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LUANA ADOLESCENTE,

lua crescenteNota de Luiz Raul Machado: 
Fui editor de Sylvia Orthof e ela sempre me pedia para consertar vír-
gulas e gramatiquices. Tomei a liberdade de, nesta nova edição, mexer 
numas reticências e maiúsculas. Ela deixaria.



                         Esta é a história de uma garota, 
                         que mistura realidade e fantasia.

NADA É TOTALMENTE REAL, 
           NADA É TOTALMENTE SONHO.

Luana é adolescentemente lua. Talvez seja 
assim.

Dedico este livro à Fabiana, uma garota que escreve cartas 

lindas para mim. Fabiana mora em Campinas. Ela não é a 

Luana da história. Luana existe, chama-se... não posso 
dizer, é segredo secretíssimo. É uma adolescente 
amiga, que veio me visitar em Petrópolis, 
e contou que tem um amor verdadeiro e 
outro amor inventado. Daí, aconteceu o livro.

Os trechos de Romeu e Julieta , que aparecem 
no livro, são de Shakespeare, na tradução de Onestaldo 

de Pennafort. Não aconteceram por acaso. AOS QUINZE 
ANOS, FUI BONIT INHA, MAGRA (juro!) 
E REPRESENTEI O PAPEL DE JULIETA, 

não esquecendo, até hoje (isso aconteceu em 1949), os trechos 
da Cena do Balcão.

LIVRO É SEMPRE UM PEDAÇO 
DA GENTE, NÃO TEM JEITO!
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OIS É, ANDEI DANADA.

É fogo ser meio criança, meio adulta. 
Porque, se eu fosse adulta, aí o pessoal me respeitava. 
Tenho ódio da dona Leocádia, a bibliotecária do colégio. 

         MULHER FINGIDA, MET IDA A BESTA! 
Hoje ela me botou pra fora da sala, só porque eu estava 
rindo.

— Luana, quer fazer o favor de parar de rir?— 
foi assim que ela falou. Eu fui parar de rir, aí aumentou 

a vontade. Minha barriga sacudia. 
E a chata da dona Leocádia disse, com aquela voz 
melosa, aquela voz de gafanhota: 

— Luana, aqui na biblioteca 
           eu quero seriedade!

Acontece que eu estava lendo um livro de anedotas. 
Gostei das anedotas, queria rir... mas estava 
proibida. Aí, fiz força para ler as anedotas com serie-

dade. De repente, A RISADA PULOU FORA DE 
MIM, se escancarou, BATEU NO OUVIDO DO 
MARCELO, E O MARCELO RIU... 
e o Marcelo rindo é aquele deboche: 
               todo mundo ria e se gargalhava inteiro. 

Por isso, dona Leocádia me mandou sair da sala, 
usando a voz de gafanhota, falando baixinho, com aquela 
raiva elegante que ela sabe ter:

— Luana, saia imediatamente!
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Eu levantei e fui saindo. 
Mas aí, aconteceu um fato que valeu mais do 
que se eu tivesse ganho na loteria... mais do que se eu 
tivesse ganho na loteria não, seria demais, mas quase tanto: 

Marcelo, na hora que eu saí da sala, 

piscou o olho pra mim!
Eu acho que estou gostando do Marcelo. 
                         Ele tem olhos pretos, redondos...
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              epois que meus pais se separaram, 
tudo ficou uma droga: a dona Leocádia não é nada 
         ao lado da minha madrasta! 
A Angélica também tem madrasta, mas a dela é legal, 
parece amiga, conversa com a gente. 

A MINHA É UM SACO!

Ontem fui dormir na casa do papai. É verdade que 
lá eu tenho um quarto novo, bonito. Ganhei até uma 

penteadeira, daquelas antiguinhas, com um banquinho 

recoberto de cetim. A chatice é que lá tudo é 
arrumado demais, por causa da minha 
madrasta. 

Quer que eu chame ela de Lotte. Lotte é alemã, vive 
vestida de costume, salto alto e colar de pérolas. 
O cabelo, muito louro, é esticado num coque. 

É CHATA. 
Não sei por quê, mas acho que a Lotte é irmã gêmea (por 
dentro) da dona Leocádia. As duas não se parecem por fora: 

a dona Leocádia é morena, gorda. Lotte é magra e loura, 

mas ambas só fazem arrumar: Lotte arruma 
a casa, bota flores nos vasos, bota plástico transparente 
em cima do tapete, coloca coberturas, umas capas de algodão 

branco, sobre as poltronas e o sofá. O ARMÁRIO DA LOTTE É 
TODO CHEIO DE LACINHOS, BABADOS, SACHÊS. 

A casa cheira a desinfetante.
A biblioteca também é arrumada demais. Pois não 
é que a dona Leocádia resolveu encapar 
todos os livros com papel pardo? Daí, os livros 
parecem soldados, de uniforme. Sumiram aquelas capas 
coloridas todas, perderam a graça.
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Eu queria que a biblioteca e casa do meu pai fossem 
como lá em casa da minha tia Tonica. 

TIA TONICA NEM PARECE ADULTA! 
Ela mora numa casa velha, o chão é torto e range. 
                       A casa é cheia de gatos. 
O marido da tia Tonica trabalha como desenhista 
numa editora. Os livros, na casa deles, parecem 
gatos também: ficam atirados por cima de 
poltronas, mesas. Lá, eu mexo num livro, 
escancaro, leio, gosto... E T IA TONICA DIZ:

— Fica com ele 
emprestado. Se gostar 

muito, pode fIcar 
emprestado pra sempre!
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arcelo telefonou pra mim! Marcelo me incluiu nos amigos mais 
chegados! Ai, estou nervosa: 

QUE ROUPA EU VOU BOTAR?

Perguntou se eu podia ir, no sábado, no aniversário dele! 

Lógico que eu posso! 
                             Nem pensei duas vezes.

— Olha, é só um bolinho. Só para os amigos mais chegados.
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               ãe, que roupa eu vou botar pro 
aniversário do Marcelo?

— Bota o vestido rosa, que a tua vó deu!
MINHA MÃE TEM MANIA DE ME VESTIR DE CRIANÇA! 
Eu, com aquele vestido horroroso que minha vó deu, vou 

parecer mais moça do que sou. Deus me livre! 
Marcelo ia achar que sou uma fedelha!

— Mãe, eu quero ir com uma roupa mais 
moderninha, mãe!

— Teu vestido rosa é lindo. Você parece uma boneca nele!
Como é que a gente faz a mãe da gente entender 
que ser boneca é a coisa mais horrenda que pode acon-
tecer para uma garota? Eu quero parecer com 
uma mulher... ou quase!

— Mãe, então eu vou com a blusa branca e a saia listrada, 
branca e amarela... Só que não tenho sapato 
amarelo.
— Ninguém tem sapato amarelo. Vai com o branco.
— Como ninguém tem sapato amarelo? Eu que-
ro um tênis amarelo, mãe! PRECISO!
— Luana, depois que separei do seu pai, a vida anda 
mais difícil, filha...

Mamãe se trancou no quarto. Sei que ela foi chorar. 
DROGA! EU NÃO PRESTO! 
COITADA DA MAMÃE! 

E meu pai foi trocar MINHA MÃE por 
              aquela “alemoa” chata!
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               inha mãe, depois que se separou do 
meu pai, anda nervosa. 

Eu precisava tanto de uma mãe feliz! 
Mas a minha anda chorando e fala demais em falta de dinheiro.

Mamãe resolveu fazer comida congelada, para vender. 
           Fico com pena, mamãe na cozinha, 
  aqueles montes de pratos de papel-alumínio. 

Minha casa FICOU MAIS TRISTE, minha mãe FICOU 
TRISTE. Minha vó, que mora com a gente, SUSPIRA. Até 
o peixe dourado do aquário ANDA DE OLHO PARADO.
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