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A P R E S E N T A Ç Ã O

VOCÊ NUNCA SABE QUAL MENSAGEM SERÁ
A ÚLTIMA TROCADA COM ALGUÉM.
A menos que você seja uma das pessoas mais sortudas do mundo, provavelmente já teve de lidar com o fim de uma amizade ou de um relacionamento,
ou com a morte de uma pessoa próxima. Algumas de suas últimas conversas
talvez tenham sido banais, um bate-papo inofensivo antes de uma morte
prematura, ou uma briga explosiva entre você e o seu ex-melhor amigo.
A ideia de criar o Tumblr The Last Message Received surgiu quando eu estava sentada de pijama na minha sala alguns meses antes do meu aniversário de dezesseis anos. Naquele mesmo dia, pedi
contribuições e submissões e fiquei abismada com a quantidade de mensagens que começou a chegar.
Desde o início, The Last Message Received teve um grande impacto em muitas vidas, inclusive
na minha. Ele ajudou a trazer paz a pessoas que tiveram que lidar com a morte repentina de alguém
próximo, e mostrou àqueles com tendências suicidas o efeito destruidor que suas ações teriam na vida
de quem deixassem para trás. Ele ensinou a muitos que deveriam ter mais cuidado com as mensagens
que enviam, e lembrou a outros o quanto é importante dizer o que sentem enquanto ainda há tempo.
Depois de uma entrevista que dei a uma rádio, o homem que atendia as ligações dos ouvintes apertou
minha mão e me agradeceu. Ele disse que a minha fala o tinha inspirado a mandar uma mensagem
para a mãe dele dizendo o quanto a amava. Esse impacto sobre as pessoas me deixa honrada. Acho
que esse Tumblr tornou aqueles que o leram muito mais conscientes e atenciosos. De uma maneira
delicada, ele mudou o mundo.
Espero que estas mensagens, que revelam emoções humanas que vão do sofrimento ao amor, da
alegria à dor e tudo que existe no meio disso, possam mudar sua vida também.

EMILY TRUNKO

Última mensagem que recebi do meu melhor amigo desde o primeiro ano do ensino fundamental.
Sou bipolar e ele decidiu que não conseguia mais lidar
com os problemas que apareciam quando eu estava por perto.

Essa não foi a primeira vez que ele me disse isso, mas fiz questão de que fosse a última.
Nós nos amávamos tanto que acabamos implodindo. Ele me magoou e quase me destruiu.
Não éramos e não somos bons um para o outro. Ele é instável e nada do que eu pudesse fazer
seria suficiente para ele. Embora talvez seja melhor e mais seguro não tê-lo em nossas vidas,
fico péssima por nosso filho não ter um pai. Mas quem está perdendo é ele. Meu filho é incrível.

Ele disse isso dois dias antes de o comboio militar em que estava explodir na Líbia,
e uma semana antes de eu segurar sua mão e sentir seu coração parar de bater.
Já faz dois anos e às vezes ainda acordo pensando que ele vai atender o celular se eu ligar.

Um dos meus melhores amigos da vida. A gente teve um rolinho por mais ou menos
uma semana. Um mês depois, ele parou de falar comigo de repente. Passados seis meses,
disse a ele que gostaria que voltássemos a ser amigos. Ele respondeu que não
conseguia manter uma amizade com alguém com quem já tivesse se envolvido.
E agora somos como desconhecidos de novo. Nunca encarei nossa amizade como um erro.
E me magoa saber que ela significou tão pouco para ele.

Depois de eu terminar com ele por ter me dado um soco na barriga
porque eu estava grávida e enjoada demais para transar.

Meu namorado à distância e eu nos falávamos por telefone toda noite antes de dormir.
Estávamos no meio de uma conversa quando um amigo apareceu na casa dele.
Meu namorado perguntou se podia me ligar depois. Caí no sono enquanto esperava.
Sua ligação e a mensagem à 0h40 foram os últimos contatos que tive com ele. Ele morreu
no meio da noite após uma convulsão. Nunca pude me despedir ou dizer “eu te amo”
pela última vez. Ainda sinto muita culpa, raiva e tristeza, mesmo depois de tantos anos.

