ENCONTRO
NA PONTE YAKUSOKU
IBERÊ GUIMARÃES

Um cadeado pode
simbolizar
muitas coisas,
aprisionamento,
segurança,
proteção, elo.
Uma promessa...

É curioso que
algo assim
tenha tantos
significados.
Mas o que será
que este cadeado
representa?

Desculpe pelo
atraso, eu me
perdi no
caminho.

Já estava
Ah Yuri!
achando
que
você não vinha
Yuri.

Sim mais ou
menos isso...
tivemos aquela
briga lembra...

Tipico.
Já faz quanto
tempo que não
nos vemos,
hein?...
8 meses?

YURI, eu
não quero falar
sobre isso...
quero resolver
isso rápido
ooOOOk...

Acho que
quebramos
essa promessa

Fizemos uma
promessa aqui,
colocamos um
cadeado nessa
ponte há 3 anos
atrás e como tudo
acabou entre
nós...

nada mais
justo do que
tirarmos o
cadeado desta
ponte.

*Ponte da promessa

Direta e
reta.

Não faz mais
sentido não é
mesmo...
Trouxe a
chave?

Sim, sim
ela esta
beeeeemmm

Beeeeem aqui!

Mas Hina eu
queria dizer
algo antes

Você tem
certeza, que
devemos fazer
isso?
Ah?

Podíamos só deixar esse
cadeado ai. Aﬁnal ele
representa o tempo que estivemos juntos. E se você estiver
disposta a dar uma nova
chance para nós
...

Não mesmo!
Você sabe como
eu levo simbologia a serio!
já faz 8 meses!
Esse relacionamento não
existe mais.
A-C-A-B-O-U!

eu estava
pensando que
tudo foi tão
rápido sabe...

Ah...ta certo,
você que
manda

Bem,
vamos lá!
Sim!

Era esse aqui?
Ou sera que era
aquele lá?

Vixi,
Acho que
peguei muito
pesado com
ele.

Ahhh achei,
achei!

Ele ta demorando
muito! Ele não
mudou nada.

Era esse
aqui o bem
”diferentão!”

UAAAU!
Esse foi
GRANDE!!
SIMMMM!!!
Falei que o
show de
fogos era
mais bonito
desse lado
do lago!

Isso é
tão difícil!

Ahm Yuri, você ta
parado ai a alguns
minutos já.
Acha que eu devo
fazer isso? Ou você
faz muita questão.

Eu não queria
fazer isso...

Não,não já que
você insiste.
Eu, eu não vejo
problema.
Acho que estou
com a cabeça em
outro lugar,
provas e
trabalho sabe
como é...

Você se desliga
pensando nessas
coisas.

Ah sim, eu
entreguei sim! Mas
agora tenho mais
duas para fazer ...

Tipico.

Você conseguiu
entregar a tese da
faculdade?

hahaha

Você é muito
esforçado.

Porque estou
perguntando
essas coisas?

Mas vamos lá!
passa a chave para
cá! Para estarmos
livres de uma vez!
Todos temos muito o
que fazer não é
mesmo?

Ah...é tem
razão

Bem vamos
lá.

Sempre achei
o Yuri fofo
Sempre
tentando me
animar

lembro que
quando perdi
meu pai, ele
não saiu de
perto de mim

mesmo eu
tentando me
afastar...me
isolar.

mas ele
sempre esteve
ao meu lado
naquela época.

Sempre fui
complicada...

Ele só esta
tentando fazer
eu não me
isolar?
me proteger?

Nossa ultima
briga foi tão
aleatoria...e
boba

Porque eu
estou pensando
nessas coisas
agora?!
UÉ!
Agora eu que estou
fazendo o papel de
boba, olhando para
esse cadeado.

Eu estava
pensando e...

Eu pensei
muito e...

Ah? Mas...

Passamos por
tanta coisa
juntos.
Sempre
ajudamos uns
aos outros

E você precisava
entregar a sua tese
e fazer todos
aqueles testes.
E então os meses
foram passando e
agora não temos
mais motivo para
estarmos juntos...
isso é normal.

Queria dizer que sinto
muito pela nossa
última briga, eu
exagerei na época,
acho que no fundo eu
não queria distrair
você com os meus
problemas.

isso não é
verdade...hina

Isso é tão
lindo, estou
tão feliz!

Hina você se afastou
para eu conseguir
me focar nos
estudos, com medo
de me atrapalhar eu
acho... mas assim
você se
afastou pra longe.

Mas ela tem razão
depois de tanto
tempo sobrou algo
da nossa promessa?
Eu diria que sim mas
cabe a ela decidir...

Essa é a verdade.

Você não precisa se
afastar de mim...
Hina

Acho que
devemos fazer
isso juntos!

Ahm..bem eu
acho que
também não
estou
conseguindo
fazer isso,
como eu sou
boba.

Bem você tem razão
colocamos isso ai
juntos e vamos tirar
isso junto, não
poderia ser feito de
maneira diferente
hahaha.

Bem agora eu entendo,
tudo, não concordo com
isso mas, o que posso
fazer...é a vontade da
Hina.

SIM!

E lá vamos
nós.

O que?! O vento fez o
meu cachecol bater
bem na cara dele!?

Ah Yuri!!! a
chave! Pega
pega!

Pega

Ufa!
Acho que
conseguimos.

Ah sim! por
muito pouco.

Essa foi
por pouco!

Ai que
susto!

Jurava que você não
tinha conseguido.

...

Sério?

A chave caiu
no rio...
.....

você não tinha
mesmo
conseguido
...
.....

Não eu perdi
há muito
tempo...

Espera!!! você
tem a chave
reserva não?
Eu não
acredito!
Deixamos a
chave cair no
rio!

Minha chance!
Ele esta de costas

Ah vamos ser
maduros e deixar
essa coisinha ai.
você tem razão é
só um cadeado
bobo. Você esta
liberado Yuri.
Pode voltar para
os seus estudos.

Certo!
Vou ir ver o novo
filme do
Homem-ornitorrinco.
Se você quiser ir...
seria legal...sabe

Na verdade eu
estava pensando
em ir no cinema
sabe...
Ah...ok!

Eu me
descidi

tilim

Graças a esse
cadeado eu vejo
que cometi um erro.
Nem 8, nem 12,
nem mesmo anos
iriam fazer os
nossos sentimentos
um pelo outro se
apagar.

Me espera!

Ah?! Achei que
você não iria
vir, já estava
indo embora!

Merecemos uma
segunda chance!
Eu percebo isso
agora. Não vou mais
me afastar.

Ahahah sim eu
sei, pipoca
grande hein!!!
Você ta louco eu
amo os ﬁlmes do
Homem-ornitorrinco
e você sabe disso.

Mais é claro!

Este cadeado
representa tanta
coisa...
erros, acertos,
distância,
proximidade,
amizade e amor.
Tudo isso são
“ELOS””

e “Elos” são
inquebráveis, não
importa o que
façamos sempre irá
existir essa conexão
entre nós.
Elos são
especiais são puro
sentimento.

