Antes de mais nada, eu queria agradecer de coração a cada leitor lindo pelo carinho imenso que têm me dado. Sou grata a Deus
por toda a força que me deu. Sou feliz pela profissão que nasceu
em mim, pois assim pude conhecer pessoas maravilhosas e serei
eternamente grata por tudo. Perco as palavras com tanto amor e
carinho.
Esse conto é um pequeno presente para as leitoras de Pecaminoso,
que são apaixonados por essa família. Espero, do fundo do coração,
que gostem e se emocionem, mais uma vez, com o pequeno Miguel.
Sobre o livro do Alan e da Ari, eu estou me programando para escrever a história deles. Ainda vai demorar um pouco, mas, sim, eu
vou escrever um livro especialmente para esse casal que conquistou
a todos. Como não atender a pedidos tão apaixonados? Vocês são
o que me impulsionam a prosseguir o livro de Alan e Ari. Será uma
forma de agradecer por tudo que têm me proporcionado.
Eu só tenho a desejar a cada um de vocês um Natal maravilhoso,
cheio de paz, saúde, felicidade e amor. Que Deus abençoe cada um
e que ilumine a vida de todos nós.
Agora, vamos matar a saudade dessa família linda de Pecaminoso?
Feliz Natal e um próspero Ano novo!

O mês de dezembro sempre foi especial para mim. Não sei explicar, mas acho que a magia do Natal deixava tudo mais bonito com
todos na expectativa de um final de ano cheio de paz e amor, e um
novo começo bem próximo.
Esse em especial seria diferente, nossa família havia aumentado, tínhamos mais um integrante para nossa noite especial. Seria o
primeiro Natal que Miguel teria o pai... E o Alan estava numa grande
expectativa, queria que fosse tudo perfeito. Estava se esforçando tanto com as coisas, que fazia com que um nó de emoção se formasse
em minha garganta.
Na véspera de Natal, Miguel, que, até então, tinha permanecido tranquilo e quieto demais, estava bem agitado e ansioso. Até
mesmo estranhei, pois ele parecia inseguro. Certa hora da tarde se
sentou em frente à televisão e ficou olhando para ela sem realmente

assistir ao programa que passava. Estava tão lindo, parecia um rapazinho com a roupinha nova: calça jeans e blusinha de linho vermelha
com temas natalinos.
Não gostava de vê-lo daquele jeito e fui à procura de algo que
o distraísse. Na cozinha, peguei alguns ingredientes para fazer biscoito. Meu menino gostava de me ajudar com as guloseimas para o
Natal.
— Ei, filho! Pode vir aqui, por favor?
Ouvi quando ele desligou a televisão e seus passinhos arrastados até a cozinha. Olhei para seu rostinho e sorri.
— Vamos fazer alguns biscoitos para o Papai Noel?
Ele assentiu meio sem vontade e sentou-se na bancadinha esperando que eu dissesse o que era para ele fazer.
— O que acha de um biscoito de chocolate com gotinhas?
— Pode ser, mamãe — disse com uma voz tão desanimada
que me partiu o coração.
Antes de mais nada, eu precisava descobrir o que estava acontecendo no coração do meu doce menino. Sentei-me ao seu lado e o
abracei aproximando-o de mim.
— O que foi, Miguel? Está com uma carinha tão tristinha.
Ele fez uma caretinha e me olhou de rabo de olho, era costume
ele fazer isso quando estava envergonhado com alguma coisa.
— Estou me sentindo etanho, mãe.
— Estranho? Como assim?
— É que agora tenho papai. E se o Papai Noel achar que não
gosto mais dele?
Oh, Deus! Como uma mãe deve agir numa situação dessas?
Essas coisas não vêm em um manual para estarmos preparadas.
Confesso que, no tempo em que Alan estava em nossas vidas, fiquei muitas vezes insegura e Miguel teve os momentos dele também.

Tudo dependia de adaptação e confiança.
— Meu filho, não fica se preocupando com essas coisas. O
Papai Noel não vai ficar triste porque você tem um papai, ele vai ficar
feliz!
nhos.

Ele se virou e olhou pra mim com expectativa em seus olhi— Tem ceteza, mamãe?
— Absoluta! — Miguel sorriu amplamente e abaixou a cabeça.
— Então, ele deve trazer o dinossauro que pedi, né?
— Ah, vai sim! Agora vamos fazer nossos biscoitos?

Ele assentiu e começamos os preparativos dos cookies. Era
uma tradição fazer biscoitos na véspera de Natal. Fazíamos isso desde que ele tinha dois anos, claro que, na época, os biscoitos não
saíram porque Miguel se lambuzou todo de farinha e massa de chocolate.
Agora meu pequeno estava perto dos cinco anos e já havia
aprendido mais, só que os biscoitos não saíam exatamente perfeitos.
Mas quem ligava?
— Quando meu pai vai chegar?
Olhei para ele, que estava concentrado fazendo um disco com
a massa que tinha nas mãos.
— Logo, eu acho! Por quê?
— É o nosso primeiro Natal juntos! Quero que ele esteja aqui
quando o Papai Noel passar.
Às vezes me surpreendia com o amadurecimento do Miguel.
Em certas ocasiões, ele era uma criança, como a idade determinava;
mas em outras, ele era maduro até demais.
— Não se preocupe com isso, ele virá.
Ficamos cantando músicas natalinas e o tempo passou. Mi-

guel me ajudou a colocar os biscoitos no forno e fomos para a sala ver
algum filme para distrair, enquanto Alan não chegava.
Eu não sabia muito bem o que ele estava aprontando, mas
tinha que ser muito bom pra valer essa espera toda.
O nosso relacionamento amoroso estava bom, tranquilo até
demais. Apesar de tudo, eu resolvi esquecer o passado e isso me fez
muito bem.
Mas ainda tinha medo do abandono.
Os biscoitos ficaram prontos e coloquei em cima da pia da cozinha para esfriarem. Quando voltei, Miguel havia se levantado e estava dançando com o Mickey no meio da sala.
Ver meu filho crescer era a maior dádiva que eu poderia ter
recebido. Ele era doce e carinhoso. Guardava esses momentos dele
as sete chaves, adorava ficar lembrando e comentando o dia que ele
fez alguma gracinha.
O tempo passou muito rápido e Miguel acabou adormecendo
no sofá. Nada do Alan chegar. Droga, ele não devia fazer isso quando
sabia das nossas inseguranças.
Era por volta de onze horas quando ouvi guizos e a campainha
tocou. Isso despertou Miguel, que se sentou meio sonolento coçando
os olhos. Levantei-me e fui ver quem poderia ser a essa hora da noite,
não esperávamos ninguém e Alan tinha a chave.
Tentei olhar pelo olho mágico da porta, mas tinha uma pilha de
caixas enormes bloqueando minha visão. Abri a porta, pois, como o
porteiro ficava 24h na portaria, não entraria nenhum estranho. Quando
me deparei com o que tinha do lado de fora quase caí para trás.
Alan sorria pra mim, escondido por trás de uma enorme barba
falsa de Papai Noel, os olhos azuis lindos brilhavam de felicidade.
casa?

— Ho, ho, ho, ho, Feliz Natal! Onde está o pequeno menino da

Senti a mão de Miguel em minha perna e me virei para observá-lo. Meu filho olhava para o pai com os olhos arregalados e parecia

não acreditar naquilo que via. Em todos os Natais ele dormia e, então,
eu colocava o presente debaixo da árvore dizendo que o Papai Noel
havia mandado um beijo e que não poderia ficar, pois tinha muito trabalho a fazer.
— Mas era pra você ter entrado pela chaminé!
Alan ficou parado olhando para o nosso filho até que explodiu
em gargalhadas balançando a barriga falsa. Agachou-se e olhou para
o Miguel.
— Na sua casa não tem chaminé, então tive que vir pelo elevador mesmo.
Miguel estreitou os olhos e ficou desconfiado por algum tempo,
olhou em volta da nossa sala e se virou pra mim.
— Nós temos que montar uma chaminé!
— Tudo bem!
Ele sorriu e demos passagem para o Papai Noel entrar arrastando a pilha enorme de presentes que havia trazido.
— Cadê seu saco vemelho? — Miguel sempre foi muito observador e, apesar de achar que ele ficaria eufórico com a visita do
velhinho que ele aguardava todos os Natais, ele estava procurando
todos os detalhes que estavam faltando.
Alan fez uma careta sem graça e sorriu.
— Não deu tempo de pegar, estava atrasado. — Piscou pra
mim e foi inevitável não rir.
Eu achei graça de todo o cuidado que ele teve, só a presença
dele normal seria o suficiente para a felicidade do nosso filho. Mas ele
havia se esforçado bastante para agradá-lo. O que deve ter custado
muito do seu tempo.
— Hum... tudo bem.
Miguel parecia um pouco desapontado e foi se sentar no tapete esperando que o homem de vermelho o seguisse. Alan ficou meio

desconcertado, mas logo dei um empurrão em seu ombro, o forçando
a acompanhar o filho e continuar com sua atuação.
— O que ele tem?
Balancei a cabeça e acenei para que ele continuasse. Alan caminhou até o tapete e se sentou ao lado do Miguel com três caixas
de presente.
— Então, você foi um bom menino e temos presentes pra você.
Qual quer abrir primeiro?
Ele olhou desinteressado para as caixas e cruzou os braços
parecendo realmente chateado. Minha vontade era ir lá e pegar meu
filho nos braços para saber o que estava acontecendo, mas esse era
um momento entre os dois.
Alan me olhou parecendo desesperado e eu disse a ele, silenciosamente, que conversasse com Miguel.
— O que está havendo, pequeno? Não quer os presentes? —
Miguel negou com um aceno e Alan arregalou os olhos. — E por que
não? Você pediu tanto pelos dinos.
A palavra mágica pareceu interessar meu filho, que olhou para
os embrulhos, mas logo virou a cara.
— Eu não quero pesentes!
— E por que não? — Alan disse baixinho se aproximando mais
do filho.
— Não queria que você tivesse vindo, queria meu pai.
Droga, o nó que eu tentei conter a semana inteira aumentou
de tamanho e as lágrimas escorreram em meu rosto. A voz do Miguel
estava tão desapontada que cortou meu coração.
Alan olhou pra mim, também com os olhos marejados e sorriu
docemente. Piscou um olho, mais uma vez.
— Ei, Miguel. Olhe pra mim! — Assim que ele olhou, Alan começou a se desfazer da barba, sobrancelhas, peruca e gorro verme-

lho se revelando realmente. — Eu não queria te contar, mas acho que
você merece saber. Sempre fui seu Papai Noel! Estive com você em
todos os Natais, só não pude ficar, pois tinha muito trabalho.
Os olhos de Miguel estavam brilhando e um esboço de sorriso
enfeitava seu rosto, mas ainda assim parecia temeroso.
to?

— Você não sabia que eu era seu filho? Por que demorou tan-

Assim ele acabava comigo! Fechei meus olhos e encostei-me
no batente da porta da cozinha para me apoiar, a emoção fechava
minha garganta e apertava meu peito.
— Eu não sabia, filho, senão estaria com você em todos os
momentos!
Não podia deixar de me sentir culpada quando eles falavam
dessas coisas. Às vezes, não deixavam que eu escutasse, mas eu
sempre ouvia. Alan tentava explicar sua ausência sem me culpar e eu
o amava muito por isso.
— Então, você é o Papai Noel?
Alan assentiu e Miguel pulou em seus braços, quase o esmagando. Quando se afastou vi que ambos estavam emocionados.
— Vamos abrir os presentes agora?
Começaram a rasgar os pacotes e me aproximei para participar
desse momento. Nas três caixas tinha diversos tipos de dinossauros,
meu menino adorou e logo começou a brincar deitadinho no tapete.
Alan ficou observando o filho e logo se virou para mim, sorrindo, e me
estendeu uma caixa menor.
— O Papai Noel também acha que fui uma boa menina?
— A melhor, Ariana!
Sorri envergonhada e peguei a caixa das suas mãos. Olhei o
embrulho e me lembrei do que tinha comprado pra ele e estava em
cima da minha cama.

to?

— Filho, você pode pegar o presente do seu pai no meu quar-

Miguel arregalou os olhos e saiu correndo fazendo barulhos de
carros derrapando.
— Abre, quero ver se vai gostar.
Ficamos nos olhando por segundos, que pareciam infinitos.
Nós tínhamos uma calma enorme em nosso relacionamento. Tomávamos o tempo que precisasse para apreciar a presença um do outro.
Esses momentos eram maravilhosos.
Abri a pequena embalagem vermelha e com cuidado abri a caixa de veludo, que guardava provavelmente alguma joia. Fiquei sem
palavras quando vi o que continha repousado na almofada branca. A
voz de Alan me tirou do torpor:
— Toda mãe precisa de um desses, vi que você não tinha e fiz
questão de comprar seu menininho.
Dentro da caixinha tinha um colar lindo com um pingente de
um menino. Sempre quis um desses, mas com todo o gasto que tinha, não sobrava dinheiro para esse carinho. Alan havia percebido
algo que nunca tinha comentado com ninguém. Ele me conhecia bem
demais!
— Eu amei, sempre quis um desses.
— Eu sei.
Olhei em seus olhos, sorrindo.
— E como sabe se nunca comentei com ninguém?
Ele se levantou e ajoelhou-se na minha frente, pegou minhas
mãos e as beijou delicadamente. Olhou em meus olhos e sorriu.
— Eu sei o que mora no seu coração, Ariana. Nosso filho é
muito amado por você, sempre foi. Quando eu planejava tudo e comprava os presentes fiquei pensando o que faria seus olhos brilharem
desse jeito e a única coisa que me veio à cabeça foi o nosso Miguel.
Você já o carrega no coração, agora o tem no peito também.

Meus olhos se encheram de lágrimas, meu peito estava cheio
de amor por aquele homem maravilhoso. Me inclinei e dei um beijo de
agradecimento. Quando nossos lábios se encostavam sentia vontade de fechar os olhos e apreciar aquele momento, assim como fazia
quando observava Miguel. Guardava no coração para lembrar depois.
O meu carrinho estava voltando então nos afastamos, estendi
ao Alan o colar. Ele se levantou e o prendeu em meu pescoço, dando
um beijo em minha nuca. Me virei e sorri.
— Muito obrigada, é muito especial.
— Eu sei.
— Mamãe, aqui o pesente do papai! — Miguel parou à minha
frente, sorrindo amplamente, e olhou meu cordão. — O que é isso?
— Eu ganhei do papai, esse é você. — Apontei para o pingente
em meu pescoço.
— Agora você vai poder me levar pra todo lugar. — Sorriu e foi
brincar.
— Eu sempre levei, meu amor — sussurrei e peguei a caixa,
me levantei e estendi para Alan, que ainda vestia a roupa de Papai
Noel, inclusive a barrigona. — Não é tão caro quanto o colar, mas é
com muito carinho.
pido.

Alan pegou o pacote das minhas mãos e me deu um beijo rá-

— Vocês são meus presentes! Não preciso de mais nada para
ser feliz.
— Ok, senhor galante. Abre a caixa.
Ele se sentou, sorrindo, abriu a embalagem e, então, a caixa.
Dentro dela havia uma agenda com a capa de couro, aparentemente
normal, mas quando ele abriu, a primeira surpresa o deixou visivelmente emocionado. Na primeira folha havia uma foto de nós três juntos num dia em que passeamos com Isa e Blake, foi um momento de
descontração que minha amiga não hesitou em fotografar. A foto ficou
linda e só eu tinha visto. Ao passar das folhas, Alan não se conteve

e me olhou cheio de carinho. Em cada começo de mês tinha alguma
coisa especial. Algumas frases de amor que escrevi para ele, em outras fotos do Miguel e alguns recadinhos escritos a mão. Eu mandei
fazer essa agenda especial para que ele se lembrasse de nós a cada
dia.
— Gostou?
mas.

Alan sorriu e assentiu, seus olhos já não seguravam as lágri— Nunca ganhei algo mais rico, dá até pena de usar.

Sentei-me ao lado dele e ficamos observando nosso filho brincar. Ainda não era meia-noite, mas estava na hora de jantarmos. A
campainha tocou novamente e fui atender enquanto Alan trocava de
roupa. Quando abri não pude esconder meu sorriso. Isa e Blake estavam parados ali fora, sorrindo, com os braços cheios de pacotes.
— Achou mesmo que não viríamos? Desculpe o atraso, amiga,
é que esse cara aqui quis fazer algumas sacanagens antes de sair
de casa.
— Isabella! — Blake a repreendeu, sorrindo, enquanto entrava
e eu fechava a porta. Foi até a sala, cumprimentou Miguel e, em seguida, colocou os pacotes debaixo da árvore. — Não foi nada disso,
Ari. Isa que demora séculos pra se arrumar, eu até dormi na sala
esperando.
rada.

Ele me abraçou e sorriu quando levou um empurrão da namo-

— Não preciso de detalhes, crianças, o que importa é que vieram. Já vamos jantar, Miguel está com sono.
— Ótimo, estou morrendo de fome! Cadê o Papai Noel? — Isa
riu e percebi que ela sabia de todos os planos do Alan. Talvez isso
tenha sido a causa da demora dos dois. Nos dar um tempo para ficarmos a sós.
— Estou aqui e você não vai ganhar presente, não foi uma boa
menina.

Isa mostrou a língua pra ele e deu de ombros enquanto ia pra
cozinha. Ela já estava tão familiarizada na minha casa que tinha a
liberdade de me ajudar e sabia exatamente o que fazer.
— Não foi mesmo! — sussurrou Blake, sorrindo.
— Você vai ver mais tarde, Miller! — ameaçou ela quando voltou com uma travessa de arroz. — Agora faça algo útil e traga algumas
travessas para cá. Deixe Ari descansar, ela cozinhou tudo sozinha.
O jantar de Natal foi maravilhoso, nos divertimos e passamos
por momentos especiais. Estar ali com a minha família, e isso incluía
o casal louco, era muito mais do que sempre sonhei. Miguel sorria o
tempo todo e brincava com Blake e Alan, falava dos seus dinossauros e viajava em seu mundo de magia. Isa era uma amiga incrível e
me contou os detalhes de quando Alan pediu ajuda para encontrar a
fantasia de Papai Noel. Ele queria um Natal especial para o Miguel.
Fiquei encantada com tudo que me contou e mais apaixonada pelo
trabalho que Alan teve, fez questão de comprar tudo sozinho, apesar
de Isa se oferecer para ajudá-lo, só permitiu que ela encontrasse a
fantasia.
A dedicação do Alan para que o Natal do nosso filho fosse perfeito me deixou sem palavras.
Miguel dormiu logo após abrir os presentes de Blake e Isa.
Estava exausto e o dia seguinte ainda era de comemorações. Nossos amigos ficaram ainda por algum tempo e depois foram embora,
arrumei a cozinha um pouco, mas deixei o mais pesado para o outro
dia, precisava dormir urgentemente. Quando entrei em meu quarto,
Alan já estava deitado olhando a agenda e lendo os recadinhos que
continha nas páginas.
Ele me olhou e colocou a agenda de lado, abrindo os braços.
Me deitei em seu ombro e fechei os olhos.
— Eu sempre sonhei com uma noite de Natal como essa para
o Miguel. Muito obrigada por tornar tudo tão especial.
lhoso.

Alan passou os dedos por meu rosto em um carinho maravi-

— Você é especial, Ariana. Por isso, merece sempre o melhor.
Agora fecha os olhos e durma. Sei que está cansada. Amanhã temos
um dia todo de surpresas de Natal.
Dormi sorrindo nos braços do meu Alan. O Natal sempre simbolizou para mim um momento de reflexão e recomeços. Eu tive minha chance de fazer tudo diferente há pouco tempo e estava aproveitando cada minuto desse presente. Estar com ele e ter seu apoio
era mais do que imaginei que merecia. Alan fazia questão de mostrar
que eu merecia muito mais do que achava. Ele e Miguel eram meus
meninos. Meus presentes perfeitos!
Seu amor fez com que eu me transformasse em uma mulher
melhor. O carinho que ele tinha por meu filho fazia com que me apaixonasse cada vez mais por ele. Cada olhar e gesto de amor para
Miguel enraizava mais aquele sentimento em meu coração.
O Natal sempre foi tempo de amor, paz e felicidade. Encontrei
tudo isso naquela família linda que conquistei!
Antes de pegar realmente no sono, ouvi um sussurro ao longe:
— Feliz Natal, Sweet Girl!
Em meus sonhos, eu respondi:
— Feliz Natal, meu Príncipe!

