
Seu amigo, até o fim 
 

Fico feliz em escrever que Mariana, minha melhor amiga, aceitou um de meus 

vários pedidos para receber ajuda de um profissional em seus problemas mentais. 

Sei da existência destes há muito tempo, de como a atrapalha, que vêm se 

desenvolvendo e tornando difícil até tarefas básicas do dia a dia. 

Com certeza, a ansiedade e problemas com socialização sempre a acompanharam, 

sempre a consumiram e a aterrorizaram. Mas pelo menos ela teve a mim, seu fiel 

escudeiro e amigo que sempre acreditou em seu potencial. Tive sorte de conseguir 

ter alcançado intimidade com alguém assim, tanto medo de interagir com outras 

pessoas e até mesmo chegar no ponto de poder ouvir seus segredos e 

pensamentos mais obscuros pois sabe que pode confiar em mim. Sei que não tem 

nenhuma possibilidade de contar algo que me foi confiado a ninguém. 

Mariana tem ido em suas sessões de forma regular há quase um ano, e o 

progresso é totalmente visível. Já conseguiu fazer amizade com várias pessoas da 

escola e sempre a vejo conversando com eles pelos corredores, no intervalo e antes 

e depois das aulas. Uma de suas conquistas mais recentes é ter se decidido a entrar 

para o time de vôlei mesmo com um pouco de receio da sua total derrota e ser 

odiada por todos. Claro que eu a incentivei e falei que era tudo coisa da cabeça 

dela, que com certeza irá muito bem no teste já que seu time sempre ganha 

quando sua família se junta para jogar no quintal. 

Ela é incrível e me dá muito prazer em vê-la reconhecendo isso, percebendo a 

dimensão de seu potencial que sempre enxerguei e vivia falando mesmo com os 

vários “nãos” que me falava, totalmente desmotivada e cega para estes fatos. Mas 

agora, vejo que a missão está cumprida, a partir daqui só vai continuar melhorando 

e não vai mais precisar de mim. 

Por tanto tempo a vi chorar, sofrendo com seus monstros internos, criar essa 

amizade em que eu a consolava e tentava meu máximo em animá-la certamente foi 

essencial e agora tudo aquilo que a prendia está desaparecendo... assim como eu. 

Espero que ela não tenha reparado em como minhas energias estão tornando-se 

escassas e em como eu já não sou mais o mesmo. 



Não me entenda mal, agradeço por tudo o que passamos juntos. Por todas as 

risadas jogando vídeo game e vendo vídeos engraçados na internet, pelos 

momentos em que você chorou em meu ombro e eu te aconselhei da melhor 

forma que podia. Sou infinitamente grato pelas nossas conversas e presenciar a sua 

recuperação naquilo que tanto batalhamos para acabar. Acima de tudo, obrigado 

por me dar um motivo para viver. 

Então escrevo, triste por ir, mas feliz pelo motivo de minha partida e, por mais que 

Mariana nunca lerá este texto, espero que minha mensagem chegue ao seu 

coração, que minha melhor amiga reconheça quem eu era e como agora é a hora 

de voar com suas próprias asas. 

Sem mim, seu amigo imaginário. 


