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Dedico este livro a todos aqueles que um dia se entregaram à dor.

MinhaMelodia.indd   5 08/08/16   08:34



“A dor não vai te matar, a não ser que esse seja o seu desejo.”
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Nota da autora

Minha melodia é um livro repleto de músicas. Não poderia ser diferente, pois 
Dereck Mayer é a própria música.

No início de cada capítulo, há o título de uma canção. Ao longo do texto elas 
podem aparecer também, mas muitas vezes não terão uma relação direta com 
as cenas descritas.

Enquanto eu escrevia Minha melodia, escutei diversas músicas que me ins-
piraram, e foram essas que senti necessidade de compartilhar com vocês.

Montei uma playlist para os leitores que quiserem embarcar na leitura es-
cutando as mesmas músicas que me acompanharam e que despertaram em mim 
tantas sensações maravilhosas.

Então, aperte o play, vire a página e se entregue ao mundo da música.

Com carinho,
Camila Moreira
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Playlist

“Seize the day” – Avenged Sevenfold
“This ain’t a love song” – Bon Jovi
“Back in black” – ac/dc
“Want to want me” – Jason Derulo
“Let me go” – 3 Doors Down
“Não vá embora” – Marisa Monte
“It’s time” – Imagine Dragons
“Seu olhar” – Seu Jorge
“Hello” – Adele
“Hoje” – Ludmilla
“I won’t let you go” – James Morrison
“Eduardo e Mônica” – Legião Urbana
“Stay with me” – Sam Smith
“Let her go” – Passenger
“Primeiros erros” – Capital Inicial
“É isso aí” – Ana Carolina
“I’ll fight” – Daughtry
“Let me down slow” – The Rolling Stones
“Every time I look at you” – Kiss
“Um dia lindo” – O Rappa
“Don’t look back in anger” – Oasis
“Os cegos do castelo” – Nando Reis
“Iris” – Goo Goo Dolls
“Wherever you will go” – The Calling
“Há tempos” – Legião Urbana
“Love will show you everything” – Jennifer Love Hewitt
“Savin’ me” – Nickelback
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“I still haven’t found what I’m looking for” – U2
“Thinking out loud” – Ed Sheeran
“42” – Coldplay
“This time” – Jonathan Rhys Meyers
“I don’t want to miss a thing” – Aerosmith
“Whatever it takes” – Lifehouse
“Patience” – Guns N’ Roses
“A noite” – Tiê
“Apologize” – One Republic
“How long will I love you” – Ellie Goulding
“Eu preciso dizer que te amo” – Cazuza
“Always” – Bon Jovi
“Ela vai voltar” – Charlie Brown Jr.
“Coming home” – Diddy-Dirty Money
“Dear God” – Avenged Sevenfold
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Prólogo

dereck

“Seize the day”, Avenged Sevenfold

Encarei o convite em minhas mãos pela décima vez. Sei que ela não fez por mal, 
mas, porra… doeu pra caramba ver o nome dele e o dela juntos.

Alexandre Mendes Ferraz & Maria Clara Gomes Bueno

Um convite de casamento. Endereço, data e hora da cerimônia em que mi-
nha gatinha se entregaria para sempre a outro homem.

Burro! Burro! Burro!
Bati a cabeça várias vezes no balcão do bar. Quando olhei em volta, me vi 

mais uma vez sozinho. Não era nenhuma novidade, mas dessa vez eu tinha pedi-
do ao dono do bar que reservasse a área vip para mim, pois queria ficar isolado 
de todos.

A música alta ressoava no ambiente, e meu primeiro instinto foi memorizar 
cada acorde, como faço desde criança. Desde aquela época, o que para muitos 
são sons incoerentes para mim é música. Na adolescência, eu já tinha a minha 
banda.

O fato de ter morado nos Estados Unidos ajudou muito minha carreira, sem 
dúvida. Sou filho de brasileiros que emigraram em busca de uma vida melhor 
— e conseguiram! Depois de um tempo, meus pais voltaram para o Brasil, pois 
nada aplacou a saudade que sentiam de casa, do país onde nasceram e cres-
ceram, mas eu fiquei lá, estudando e tendo a chance de me dedicar ao que me 
completa: a música.

Hoje sou realizado. Minha última turnê me tornou um músico conhecido 
em todo o mundo, que estampa notícias em sites, jornais e revistas praticamente 
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toda semana, mas isso ainda não diminuía a dor que rasgava meu coração. Havia 
anos sofria por uma mulher que não era minha, nunca foi e nunca seria.

Vi Clara pela primeira vez no pub de um amigo. Ela era linda, sorridente, 
desinibida e parecia cheia de vida, sem amarras, totalmente livre. No entanto, 
quando a conheci, descobri que estava dilacerada, sofrendo por alguém que ti-
nha perdido. O noivo de Clara morrera em uma mesa de cirurgia, dando a pró-
pria vida para que ela pudesse sobreviver, com o rim doado por ele.

Eu me aproximei dela, tentei ser seu porto seguro. Por causa da culpa que 
sentia, Clara não se permitia a felicidade, escolhendo sofrer por um amor que 
já havia partido. Fascinado por ela e por sua história de vida, dor e perda, eu a 
chamei para viajar o mundo comigo. Não tive dúvidas do que queria. Desde o 
primeiro momento, eu sabia que aquela mulher precisava ser minha, e eu, dela. 
Decidida a se afastar das lembranças que a faziam sofrer, Clara aceitou meu 
convite.

Ao embarcarmos para os Estados Unidos, eu me sentia cheio de esperanças. 
Não estava mais sozinho.

Passei com minha gatinha os melhores meses da minha vida. Um ano in-
teiro de companheirismo, carinho e, claro, sexo, muito sexo. Éramos insaciáveis. 
Não existia parceira mais perfeita. Clara era uma mulher totalmente diferente 
de todas que haviam passado pela minha cama. Ela comandava, deixava-se ser 
comandada, tinha fantasias e as realizava sem nenhum pudor. Embarcava em to-
das as minhas loucuras e não hesitava quando o assunto era sexo. Ela era única.

Eu a queria ao meu lado para sempre, queria apresentá-la como minha ga-
rota. Clara era a única capaz de me tirar do chão, me fazer flutuar. Mas ela não 
estava no mesmo momento que eu. Com o coração trancado pelo passado, não 
me deixou entrar por completo, até que me abandonou, me lançando em um 
abismo profundo.

Eu sentia falta do seu sorriso, do seu cheiro, até dos seus palavrões. Ela era 
espontânea, desprovida de qualquer barreira. Mesmo arrasado, eu sabia que Cla-
ra precisava de um tempo, e lhe dei o espaço que ela havia, em silêncio, me pedi-
do. Passei alguns meses me dedicando totalmente ao trabalho, mas sem jamais 
esquecê-la.

A música era o que me mantinha de pé. Era o que me fazia encarar cada dia 
com a convicção de que tudo daria certo. Então, finalmente voltei para o Brasil 
em busca da mulher que ocupava meus sonhos e pensamentos. Vim cheio de 
esperança e vontade de tê-la novamente em meus braços.

Mas cheguei tarde.
Clara tinha deixado um homem entrar em seu coração, e esse homem não 

era eu.
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Ainda lutei, saí daquele furacão sabendo que fiz tudo o que estava ao meu 
alcance para conquistar Clara, mas ela se entregara a um advogado, que conse-
guiu o que mais ninguém tinha conseguido: Alexandre a trouxe de volta à vida. 
Ele a resgatou da escuridão.

E, apesar de odiar o homem que tomou de mim meu bem mais precioso, eu 
lhe devia minha gratidão. Ele a salvara.

Já tinha retornado aos Estados Unidos, e, quando Clara me convidou para seu 
casamento, pensei muito se deveria ir. Depois de tudo que havia acontecido, voltar 
ao Brasil seria difícil. Analisei as probabilidades, as chances de sofrer, de me arre-
pender, e me dei conta de que não era um homem de arrependimentos. Fiz as malas.

Ali estava.
Achei que já tivesse superado a perda de Clara. Ledo engano. Assim que 

pisei neste país, as lembranças de tudo que vivi nos últimos anos me atingiram 
em cheio. E, mesmo me esforçando para ver a garota que eu amava alcançar 
a felicidade, não consegui ir ao casamento. Cheguei a vestir o terno e pegar o 
carro, mas, no caminho até a igreja, enquanto eu dirigia, a música preferida de 
Clara tocou na rádio. Eu pirei.

Dei meia-volta enquanto escutava o vocalista cantar “Seize the day”. Parei 
no primeiro bar que vi e me sentei a uma mesa. Ali, bebi metade da garrafa de 
Jack Daniel’s que pedi.

Eu não queria acreditar que a estava perdendo para sempre, mas era um 
fato inquestionável. A dor dessa constatação ardia em meu peito e me deixava 
enjoado. A sensação de fracasso me destruía mais que o álcool.

Eu tinha esperado por tempo demais.
Demorado demais para agir.
A quem eu estava querendo enganar?
Ela nunca tinha olhado para mim como olhava para o advogado. O velhote 

conseguira e eu falhara, e esse sentimento esmagava meu peito a cada segundo. 
Ele tinha entrado no coração dela, enquanto eu só conseguira entrar em seu cor-
po. Confesso que isso não era tão ruim, mas eu queria mais, algo que Clara não 
conseguiu me dar, mas que deu a ele: seu amor.

Juro que tentei voltar para minha vida, mas não tinha ao que me agarrar. As 
esperanças se esvaíram e nem o que eu mais amava conseguia me tirar do bu-
raco em que eu havia me enfiado. Por mais que eu lutasse, a música já não fazia 
tanto sentido em minha vida, assim como todo o resto.

Ao ouvir a plateia gritando meu nome, eu apenas constatava que, mesmo 
diante de uma multidão, estava sozinho. Precisava preencher o vazio de alguma 
forma, mesmo não sabendo como, com quem ou com o quê.

Nos últimos meses, vivi um milhão de coisas.
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Depois que Clara me deixou, não suportei: me entreguei ao álcool, fiz coisas 
das quais me arrependo e que ainda me perseguem. Praticamente vegetava ao 
longo dos dias. Faltava a ensaios, chegava a shows arrastado pela minha banda e 
não dava a mínima para nada. É claro que a imprensa não saiu do meu pé.

Cada vacilo e cada pisada de bola da minha parte eram estampados nos 
quatro cantos do mundo. “Dereck Mayer, o mais novo rei dos escândalos.” Cada 
dia era uma matéria sensacionalista diferente, e eu estava ficando cansado de 
tanta perseguição e falta de privacidade. Esse foi o segundo motivo para eu vol-
tar ao Brasil. Apesar de saber que a proximidade de Clara poderia me torturar 
ainda mais, eu queria me esconder, e escolhi como abrigo o país que tanto amo.

Admito que estava sendo mais difícil do que eu havia imaginado.
Só depois que Clara me deixou foi que percebi que meu coração pertencia 

a ela por inteiro. Estava completamente à mercê da mulher que agora se casava 
com outro.

E eu? Continuaria perdido.
Um cantor conquistando o mundo, mas sem a única pessoa que queria ao 

seu lado. Eu não sabia por quanto tempo sofreria por aquela perda, mas sabia 
que seria suficiente para entender que não haveria outra como ela. Clara era 
única, e eu só podia esperar que o desgraçado nunca se esquecesse disso.

— O senhor quer que eu chame um táxi para levá-lo?
Notei quando o gerente do bar se aproximou, preocupado com minha situa-

ção. Olhei para ele e para a garrafa à minha frente. Tirei duas notas de cem reais 
da carteira. Ele pegou e logo se afastou, entendendo meu pedido. Ainda tinha 
quase metade da garrafa de uísque e não sairia dali enquanto não anestesiasse a 
porra da dor que eu sentia.

Balancei a cabeça, sorrindo. Impossível! Nem o álcool me aliviaria.
Abri a carteira e peguei um pacotinho. Não era nada de mais, apenas uma coi-

sa que me faria esquecer. Eu precisava descansar, ou pelo menos parar de pensar.
Fui até o banheiro e tranquei a porta. Em seguida, espalhei o pó branco so-

bre o mármore da pia, enrolei uma nota de cinquenta dólares e aspirei. Senti o 
pó atravessar o nariz e a garganta queimar. Minha respiração acelerou e tudo ao 
redor começou a pulsar, com a mesma intensidade com que meu coração batia. 
Eu sabia que em questão de minutos ficaria tudo bem. Sempre ficava.

Resolvi olhar o celular para me torturar um pouco mais. Procurei o nome 
dela nos contatos, mas não liguei, fiquei olhando para a imagem: uma selfie de 
nós dois em frente a um estádio em Londres, em um show de rock que abri. 
Minha carreira estava começando a decolar, e ela estava comigo. Clara  beijava 
minha bochecha enquanto eu sorria para a câmera. Uma imagem que nunca 
 esquecerei, assim como sempre me lembrarei da sua voz dizendo que amava 
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as covinhas que se formavam no meu rosto quando eu sorria. Ela não perdia a 
oportunidade de repetir aquilo, e agora eu me amaldiçoava por não ter dito que 
a amava. Sim, eu a amava, mesmo depois de descobrir que o destino dela estava 
traçado e que não seria ao meu lado.

Voltei para a mesa, desisti de pegar o copo e bebi o uísque direto da garrafa, 
virando todo o líquido. A bebida me trouxe alívio, mas me deixou ainda mais tonto.

Amo suas covinhas.
Amo você.
Apaguei.

Quando acordei, levei um tempo para me situar. Minha cabeça girava e eu não 
conseguia lembrar onde estava. Senti um toque delicado no rosto e por um mo-
mento pensei que fosse ela, mas, quando enxerguei o rosto, veio a decepção.

Não era Clara.
Mesmo não sendo ela, segurei a mão que me tocava, para que a pessoa ficas-

se e me ouvisse. Alguém teria que me ouvir. Meu coração gritava e eu precisava 
que ao menos alguém entendesse aquilo pelo qual eu estava passando, sem me 
julgar e me rotular de fraco.

— Você já amou uma pessoa sabendo que ela nunca seria sua? — perguntei, 
implorando compreensão.

— Sim, já amei — respondeu a desconhecida, em voz baixa e transmitindo 
certa melancolia, como se soubesse muito bem o que eu sentia.

— Isso dói.
Desviei o olhar, envergonhado.
Senti novamente o toque suave. A desconhecida me encarou, e seus olhos 

brilhavam com lágrimas que desciam livres pelo rosto.
— Dói. Mas não mata.
— Como faço pra esquecer?
Eu queria uma resposta que me fizesse reagir ou que pelo menos me ajudas-

se a descobrir o caminho a seguir.
— Se descobrir, me avise. Também gostaria de saber.
Reconheci em sua voz o mesmo sofrimento que o meu, mas também vi em 

seu olhar a vontade de seguir em frente. Sorri em agradecimento, e ela retribuiu 
com um sorriso que me prendeu. Seu rosto escondia algo, e eu conhecia aquele 
olhar: ela sorria para me tranquilizar. Sofria, eu tinha certeza, mas me mostrava 
que era possível seguir adiante.

Percebi que não estava sozinho. Alguém, em algum lugar no mundo, com-
partilhava minha dor.
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1

dereck

“This ain’t a love song”, Bon Jovi

Com vocês… Dereck Mayer!
dereck! dereck! dereck! dereck!
Alguns sons são música para os nossos ouvidos, e não seria diferente comi-

go. A primeira vez que subi em um palco, cantei minha verdade, minha paixão, e, 
quando ouvi meu nome ser gritado aos quatro ventos, tive certeza de que nascera 
para aquilo.

O que me motivava não era a sensação de ser aclamado, ovacionado ou 
reconhecido, e sim o fato de alguém notar que eu estava ali, saber da minha 
existência e procurar por mim, por minha música.

Eu sou Dereck Mayer.
A música era minha vida, mas, depois que Clara me deixou, nem isso me 

salvava do martírio que eram meus dias. Ela era o sol que iluminava e aquecia 
minha existência. Sem ela, eu estava no vazio… no escuro… e no frio.

Dói.
E quando digo que dói, quero dizer fisicamente. É real, machuca de verda-

de. A mente sente, o corpo se entrega e tudo parece girar em torno de algo que 
você ainda não descobriu o que é, mas que o atrai como um ímã. Eu precisava 
reencontrar o equilíbrio, descobrir um novo apoio, mas estava perdido, sem es-
peranças de encontrar um caminho e seguir em frente.

Abaixei a cabeça e subi no palco.
O lugar que por muito tempo tinha sido meu chão. Minha tábua de salvação.
A primeira música já havia começado, mas eu não conseguia cantar. Da-

quela vez, sabia que não suportaria sequer iniciar o show. Nos últimos, tinha 
abandonado o palco no meio da apresentação.
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