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``Eu nasci para satisfazer a grande
necessidade que eu tinha de mim
mesmo´´
Jean Paul Sartre
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Sobre mim

Estudei Contabilidade, Comunicação e Gestão de
Pessoas, mas não exerço nenhuma dessas funções.
Tenho 33, mas ora me sinto com 5, outras com 80.
Vivo em São Paulo, onde nasci, mas o meu desejo é
dormir cada dia em um lugar diferente. Sou apaixonada por cinema, música e literatura. Interessada em
política, história e comportamento.
No mais, nada pra mim é definitivo. Hoje amo, amanhã odeio , quero agora, mas depois perco o interesse. Uma pessoa comum. Como qualquer outra, acho
que os meus problemas são os mais graves, as minhas dores doem mais, o meu amor é mais intenso, a
minha opinião é a mais importante e sempre tenho
razão.
Apenas admito!
Penso, logo piro! Piro, logo sinto! Sinto, logo vivo!
Vivo, logo escrevo! Existir, não sei se existo...

Amanda Nunes

ÍNDICE
Apresentação...........................................................09
Acontece..................................................................15
Breve I......................................................................18
Breve II.....................................................................20
Breve III....................................................................22
Ainda sou a mesma..................................................25
As horas....................................................................28
Por enquanto............................................................31
Pague 1, Leve 2.........................................................33
Pacto.........................................................................34
Vivo...........................................................................36
O meu amor.............................................................38
O centro de todas as coisas......................................39
Atrás da porta...........................................................41
Bipolar......................................................................42
O trabalho enobrece o homem................................43
Sem dor, sem entrega..............................................45
Segredo Nosso.........................................................47
Indo..........................................................................49
Efeito Vinícius..........................................................51
Na sutileza das horas...............................................52
Estado Absoluto.......................................................53
Almoço de domingo.................................................54
La petit mort............................................................57
Ilusões......................................................................58
Desconstruindo-me.................................................59
Já não sou a mesma.................................................61
Carta pra Deus.........................................................62
6

Te amando as avessas .............................................64
Desapego.................................................................66
Pra nunca mais ter que perder................................67
Ser mãe é padecer no paraíso.................................69
Dentes de leite..... ...................................................73
No cinema................................................................75
Pai Nosso..................................................................76
Breve – O retorno....................................................78

8

Apresentação
Quando criança eu não gostava muito de ler. Minha
irmã mais velha sim adorava leitura, assim como a
minha mãe.
Isso me faz lembrar um fato engraçado, que aconteceu quando eu tinha mais ou menos oito anos.
Minha mãe tinha uma coleção de romances policiais
da Agatha Christie, da qual lia um livro atrás do outro
junto com a minha irmã.
Eu queria fazer parte daquilo, interagir, conversar
sobre as histórias lidas como elas faziam entre si.
Então numa tarde quando elas estavam lendo eu
escolhi um daqueles livros, me deitei entre elas na
cama e comecei a ler.
Cerca de uma hora depois, a Andreia (minha irmã) e
a mamãe já estavam bem avançadas na leitura. Eu
havia cochilado.
Não, minto. Eu tinha apagado mesmo.
Me lembro de ter acordado com elas me olhando e
eu ainda sonolenta disse:
``Nossa, li bastante!´´.
Mentira! Eu não tinha saído da introdução.
Elas riram muito.
E dali por diante, toda vez que eu pegava um livro
pra ler ou mesmo quando discutíamos sobre alguma
coisa e os argumentos delas acabavam, elas repetiam
a minha pérola: ``Nossa! Li bastante´´.
Fui motivo de piada por muito tempo.
Dizem que quem tem o hábito de ler, escreve melhor
do que quem não o tem.

A leitura pode nos ajudar com regras gramaticais,
nos auxilia a escrever de forma mais coesa e estimula
a imaginação.
Na adolescência passei a ler mais. Descobri a minha
paixão por Literatura e História, ao passo que na
infância eu era excelente e dedicada aluna em Matemática. Acho que eu estava mudando, ou apenas
me conhecendo melhor.
Tive diários e mais diários nesse período e hoje, tenho dois blogs.
Um deles, www.praladessequintal.blogspot.com,
existe há 04 anos e por muito tempo supriu a minha
necessidade de publicar este livro.
O www.centoeoitentobatimentosporframe. blogspot.com, é sobre cinema e a minha paixão por essa
arte.
A verdade é que escrever pra mim é necessidade.
Como eu digo em um dos meus textos, é uma conversa comigo mesma, ou uma carta escrita sem a
intenção de entregar.
É um desabafo às vezes.
Gosto da forma como o papel aceita as coisas.
Sem questionar.
Brinco de errar uma concordância gramatical ou outra e confesso que muitas vezes ignoro a verificação
ortográfica do Word, e digo pra mim mesma: ``O
texto é meu. Vou fazer como quiser!´´.
Até porque, depois que tive que revisar esse livro
sozinha, descobri que o corretor ortográfico do Word
mais atrapalha do que ajuda.
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