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Se há dois anos alguém me perguntasse se eu gostava de andar de ônibus a resposta seria uma 

risada sarcástica e um bem pronunciado “não”. Afinal, o que há de se gostar nisso? A lotação em 

horários de pico? O balanço e as paradas bruscas? O ambiente abafado nos dias de chuva por conta 

das janelas fechadas e a falta de ar condicionado - ou este nunca funcionar? Naquela época eu 

certamente ficaria feliz se me contassem que eu não precisaria mais passar por isso, porém essa época 

já é um passado longínquo, cada vez mais distante conforme cresce a certeza de que as coisas nunca 

mais voltarão a ser como eram. 

É engraçado como sentimos falta das coisas apenas após as perdemos. Nós sabemos que nada 

é eterno e ainda assim — talvez para a nossa sanidade — nós ignoramos esse fato e nos habituamos 

com o cotidiano, agarrando-nos a ilusão de constância. É assim para as coisas mais importantes da vida, 

mas também para as quais consideramos mais banais. 

Não há nada de agradável em andar de ônibus, ele é apenas uma utilidade, uma que não possui 

cinto de segurança e que normalmente atrasa. Ainda assim, ele era uma regularidade da minha vida — 

quando esta estava além das paredes que me confinam hoje me dia Diferente da atual rotina fastidiosa, 

na qual raramente tenho a oportunidade de sair de casa, o cotidiano monótono de antes era facilmente 

quebrado. Fosse pela companhia de algum colega da universidade, o que sempre deixava a viagem 

mais divertida; fosse por eu atrasar pelos mais variados motivos e precisar correr para chegar no ponto 

com o ônibus logo atrás de mim. Até mesmo o percurso de cinquenta minutos me permitia contemplar 

fragmentos da vida urbana, que apesar de familiares, nunca eram iguais — uma visão impossível de se 

conseguir da janela do meu quarto. 

Se buscar em minhas memórias é possível relembrar algumas das pessoas que subiam na linha 

de ônibus 357 comigo regularmente: a motorista que sempre dirigia acima do limite permitido, mas 

que sempre nos fazia chegar no horário; o menino que voltava para casa com o uniforme da escola; a 

moça com piercing no nariz que desembarcava bem no centro da cidade; e o rapaz universitário de 

cabelos ruivos que sempre descia no ponto próximo a empresa de energia — será que ele já se formou? 

Ou será que está em situação parecida com a minha? Nunca saberei. Não andarei mais por aquele 

ônibus, ou pelos conturbados corredores da faculdade, cheios de gente, de frustração, e de alegria. 

Não verei mais as pessoas que antes eram contínuas na minha vida. 
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O grande problema do tempo — tenha ele sido aproveitado ou perdido — é que ele nunca volta. 

Nenhum de nós recuperará o que já passou. Minhas viagens de ônibus, as divertidas e as entediantes, 

a convivência na universidade, e os sublimes momentos com os amigos da faculdade, tudo isso já faz 

parte do passado. Não terei outra chance de revivê-los, não da mesma que antes. Comemorarei minha 

formatura com o possível fim da pandemia, carregando todas as desventuras advindas dela. 

Se alguém me perguntasse hoje se eu gostava de andar de ônibus, a resposta ainda seria “não”, 

mas isso seria apenas uma parte dela. Não posso dizer que gostava de ter minha bolsa presa na catraca, 

ou de ter que passar o trajeto inteiro de pé enquanto era espremida em meio a tanta gente. Contudo, 

eu aceitaria todos esses infortûnios se junto a eles eu pudesse trazer de volta os antigos prazeres 

cotidianos. Eu gostaria de retornar para o tempo em que isso era minha rotina, mas sei que não posso. 

O tempo só olha para frente, e por mais difícil que seja, em algum momento, precisarei fazer o mesmo. 

 

  


