1. Não me olhou nos olhos nos primeiros 30 minutos do encontro;  

2. Começou a beber logo que cheguei a fim de diminuir a timidez e o 

nervosismo.  

 

Eu não vi problema nisso e a acompanhei nas doses de caipirinha que com 

cachaça que ela preparou seguindo as instruções de um site3 qualquer que abriu no 

celular. Esqueci de mencionar que sou fraca para a bebida, e, por isso, não me lembro 

de quase nada daquele dia.  

Antes de encontrá-la, eu sabia que ela conversava com mais pessoas e 

que nosso caso não era exclusivo. Mas, após esse encontro, eu tive a certeza de que 

havia me dado mal, porque estava me apaixonando.  

 

3Site é um local na internet que contém informações a respeito de determinados assuntos. 
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As famosas borboletas no estômago surgiam quando ela respondia às 

minhas mensagens no celular, e eu checava mais de uma vez por minuto para ver se 

ela havia me respondido. Fantasiava o que eu diria a seguir, criando conversas 

imaginárias enquanto ela digitava, que não superavam os diálogos reais sobre 

quaisquer assuntos que nós tínhamos.  

Poucas semanas após nos conhecermos, ela estava escrevendo um livro 

pra mim. Sim, um livro escrito e ilustrado por ela, com um desenho de mim com o meu 

cachorrinho na capa. O presente mais incrível que jamais recebi. Quando ela tirou da 

gaveta e me mostrou o calhamaço de papel e eu compreendi o que aquilo 

representava, fiquei sem palavras. Ela já tinha escrito à mão algumas poesias, e não 

quis me deixar ler antes que o livro estivesse completo.  

Eu fora escolhida entre as dezenas de possibilidades que ela tinha. Eu era 

especial assim como ela, fazia parte de seu mundo. Vislumbrando a possibilidade de 

um amor correspondido, quis GRITAR, PULAR, SOLTAR FOGOS DE ARTIFÍCIO. 

Mas me contive no meu maior sorriso, e aguardei a primeira oportunidade que tive de 

ficar com o livro sozinha para tirar uma foto com o meu celular da poesia que leria 

mais tarde, em casa:  

 

E se eu dissesse que partiria seu coração?  

E se eu dissesse que tive problemas que me deixaram má?  

E se eu soubesse que só iria rasgar sua mente em pedaços?  

Você me deixaria sair?  

Talvez você possa parar antes que comece  

Talvez você possa ver que eu posso ser louca demais para amar  

Se eu te dissesse que a solidão cai em mim como uma luva?  

Você me deixaria sair? 

Você deveria saber de onde estou vindo  

Como eu estava sozinha quando queimei minha casa  

E todos os pedaços foram rasgados e jogados  

Você deveria saber de onde estou vindo  

E se eu dissesse que era muito jovem?  
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E se eu dissesse que fui construída em tijolos de descuido e migalhas?  

E se eu dissesse que iria embora antes que eu pudesse chegar?  

Você poderia me deixar sair?  

Você deveria saber de onde estou vindo  

Como eu estava sozinha quando queimei minha casa  

E todos os pedaços foram rasgados e jogados  

Você deveria saber de onde estou vindo  

Sua alma prevalece sobre a minha  

Mas você me afasta dos meus golpes baixos4
  

 

O leitor pode estar se perguntando se eu a deixei ir, e a resposta naquele 

momento era clara para mim: não. Eu havia encontrado a mulher perfeita e eu não 

podia me ver distante dela. Já havíamos conversado sobre nossos traumas e eu sabia 

que ela tinha todos os motivos para querer se vingar do mundo ou se rebelar com as 

pessoas ao seu redor, e elas deveriam compreendê-la como eu.  

Na minha ânsia de estar perto, dava razão a todas as brigas que ela 

protagonizava, e não percebia o quão tóxica ela era, em especial com a sua irmã.  

Até que eu comecei também a ser alvo de seus ataques. Pouco a pouco 

fui conhecendo as suas feridas e defesas. Devo ser honesta e contar que a primeira 

situação que me incomodou foi que ao mandar mensagem para dar bom dia às 08h 

da manhã, apenas obtinha resposta após às 15h, porque ela não tinha horário para 

acordar como eu, e essas sete horas de expectativa me causavam uma séria 

ansiedade.  

Certa vez ela me enviou uma foto em que eu podia ver na saboneteira do 

chuveiro uma latinha de cerveja, e pensei: “Que tipo de pessoa bebe enquanto toma 

banho?”. Ela bebia de segunda a segunda e eu me preocupava com a sua saúde.  

Chegou ao meu conhecimento que ela fazia uso recreativo de cocaína, e 

nós tivemos uma séria conversa que culminou com a sua promessa de que nunca 

mais iria cheirar. Eu senti que tinha o mesmo poder sobre ela que ela tinha em mim. 

 

4 Texto correspondente à tradução da letra da música You Should Know Where I’m Coming From 
(Você deveria saber de onde estou vindo) de autoria da cantora Jillian Rose Banks de nome artístico 
BANKS, personagem do presente conto fictício. Letra disponível no link  
https://www.letras.mus.br/banks/you-should-know-where-im-coming-from/traducao.html 
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 Ao longo dos meses nos divertíramos muito, ela tinha muitas histórias para 

contar e eu ainda tinha muitas para viver. Ela zombava da minha mania de fazer listas 

enumeradas de absolutamente tudo. No auge dos meus dezenove anos estava me 

descobrindo, e eu mal podia esperar para desbravar o mundo ao seu lado.  

Em nossas conversas filosóficas ela se abriu sobre suas fraquezas, eu a 

disse que “força” não é um atributo que você escolhe para si, é um adjetivo que a vida 

te dá por meio de presentes nada agradáveis. Demos risada de como éramos 

profundas e piegas quando estávamos juntas.  

Eu a conheci além da aparência durona que ela apresentava. As dores que 

ela não havia confidenciado a mais ninguém, seus erros, arrependimentos e 

aprendizados. Nos demos a oportunidade de nos conhecermos de verdade, sem filtros 

e sem capas. Nem vilã nem mocinha. Eu a humanizei, e então pude amá-la. 

Até que um dia aconteceu. Eu não estava presente, mas ela me ligou três 

vezes durante a madrugada, e eu não atendi. Ela havia cheirado de novo. O que eu 

senti poderia ser descrito nas seguintes palavras:  

 

1. Raiva. Muita raiva.  

2. Medo.  

 

Ao acordar me deparei com mais de 10 mensagens, e senti as palavras 

como facadas. Ela dizia: “O meu coração nunca bateu tão rápido. Eu fui correr na rua, 

e depois não sei como aguentei de dor. O meu nariz sangrou de novo. O meu corpo 

ficou dormente, e o coração a mil - parecia que não ia parar. Porque eu não parava. 

Desculpa. Eu realmente não sou uma boa pessoa pra se manter. Você deveria se 

afastar, ao mesmo tempo que eu evoluo, volto pra trás. Eu sou um lixo. Estou aqui 

sentindo pena de mim, magoando os outros de novo. Eu não queria sentir nada. Eu 

prometi pra mim que ia não iria mais fazer isso, além de prometer a você, e eu levo 

tão a sério a palavra de alguém. Desculpa.”  

Enquanto eu tentei segurá-la, ela se deixou sair. 


