
Estava sentado em minha poltrona estudando quando a vi passando. De repente, volta ela,              

desfilando em frente à minha porta. Levantei-me e me aproximei da porta, observando o jeito               

despreocupado com que ela caminhava pelo corredor. Prendia seu cabelo informalmente em um             

belo coque. Quando virou a esquina, andei pé ante pé, como um gato que percebe sua presa,                 

tomando extremo cuidado para não ser visto.  

Espreitei-a, enfiando meu rosto no beiral da parede. Lá estava ela, nas pontas dos pés, tentando                

alcançar um livro na estante mais alta. Um pequeno pulo e um braço esticado, o livro caiu                 

diretamente em seus dedos. E foi recepcionado com um sorriso no rosto. Ao se virar, me escondi                 

rapidamente. O coração palpitando forte. Como o coração de criança quando surpreendida pela             

mãe.  

Olhei-a novamente. Sentada com as pernas cruzadas em borboleta e uma almofada entre elas, lia               

concentrada o livro. Sua distração era tanta que não percebia minha presença. O que será que                

estava lendo? Focault? Machado? Rolling? Talvez algum tratado teológico ou filosófico. Uma novela.             

Ou um romance. De Stephenie Meyer. Ou José de Alencar. Não saberia dizer.  

Na verdade, não saberia dizer nada sobre ela. Ela é ainda um segredo. Um doce segredo.  

Tudo que sei é que a tarde gosta de ler. E que todos os dias desfila frente ao meu quarto. Cheia                     

de graça, parafraseando Vinícius. Hoje, de forma particular, está vestida com aquele vestido floral              

acinturado de saia rodada. De alças. Mas não muito finas. Ela não gosta de se expor. Gosto quando                  

ela usa saias. Sempre fica mais feminina. E quando ela anda, as barras dançam como pétalas de                 

flores que se deixam deliciar pelo soprar do vento.  

Então tenho sempre a sensação de que toda sua meiguice é exteriorizada. De repente, ela se                

torna uma figura frágil e delicada. Ela se torna ela mesma. Com uma pureza que se traduz nos olhos.                   

Como uma ave rara de beleza exótica que se tirada de seu habitat, perde o encanto. Assim é ela. De                    

uma sensualidade velada. Que não se traduz em seu jeito de vestir ou agir, falar ou sentir. Mas nela                   

mesma. Encerrado dentro de si mesma, como uma jóia muito valiosa. Um segredo revelado para               

aquele que conseguir alcançar seu coração. É por isso que é tão rara. Porque ela tem a ousadia de                   

ser ela mesma. E nada mais.  

Sua beleza não se limita ao seu jeito de vestir. Nem naquilo que posso ver ou tocar, mas em seu                    

jeito de ser. No seu jeito de gargalhar, de chorar, de gesticular. Está nos detalhes. Nos pequenos                 

detalhes. Como agora. Em que ela está enrolando algumas mechas do cabelo nos dedos, enquanto               

faz muitas caretas conforme avança na leitura. Observo ainda como ri sozinha, soltando frases              

desconexas sobre o enredo do livro. Os dedos correm rápidos pelas páginas, devorando-as             

rapidamente. E em um segundo, ela vira a última página, fazendo-me voltar rápido, mas              

silenciosamente, para meu recinto.  

Fim de linha. Sento-me à poltrona como se nada, mas nada mesmo haveria acontecido nesse               

momento. Coloco o pesado livro de Mecânica no meu colo, óculos a postos, olhos fingindo uma                

leitura que não existe faz mais ou menos uma hora. E lá vem ela. Passa. Barulho de porta sendo                   

fechada. Fim de dia. Fim de tarde.  

Mas não. Não hoje.  

De repente ouço alguém mexer na porta. Passos. E mais passos. E uma figura aparece em minha                 

porta.  

—  Jorge? Está muito ocupado?  

Fecho o livro vagarosamente, colocando-o no criado mudo.  

—  Estava estudando, mas tudo bem.  

—  Ah... —  diz envergonhada —  É coisa rápida. É só que eu acho que...  

Ela se aproxima com as mãos nas costas, como se a timidez se tornasse mais densa e tensa agora.  



—  Você... Vai querer ler esse livro —  tirou-o das costas, estendendo-o para mim.  

— Obrigado —  disse simpático, pegando o exemplar em minhas mãos.  

Ela sorriu. E por instantes ficamos nos encarando. O olhar mais lindo que eu pude ter. O jeito                  

mais sereno que eu pude sentir e o sorriso mais discreto que eu pude captar. Por um segundo,                  

senti-me analisado. Como se ela pudesse olhar o mais profundo de mim. Mais que todas as pessoas                 

já olharam. Mais que eu mesmo me olhei. Olhou para minha alma. Para o mais silencioso de mim.  

—  Ah! —  interrompeu o silêncio —  preciso ir estudar —  deu um risinho besta.  

—  É... Eu também —  disse como que me desculpando.  

E na mesma quietude com a qual entrou, também saiu. Balançando sua saia tal qual rosa tocada                 

pelo suave vento. Os pés descalços deslizando pelo chão, como se ao andar, todo seu corpo                

dançasse. Cheia de charme. Com as mãos na boca para disfarçar o sorriso enorme que ficou nela.                 

Levantei os olhos para o exemplar. Olhei. Um amor conquistado, de Danielle Steel. O que será que                 

ela quis dizer com isso?  

 
 


