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AgrAdecimento

“Seja como for, a grandiosa Revolução Humana de uma 
única pessoa irá um dia impulsionar a mudança total do des-
tino de um país e, além disso, será capaz de transformar o 
destino de toda a humanidade!” (Daisaku Ikeda)

Se me pedissem para definir esta história em poucas 
palavras, eu diria: revolução humana. Da mesma forma, 
o sentimento que a exporia melhor seria um só: gratidão.

Natural que assim seja, pois, desde o início, minha mo-
tivação ao escrevê-la era fazer com que quem a lesse vies-
se a conhecer ao menos um pouquinho da filosofia de vida 
maravilhosa que é o budismo de Nichiren Daishonin. Não 
só porque praticar este budismo transformou inteiramen-
te a minha vida, que de enevoada e sem foco virou algo 
brilhante, colorido, repleto de um tipo de felicidade que eu 
sequer imaginava que existia (aquela absoluta, que se en-
contra em mim), mas também porque realmente acredito 
que a única forma de transformar o mundo de “Abismo” 
em que vivemos é de dentro para fora, através da mudan-
ça individual interior de cada pessoa. Revolução humana. 
Impossível descobrir e experimentar algo tão magnífico 
sem desejar compartilhar com todas as pessoas.

Este livro é dedicado a tod@s que o tornaram possível:
Meu mestre da vida, Daisaku Ikeda. O Daimoku é tudo! 

Comprovando o NAM-MYOHO-RENGUE-KYO, Sensei! 
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Obrigada por sua luta incansável pelo Kossen-Rufu!
Minha apresentadora, Roberta Costa. Muitos tentaram 

me levar a uma reunião, mas só você conseguiu. Minha 
eterna gratidão por isso!

À família Soka, pelo apoio incondicional, incentivo 
e acolhida em cada bloco, comunidade, distrito, área e 
RM da BSGI (Brasil Soka Gakai Internacional) do qual já 
participei.

Carla Gentil, sem você esta história sequer existiria. Na 
época que a escrevi e a postei pela primeira vez, tive a boa 
sorte de tê-la como leitora beta. Por isso, foi de uma perfei-
ção absoluta e quase mística ser você – que a conhecia tal-
vez até melhor do que eu mesma – a trabalhar novamente 
comigo, desta vez na edição, lendo e relendo, sugerindo os 
cortes e inserções necessárias. Grande time rebolation de 
saia justa e batom! Espero sempre poder repetir!

Manuela Neves, sem dúvida a pessoa que mais mani-
festa seu estado de Buda que eu conheço. Além de abso-
lutamente talentosa, você é realmente Iluminada, pois me 
aturar fazendo mil e uma alterações de madrugada e se-
gundos antes de mandar os arquivos para a gráfica não 
é para qualquer uma. Tenho muita sorte por ter você em 
minha vida, e sei muito bem disso! 

Sara Lecter (Caroline Rutz), sua apresentação foi tão 
absolutamente phodástica que me deixou sem palavras 
quando li. Mais do que me emocionaram, suas palavras sig-
nificaram muito para mim! Obrigadíssima de coração por 
ter aceito o convite, por ter escrito algo tão maravilhoso, lin-
do e sensível e, principalmente, por fazer parte deste livro. 
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Juliana Schmidt, que de forma brilhante deu voz à 
Marcela, compondo e gravando “Só pra você eu ando tão 
mansa”, música belíssima criada especialmente para o li-
vro. Que seja a primeira de muitas parcerias igualmente 
maravilhosas! Muito amor envolvido!

Nádia Lopes, minha primeira leitora, hoje mais do que 
uma amiga, minha irmã de alma, que eu considero família. 
Amo você, viu? 

Socorro Medeiros e Célia Tapety. Amigas tão queridas 
e amadas. Palavras são insuficientes para expressar a im-
portância das duas em minha vida.

A cada um@ que de alguma forma acompanhou, incen-
tivou, apoiou, divulgou, contribuiu, torceu e/ou desejou 
que este romance fosse publicado.

Eliane, minha Wind Rose, a primeira mensagem que 
você me enviou foi para falar sobre esta história. Jamais 
me esquecerei disto. Pois não foi à toa (nada é) que o uni-
verso te colocou em minha vida. Minha chakubuku, minha 
amada, mulher e amor da minha vida, às vezes mestra, às 
vezes discípula... Alguém que olha na mesma direção junto 
comigo. Te amo. Simples assim.

“Existe uma única estrada e somente uma, e essa é a es-
trada que eu amo. Eu a escolhi. Quando trilho nessa estrada 
as esperanças brotam e o sorriso se abre em meu rosto. Dessa 
estrada nunca, jamais fugirei. “ (Daisaku Ikeda)



Se quiSer SAber mAiS Sobre o 
budiSmo de nichiren dAiShonin AceSSe:

www.SeikyopoSt.com.br

ou entre em contAto com A AutorA:
diedrAroiz@gmAil.com



9ApreSentAção
Por Sara Lecter

“No enevoado mundo de Marcela, Vivi surge como a luz 
que ilumina, mas não antes de ofuscar”. Faz sete anos que 
gravei essa frase na alma, a sinopse de Amor a qualquer 
preço. No final de 2009, época em que li o romance pela 
primeira vez, a literatura com temática lésbica ainda era 
um universo a ser desbravado por mim e o sonho de me 
tornar uma escritora publicada tinha contornos um tan-
to quanto abstratos. Foi naquele mesmo fim de primave-
ra que Diedra lançou O livro secreto das mentiras e medos 
(Abcles Editorial, 2009), e trouxe ao mesmo tempo uma 
bela história e uma grande esperança: teríamos aos pou-
cos a chance de ver nas prateleiras, com cheiro de livro 
novo, as autoras e os enredos que até então a maioria só 
encontrava na tela do computador. 

Depois de conhecer Vivi e Marcela foi um passo lógi-
co (e acertado!) partir atrás de outras criações de Diedra, 
como Amor às avessas (Vira Letra, 2015), Simples como amor 
(previsto para publicação pela Vira Letra) e Manual prático 
de como se perder a alma – uma relíquia impagável que faz 
algumas passagens dos anteriores ganharem novos senti-
dos. Mas Amor a qualquer preço atravessou os anos como 
aquele que calou mais fundo e que voltou mais vezes nas 
conversas, nas referências, na identidade que nos atribuí-
mos como grupo, em comentários e em saudades. 
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o Vibrei ao receber a notícia do lançamento da Coleção 
Arco-Íris principalmente porque, antes mesmo de averi-
guar os detalhes, já sabia que nenhuma editora do plane-
ta cometeria o pecado de lançar os clássicos de Diedra e 
Wind Rose sem fazer de Amor a qualquer preço um grande 
destaque. Não me arrisco a tentar colocar em palavras por 
que Marcela, com suas mechas azuis no cabelo e suas in-
terpretações viscerais de Cazuza, ficou tão famosa. E por 
que há essa sensação generalizada e tão forte de que Amor 
a qualquer preço já deveria ter virado livro há muito tempo. 
São nuances captadas por quem vive nesse mundo. Fazem 
parte de um imaginário coletivo que transcende as fron-
teiras entre realidade e ficção. Nesse mesmo sentido, vejo 
minha própria história se confundindo com tantos even-
tos que decorreram daquela primavera de 2009. E me vejo 
cruzando o caminho de Marcela e Vivi de novo, como se 
algumas coisas da vida ficassem suspensas e depois vol-
tassem; ou como prefiro dizer: que o tempo não é uma 
linha reta e sim uma espiral. 

Amor a qualquer preço é a marca mais forte de uma 
época áurea e de um estilo de escrita. Cativou milhares 
de leitoras na internet e encorajou sabe-se lá quantas au-
toras a tentar, a se lançar nesse mar tempestuoso, porque 
Diedra conseguiu e assim provou que era possível. E prova 
de novo, sempre, a cada vez que lança um de seus livros.  

A doçura de Vivi estará para sempre marcada em todas 
nós, que, em algum momento da vida, quisemos e luta-
mos pela felicidade como diz o título: “a qualquer preço”. 
E mesmo as loucuras de Marcela, uma perfeita exagerada, 
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mostram desafios que já tivemos ou que ainda teremos de 
enfrentar: o amor não vem pronto e princesas não chegam 
montadas num cavalo branco. Encarar nossos defeitos e 
perdoar nossos próprios erros são lições, entre outras, 
que Amor a qualquer preço expõe com arquétipos que se 
chocam, que se encontram, se iluminam e se ofuscam, se 
ferem e se curam, entremeados por uma inesquecível his-
tória de amor.



Este é um “romance musical”.  
Para aproveitar melhor a leitura,  

recomendamos que você ouça as músicas  
indicadas na Playlist:

http://www.diedraroiz.com/2016/11/
amor-qualquer-preco-de-diedra-roiz.html
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Era uma noite como outra qualquer. Uma festa do pes-
soal da faculdade como outra qualquer. 

Era o que Vivi repetia incessantemente para si mesma. 
Esforço absolutamente inútil de negar o nervosismo ab-
surdo. Friozinho na barriga, sensação de algo no ar que 
fazia tremer a mão, tornando quase impossível passar o 
delineador nos olhos. Coisa que normalmente fazia com 
uma facilidade e precisão incríveis.

Parou um pouco a maquiagem, passou as mãos nos ca-
belos com um suspiro profundo. Era a primeira vez que 
ia sair solteira, depois de terminar um namoro de quatro 
anos com o Edu. Sim, definitivamente só podia ser nervo-
sismo de reestreia! 

Riu, olhando-se no espelho, mas no fundo sabia que 
não era só isso. Tinha terminado com ele sem motivo apa-
rente. Apenas uma inquietação fora do normal. Uma sen-
sação de que precisava, merecia e teria mais, muito mais 
da vida e do mundo.

Só então prestou atenção na música que tocava no MP3 
amplificado e sorriu. Ojos Así, Shakira, parecendo anunciar 
a mudança que lentamente se estabelecia. E que tinha co-
meçado da maneira mais repentina.

ojoS ASí
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Três meses antes.
Era o primeiro dia de aula do 3º período. Vivi estava 

sentada na frente, quase colada no quadro negro, entre 
Carlinha e Lu, suas amigas inseparáveis. Quando, de re-
pente, ela entrou na sala. A pele muito pálida contrastando 
com os cabelos negros com mechas – azuis! -, muito lisos 
de um jeito que deixava a nuca deliciosamente à mostra. 
Óculos escuros, calça jeans rasgada. Ao invés de livros, 
um capacete de moto na mão. E um andar que era tão... 

Tudo na aparência da aluna nova era selvagem, rebel-
de, quase agressivo. E apesar de parecer engolir qual um 
buraco negro tudo aquilo que Vivi tinha como certo, se-
guro e conhecido, foi incontrolável, irresistível, impossível 
deixar de acompanhá-la com os olhos.

Claro que Marcela – depois acabou sabendo o nome 
dela – se tornou o assunto preferido da turma. As infor-
mações chegavam aos ouvidos de Vivi de forma involuntá-
ria: Marcela tinha destrancado a matrícula depois de três 
semestres afastada, era a quarta geração de uma família 
conhecida de advogados, juízes e desembargadores, e es-
tava na faculdade de direito obrigada. Vinte e dois anos, 
guitarrista e vocalista de uma banda de rock, só se vestia 
de preto. Fumava maconha, tinha piercing na orelha e na 
língua, um tribal tatuado nas costas em cima das nádegas, 
era absurdamente estilosa e gostava... De mulheres.

Especulações ou não, despertaram em Vivi um interes-
se quase insuportável, que a fazia se retirar da cantina, da 
biblioteca, de uma rodinha de amigos, todo lugar aonde 
Marcela chegasse. 

o
jo

S A
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Evitar qualquer tipo de contato não era algo consciente. 
Muito pelo contrário. Cada vez que fugia, Vivi se recrimi-
nava. Mas não conseguia superar a estranha inquietação 
que a presença da outra causava. Muito menos a reação 
instintiva, irreprimível, imediata. Como se soubesse, intu-
ísse, pressentisse um perigo incalculável.

De vez em quando, não conseguia se conter – “Pura 
curiosidade!” era o que dizia para si mesma, sem, no en-
tanto, realmente se enganar  – e olhava disfarçadamente 
para Marcela, sempre sentada no fundo da sala de óculos 
escuros, fones no ouvido, a cabeça encostada na parede e 
os pés em cima de uma cadeira na frente dela, numa pos-
tura evidente de “cagando e andando”. Até o dia fatídico 
em frente à xerox.

Tinha acabado de pegar umas trinta folhas que o pro-
fessor de Direito Civil tinha pedido para lerem. Virou equi-
librando o fichário, os códigos, as cópias, quando levou 
um encontrão que fez tudo o que segurava ir direto para o 
chão. Já ia soltar um:

– Não olha por onde anda, não?
Quando percebeu que tinha esbarrado... Nela. 
Ao contrário de tudo o que Vivi esperava, Marcela foi 

completa e absolutamente simpática:
– A culpa foi minha. Desculpa. Deixa eu te ajudar...
Vivi ficou paralisada sob o efeito da voz hipnotizante, 

que pareceu entrar nela. Marcela entregou o fichário e 
os livros para Vivi e se abaixou para catar os papéis es-
palhados pelo chão, tirando Vivi do estado de torpor em 
que estava para se abaixar na sua frente. Tão perto que 
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começou a reparar em pequenos detalhes: Marcela usava 
uma pulseira de couro no pulso direito e um anel pratea-
do grosso no dedão esquerdo. Que ficavam perfeitos nela, 
como todo o resto.

O último pensamento fez Vivi ficar sem ar. Ainda 
não estava preparada para confessar, nem para si mes-
ma, o real motivo de Marcela deixá-la naquele estado. 
Levantaram-se ao mesmo tempo. Ficaram paradas frente 
a frente. Marcela tirou os óculos, e Vivi viu os olhos dela 
pela primeira vez. Doces, muito doces, mas sem nada de 
calmos. Olhos que pareciam um mar negro tão profundo 
que se perder neles se tornava fácil.

– Desculpe mesmo... 
Em resposta, Vivi apenas gaguejou, sem conseguir des-

viar o olhar da negritude magnética:
– Tu... Tudo bem...
Louca para ir embora e esquecer aquela sensação es-

tranha, desconhecida, surreal. Mas Marcela estendeu a 
mão, com um sorriso enorme e abusivamente sedutor:

– Prazer, Marcela.
Hesitante, Vivi apertou a mão que a outra oferecia, 

sentindo todos os pelos do corpo se arrepiarem. Livrou-se 
com pressa do contato abrasivo, e virou para se afastar o 
mais rápido possível.

Mas Marcela a impediu:
– Seu nome... Você não me disse.
Meio de costas, sem olhar para Marcela de novo, tor-

cendo para que a voz não tremesse e falhasse tanto quan-
to todo o resto, Vivi respondeu:

o
jo
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– Viviane.
 Fugiu. Assustada, confusa e trêmula. Sentindo que ti-

nha acabado de viver um daqueles momentos inexplicavel-
mente marcantes.

Pela milionésima vez, Vivi se olhou no espelho. Tinha 
se arrumado toda, caprichando no visual. Sabia que natu-
ralmente já era bonita, mas naquela noite, os cabelos rui-
vos compridos, os olhos de esmeralda, as pequenas sardas 
na pele sempre bronzeada, o corpo esculpido por anos de 
dança pareciam insuficientes para conseguir aquilo que 
sequer sabia direito que queria.

 Insegura, nervosa, ansiosa e sentindo-se apenas razo-
ável. Tudo o que precisava, realmente!

Desligou o som. Olhou-se no espelho uma última vez, 
ainda achando mil defeitos. Deu de ombros, e saiu assim 
mesmo.

Na verdade, estava perfeita. Só que não enxergava. 
Nem poderia, com o turbilhão que levava por dentro.

***

Quando chegou, o apartamento já estava muito cheio 
e a fumaça dos cigarros não deixava ver direito as pesso-
as bebendo e dançando lá dentro. Cumprimentou alguns 
colegas de turma na porta, os olhos rapidamente percor-
rendo a sala e encontrando o que procuravam: a dona da 
festa.

Marcela já vinha em direção a ela, com aquele sorriso 
enorme que sempre dava de graça quando se encontravam.

– Vivi! Que bom que você veio! 



20

Dois beijinhos e Marcela voltou a desaparecer no meio 
da sala lotada de gente.

Vivi ficou um pouco desapontada. Decepcionada até. 
Tanto que se assustou. Recapitulou para si mesma: não 
gostava de mulher. Apenas apreciava a companhia de 
Marcela! 

Depois daquele primeiro encontro, tinham se tornado 
muito amigas. Batia com ela papos enormes, absolutamen-
te interessantes, inteligentes, divertidos.

Se bem que... Sempre se arrepiava quando, no meio da 
conversa, a mão de Marcela pousava displicentemente na 
coxa dela. Nada de mais, nenhuma intenção escusa por 
detrás daquele contato. Marcela era o tipo de pessoa que 
não conseguia conversar sem tocar. Para total desespero 
de Vivi, porque a cada passada de mão na perna, sentia um 
calor insano se espalhar pelo corpo inteiro. E o pior: era 
evidente que Marcela não sentia o mesmo.

Perdida nesses pensamentos, nem percebeu Carlinha 
chegando com duas latas de cerveja na mão.

– Oi, Vivi! Amiga, isso aqui tá uma loucura! Chegou 
agora?

– É.
– Nossa, você caprichou, hein! Tá vestida para matar!
Amiga de Vivi desde os dez anos de idade, provavel-

mente Carlinha era a pessoa que mais a conhecia.
– Todo mundo já ta sabendo que você e o Edu 

terminaram.
– E como será que a notícia se espalhou tão rápido? Eu 

só contei pra você!

o
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– É, eu dei uma ajudinha... 
Carlinha riu, sabendo que a amiga ia gostar. Colocou 

uma das latinhas na mão de Vivi e a arrastou pelo meio da 
festa. Vivi não soube como, no meio da confusão, Carlinha 
conseguiu um sofá vazio, com uma vista privilegiada 
da sala, onde se sentaram. Assim que se acomodaram, 
Carlinha começou:

– E aí, amiga, viu alguma coisa interessante?
– Não e nem tô a fim disso.
– Até parece, né? Produzida desse jeito? Com certeza já 

tem até um alvo.
Os olhos de Vivi percorreram a sala e encontraram 

Marcela parada, fumando um cigarro. Será que era o efeito 
da cerveja ou a forma dela segurar o cigarro e tragar era 
absurdamente provocante? 

Vivi ficou com uma cara meio abobada. Marcela per-
cebeu, porque riu antes de sair do alcance da vista dela.

– Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas vou dar 
uma voltinha.

E dizendo isso, Carlinha levantou e desapareceu no 
meio das pessoas. Foi quando, do nada, Marcela surgiu. E 
se sentou ao lado de Vivi.

– Qual é a graça? 
Muito sem graça ao perceber que estava rindo sozinha, 

a única coisa que Vivi conseguiu articular foi:
– Nada.
– Na verdade eu vim aqui com uma missão. – Marcela 

a olhou tão profundamente ao falar que, por um momento, 
Vivi prendeu a respiração.
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– Ahn? Como assim? – Apesar de se sentir meio idiota, 
Vivi não teve como deixar de perguntar.

Marcela sussurrou:
– Digamos que tem uma pessoa a fim de você.
Levando Vivi a se perguntar se um coração poderia ba-

ter mais rápido do que o dela naquele momento sem maio-
res complicações.
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