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Senhora 
 
Achei engraçado quando li, ontem à noite, no ônibus, a vossa 
amável carta: pois não é que, sem sabermos, tratamos quase que 
dos mesmos assuntos, eu na minha e a senhora na vossa? Isso, 
segundo os entendidos, é muito importante, quer dizer uma 
grande afinidade, que eu sempre confiei haver entre nós. Desde 
aquela primeira vez que nos vimos, quando passamos a noite 
afirmando um para o outro que jamais nos... casaríamos. E, pelo 
menos eu, desde aquele tempo estava certo de que viria a casar-
me com a senhora... embora somente um pouco mais tarde a 
senhora tenha vindo a penar nisso. Pois bem: como a senhora, 
também eu ando ansioso para tornar-me vosso esposo, marido e 
senhor dentro do mais breve tempo que me for possível. E não 
trato de outra coisa. Ademais, meu amor é muito grande e não 
tem complicações, sou apenas egoísta, e dói-me pensar em 
repartir-vos até com vossa família e vossos amigos. Acho que vou 
fazer um samba explicando isso. Mais tarde. Agora quero dizer 
outra vez (nunca é muito) que a senhora é linda e que eu sou feliz 
como quê por vossa causa e culpa. Meus planos a vosso (nosso) 
respeito são bastante simples: um emprego razoável que me faça 
ganhar de 200 mil para cima, por mês, um apartamento (pequeno) 
montado, e então mandaremos brasa. Pelo menos (e espero que a 
senhora me acredite), não me falta vontade, nem juízo, nem 
disposição para levar a cabo minha tarefa. Mas a senhora é tão 
bonita, sabe? Linda! A coisa mais bonita do mundo, minha 
boneca. Quando a senhora sentir saudade de mim entre 4 e 10h, 
pode ligar para 25-7890, que conversaremos um pouco. O papel 
acabou. Quero minha xilo. Respeitosamente vos envio uns 90 
beijos enormes. 


