
A FESTA 
  
 
 
Ele achou que nunca ia terminar! O som agudo de garrafas e copos brindando por 

qualquer motivo e as gargalhadas ressonantes que ecoavam pela noite sem fim. Corpos  
brilhavam e se contorciam sob luzes e música. 

 
Quando o último amigo foi embora, ele se viu sozinho e seu mundo voltou para 

aquela dura realidade que nos cerca, permeada por uma insistente dor de cabeça.  Ele 
conseguiu juntar todos os seus sorrisos e os colocou cuidadosamente dobrados dentro de 
suas lembranças, para que ele os pudesse utilizar novamente em outra ocasião. 

 
Ele tentou encontrar a razão em seus pensamentos, mas, tudo que conseguiu foi 

recordar seu momento de alegria fulgaz! Como ele queria que aquela noite não terminasse. 
 
Como se fosse o último suspiro de vida, ele decidiu que a noite não iria acabar 

daquela forma! Ele se levantou, colocou o som no último volume, ligou as luzes e dançou 
como um louco, até que percebeu quão insípido pode ser, tentar reviver aquilo que já 
estava morto e enterrado. 

 
Calmamente, ele desligou as luzes e o som, encostou as costas na parede, 

deixando seu corpo deslizar até que tocasse o chão frio. As lágrimas também esfriaram o 
seu rosto e ele percebeu que não havia sido feliz! O preço cobrado foi um pedaço da sua 
alma, por alguns momentos de prazer. 

 
Ele viu um porta-retratos sob a mesa, mas não teve forças para pega-lo. Ele teve a 

impressão que aquelas crianças na foto, olhavam para ele recriminando-o mais uma vez por 
causa daquele dia: Um drink a mais, a chuva, a escuridão, um caminhão e ferragens 
contorcidas. 

 
Dessa vez ele sentiu suas entranhas se dobrando, até que seu rosto molhado tocou 

o chão e seus olhos se fecharam. 
 
Um facho de luz lhe cegou por alguns instantes e ele acordou com os primeiros 

raios do sol lhe tocando a face.  
 
Ele tentou se levantar, escorando-se sobre uma cadeira, mas suas mãos tocaram  

um livro sobre o assento. Quem poderia ter utilizado um livro em uma festa?  
 
Sentindo-se fraco, ele puxou o livro e começou a ler suas histórias, tentando 

esquecer a longa noite! Ele não acreditou no que seus olhos viram, mas, ele começou a ler 
sobre uma outra festa, onde no melhor momento, o vinho havia acabado. 

 



Ele fechou o livro e começou a rir, pensando no problema: uma festa sem bebida 
não é uma festa. A curiosidade falou mais alto e ele decidiu descobrir qual seria o fim 
daquela história. 

 
Quando aquele homem transformou a água em vinho, ele quis dizer que a festa não 

precisava acabar, pois ele sempre poderia transformar a água em um vinho novo. 
 
Devagar, ele se levantou, lavou o rosto e sentiu que uma nova festa estava 

começando, mas dessa vez, dentro dele e pra nunca mais acabar. 
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