
Camadas de Tinta 

Capítulo 2 – A Rosa Vermelha 

 

Depois da minha visita na casa de Nora, Jean me incomodou menos. Uma 

vez ou outra mandava uma mensagem dizendo pra eu não ser ousada demais. 

Não me visitou desde então, pelo menos. 

Haviam se passado três dias e eu avancei bem na pintura. Estavam todas 

as cores ali, só precisava do mais importante de tudo: os detalhes. Os 

sombreamentos, os contornos e intensidades perfeitas. Ou nem tão perfeitas 

assim, porque você sabe, nada é perfeito. 

Estava organizando todas as tintas para começar a tarde com tudo que 

faltava, antes que a pintura pudesse receber os toques finais. Aquela tarde 

precisava ser produtiva. Em pouco mais de uma semana aquele quadro precisava 

estar pronto. Molhei o pincel na tinta preta com cuidado quando bateram no vitral 

da porta do ateliê atrás de mim. Meu corpo tremeu de susto rapidamente. Já 

estava virando com cara feia quando vi Thomas e suspirei aliviada por não ser 

Jean. Pela primeira vez reparei que ele era muito atraente. Era um pouco mais 

alto que eu, vestia uma blusa de botão xadrez roxa, novamente arregaçada. Sua 

roupa era toda muito informal, assim como seu sorriso e seu cabelo, que estava 

escondido por uma touca de tricô. Tudo nele me trazia uma identificação. 

- Oi! – Ele disse quando cheguei à porta. Olhei para mim mesma e reparei que 

estava totalmente bagunçada. Os cabelos mal presos tinham um pingo azul 

escuro em uma mecha. Estava com uma camisa dos Beatles e um short jeans 

surrado. Todas as peças cheias de borrões de tinta. A camisa era de Amelie, 

minha ex. Quando ela foi embora, deixou algumas coisas e sua camisa virou meu 

uniforme de trabalho. Isso era apenas eu tentando economizar em roupas básicas 

que eu sabia que iam acabar se fundindo à tela. Eu acho. 

- Oi... – Eu o cumprimentei quando ele estendeu a mão. – Olha, é assim que eu 

fico quando trabalho, igual criança no jardim de infância. – Eu sorri. 

- Eu gostei. – Ele disse me olhando dos pés a cabeça e lançando outro sorriso em 

troca. Então começou a olhar meu ateliê. Ele era todo de vitral, que eu mesma 

tinha pintado com flores, formas geométricas, rabiscos e natureza. No meio tinha 

uma viga, fazendo minhas pinturas ficarem à mostra a sua volta, aém de 

encostadas no vitral. – Caramba, aqui é lindo. – Ele foi então andando e olhando 

cada quadro. Muitos dos que ainda estavam aqui estavam comigo há anos. Tão 

cheios de beleza, sentimentos e realidade que viraram meus. Daqui de dentro 

dava para ver do lado esquerdo do ateliê minha pequena piscina de acrílico que 

fazia parte da minha casa. Tinham algumas espreguiçadeiras e várias plantas. 

- Fica a vontade. – Não vou mentir que reparei no seu corpo enquanto ele 



admirava as telas. O deixei olhar o ateliê enquanto tentava voltar a me 

concentrar na pintura de Nora. Estava pensando em deixá-lo bem como ela me 

descreveu. O mar mais azul, Charles de óculos redondo e tudo o mais. 

- Posso tirar fotos? – Thomas falou de onde já não o via mais. Minha mente já 

estava na praia de Fouras. 

- Pode... – Falei e peguei o pincel, adicionando tinta e começando a pintar a 

camisa de Charles, preta com a luz da lua. O mar e o céu quase se fundiam. Se 

diferenciando apenas pelo reflexo da lua no mar. A areia quase branca, cheia de 

irregularidades. Alguns tufos de capim selvagens, as ondas bravas... Thomas 

apareceu com a câmera quase tampando seu rosto todo e aparentemente tirando 

fotos minhas pintando, pelo o que podia perceber da minha visão periférica. Sorri 

envergonhada. As pessoas às vezes me viam pintando, mas não fotografavam. 

Ainda assim, continuei focada para o bem da boa pincelada. Ele foi chegando 

mais perto. Não contive e desviei meu olhar para ele. Quando vi quase fui 

atropelada pela câmera que estava ali no meu nariz. Thomas não parou de tirá-

las quando eu comecei a rir. 

- Eu vou pintar essa coisa que você chama de lente. – Ameacei com meu pincel. 

Ele abaixou a câmera e riu com os olhos arregalados. 

- Calma. – Ele me freou com as mãos. – Pra que tanta violência? – Ele riu e me 

olhou nos olhos mordendo o lábio inferior. Fiquei meio hipnotizada por um 

segundo que pareceu uma eternidade, mas depois constrangida. Seus olhos eram 

lindos, como o mar de Fouras. Sua barba estava bem maior que da última vez 

que o vi. Ele riu envergonhado e então continuou tirando foto de mim de costas, 

dos vitrais, das tintas, dos pincéis e até das telas em branco. 

Ficamos minutos em silêncio, cada um fazendo arte do seu jeito. A pintura 

estava começando a tomar forma. Ainda faltavam vários detalhes, mas que já 

estavam todos organizados na minha cabeça. Conseguia ver a tela pronta em 

minha mente. Adicionei um pedaço de uma barraca no canto esquerdo da tela e 

uma roseira no canto direito. Tentei fazer tudo bem pessoal para aquela família, 

mas ainda bonito de ser ver por qualquer um. O rapaz ali sentado na areia 

transmitia expectativas, esperanças, ansiedade, toda uma energia jovial que se 

exala quando se está apaixonado. 

- Eu trouxe uma coisa para nós. – Thomas voltou para perto de mim. Desprendi-

me da pintura e o olhei. Ele foi até sua mochila, guardou a câmera e levantou um 

pacote pequeno de café solúvel. – É o Mocha de amêndoas, da Casa Do Inglês, 

eles que fazem... – Eu sorri instantaneamente. – Será que tem como fazer um 

intervalinho? 

- Com certeza! – Falei rápido. – Eu me esqueci totalmente que eles fazem isso! - 

Coloquei meu pincel e meu avental no lugar e fui guiando Thomas pela casa. 



Entramos pelos fundos que passa por uma varandinha e entra na cozinha. 

Peguei as xícaras e pus o pó necessário em cada. Thomas me olhava como 

se permanecesse fotografando com os olhos. Assim que a água estava pronta me 

direcionei para as xícaras e empurrei Thomas com o quadril para que eu tivesse 

espaço. Adicionei água em cada xícara e dei uma para Thomas e peguei a outra. 

Estávamos bem próximos um do outro. O gosto do café me tranquilizava e a 

presença de Thomas me eletrizava. Me sentei no balcão e ele fez o mesmo.  

 O perguntei sobre a câmera e ele me contou de como estava feliz por tê-la, há 

um bom tempo sonhava com ela. Me disse que tinha 31 câmeras, desde que 

tinha 16 anos começou a colecioná-las. Me contou como guardou dinheiro para 

comprar várias delas. Ele parecia tão apaixonado por fotografia como eu era por 

pintura. Seus conhecimentos pela arte eram fascinantes e confortantes. 

Então contei pra ele do primeiro quadro que fiz para ganhar um dinheiro. 

Foi vendido dois dias depois. Isso me motivou tanto que decidi fazer do meu 

prazer o meu trabalho. Eu tinha apenas 17 anos e fazia tudo isso como um 

hobby. Contei das exposições que já fiz parte e ele me contou das deles. Tudo 

muito pequeno, mas encantador. Contei como meus pais sempre motivaram as 

artes em mim e minha irmã. Minha mãe é designer, então é algo que também a 

agrada e sempre a agradou. Já meu pai, chef de cozinha, mas mesmo assim 

sempre incentivou em nós a arte. 

- Onde seu pai trabalha? 

- No Bon Plat. Já ouviu falar? 

- Na verdade, já sim. Minha amiga trouxe um cupcake de lá pra mim uma vez, 

bem gostoso. 

- É a Sophie que faz, a garçonete. – Sophie está juntando dinheiro para ajudar no 

curso de gastronomia dela. 

- Então se até a garçonete cozinha bem eu preciso ir lá um dia desses... – Ele 

disse rindo. 

- Precisa sim. Não é só porque é meu pai não, mas a comida é muito boa. 

- O que vai fazer amanhã à noite? – Ele disse rápido, parecendo manter a 

coragem e jogando o desafio a mim. 

- Nada... – Eu disse um pouco intimidada. Queria ficar no meu sofá comendo 

sorvete e reclamando da minha vida amorosa, mas um encontro, mesmo que 

aparentemente bem debaixo do nariz do meu pai, parecia melhor. 

- Então nós vamos lá! – Ele disse de uma forma muito tranquila, como se não 

houvesse qualquer outra alternativa que não fosse essa. Minha cabeça parou um 

pouco balanceando as possibilidades, mas finalmente achei que seria legal sair 

com alguém. 

- Claro. – Eu sorri. 



- Te busco às 20h então? 

- Às 20h. – Ele me olhava agora de um jeito diferente. Quase que olhando 

através de meus olhos. Ele colocou sua mão de leve na minha que estava no 

balcão e terminou seu café ainda me olhando e sorrindo. Podia sentir aquela certa 

energia jovial irradiando dele pra mim, de mim para ele, criando uma rede 

contínua. Soltou minha mão e se levantou, deixando a caneca suja em cima do 

balcão. 

- Vou indo então, a gente se vê amanhã. – O acompanhei até o portão. – Até lá. 

- Entrou no carro e se foi.  

 Entrei em casa e lavei as canecas, incomodada com o fato de que ele não havia 

lavado a dele, quase ligando novamente pra desmarcar quando percebi que não 

trocamos telefones. Suspirei deixando isso pra lá e retornando ao ateliê. 

 Tentei me concentrar no quadro. Passei as próximas três horas sem pensar em 

mais nada. Apenas pintei e pintei. A obra virou meu mundo e eu chegava a ouvir 

a voz de Nora contando a história enquanto visualizava o quadro. Charles ficou 

sendo meu amigo e a praia de Fouras um recanto de paz. Podia sentir o cheiro do 

mar e a areia em meus pés. A água fria e o toque suave das pétalas da rosa. A 

porta bateu estridente de novo. Isso me fez levantar de meu transe e vi que já 

estava escuro. Pisquei algumas vezes e Jean estava do meu lado. 

- Tá bem diferente de quando eu vi pela última vez. – Ele observava o quadro 

que agora tinha seu pai. – Uma roseira. – Ele falou baixo quase sussurrando, 

compenetrado na tela. 

- É, sua mãe me disse que... 

- Eles iam se encontrar no meio da noite e ele estava segurando uma rosa. – Ele 

me interrompeu ainda focado no quadro. Não parecia nem um pouco tocado ou 

emocionado. Suas feições estavam cansadas como normalmente. Reparei nos 

seus olhos profundamente castanhos e os traços fortes. Tinha o maxilar tenso e 

másculo. Ele me olhou o observando e me desconcentrou. Não sorriu ou olhou de 

volta, apenas retornou para o quadro. Seus cabelos não estavam totalmente 

arrumadinhos, mas ainda nem podiam se comparar aos de Thomas. – É 

interessante ver o processo de criação. 

- É uma pena que não pode ser uma surpresa... 

- Vai ser para minha mãe. – Ele me interrompeu. E vai mesmo, assim que ela 

descobrir que eu realmente remontei toda a lembrança que ela passou para mim. 

Ela sabia apenas de Charles, mas eu pretendia fazer mais. As roseiras, a cabana, 

o mar bem azul. Talvez até a fogueira. Quero que ela se sinta abraçada pela 

pintura como eu. 



- Então eu posso te contar o que eu vou fazer? – Ele levantou as sobrancelhas de 

espanto, suspirando temendo que não fosse gostar da resposta. 

- Pode. 

- Vou colocar um rosa bem no colo dele. Com esse ângulo eu não preciso 

desenhar o rosto dele, mas ainda dá pra ver a rosa. – Ele subiu os lábios e eu 

fiquei com medo se fosse aprovação ou desaprovação. 

- Acho que ela vai gostar sim. Só faça tudo certinho. – Eu ri cansada de seus 

sermões. 

- Sério, você tem que parar com isso... – Me sentei na cadeira de frente para a 

pintura, já até acostumada com o jeito dele e rindo do quanto era caricato. 

- É difícil quando todo mundo faz tudo errado. – Me surpreendia com o que eu 

finalmente ouvia. Era algo pessimista e frio, mas um sentimento emanava dali. 

Achei intrigante e fiquei curiosa. 

- Acho que você devia se preocupar menos com o resto das pessoas... – Ele nem 

me olhou. Reparei que mesmo que falemos uma palavra ou outra o silêncio 

sempre estava ali para nos confortar. Era um amigo em comum entre eu e Jean. 

– Pega uma cadeira ali. – Apontei e ele a pegou. 

Quando se sentou suspirou, imagino que muito cansado do dia cheio de 

problemas que deve ter tido. 

- É o meu trabalho me preocupar com isso. – Ele ainda não me olhava. 

- Você não está trabalhando agora, está? – Ele olhou para mim finalmente, por 

dois segundos e se levantou. 

- Porque você sempre rebate tudo que eu falo? 

- Talvez você precisa ouvir algo mais que seus pensamentos e as ordens que 

recebe... – O olhei da minha cadeira. Tive a impressão de que ele fosse explodir 

de raiva. Mexeu no rosto e se sentou novamente, vencido. Olhou longe, nem para 

mim ou para o meu quadro. Tive a impressão de que era para seu passado. Um 

olhar tão fundo e desfocado. Queria tanto saber o que ele estava pensando. -  

Você está sempre querendo que eu faça exatamente o que você diz, mas eu tento 

te falar sempre, Jean: arte não pode ser perfeitinha assim, como você quer. – Ele 

permaneceu parado, mais acordado, mas nosso amigo silêncio não o deixava 

falar. – Aliás, Jean, nada é perfeito. – Eu olhava, tentando trazê-lo para mim, 

mas o silêncio era mais forte. Até eu mesma já estava cansada de repetir isso, 

mas porque só eu que devo ficar cansada com o que ele diz? – Porque você não 

aceita isso? – Eu perguntei com o tom de voz mais calmo e pacífico que poderia. 

Era uma pergunta genuína, mas que eu já sabia a resposta. Genoveve. Nora me 

dissera como ela era manipuladora. Já conseguia sentir sua pele pulsando. A voz 

de Nora cantou em meus ouvidos “Me faz lembrar Genoveve...” Eu e Genoveve... 

Eu não sou manipuladora! Isso eu não sou. Eu só não concordo com ele como a 

maioria das pessoas parecem concordar... O que Genoveve provavelmente 



fazia...  

 Se ele está descontando em mim toda a sua raiva e dor só porque o faço 

lembrar de sua falecida mulher ele definitivamente precisa de alguém para ajudá-

lo. Será que eu também? 

- Eu tenho que ir. – Ele se levantou rápido, pegando sua maleta. Eu corri atrás 

dele. 

- Olha, Jean, - Ele se virou irritado para mim. Me perdi em meus pensamentos. 

Contava, ou não? – sua mãe me contou do que aconteceu com você há algum 

tempo. – Ele se espantou e apertou as mãos em um murro irritado. Minha voz era 

um fio rouco. – Eu só achava que você devia saber que você é um homem livre. 

Não do jeito jurídico. Eu to falando de sentimento. Você parece tão controlado, 

tão fechado... Você pode falar o que você quiser. Você pode fazer o que você 

quiser. Não precisa ficar se preocupando com o que os outros vão pensar, se eles 

vão te julgar... Todos nós passamos por momentos traumáticos nas nossas vidas, 

mas temos que nos esforçar para não carregar isso por todo segundo dela. – Ele 

fechou os olhos controlando sua raiva. Houve um silêncio depois que minha voz 

parou de se repetir na minha mente. Tentei falar mais baixou e manso. – Você 

não precisa provar pra ninguém que é autoritário. Não precisa negar seus 

defeitos. Não precisa ser invencível o tempo todo. Por favor, me escuta dessa 

vez, ninguém é perfeito. – Minha garganta fechava, meus olhos esquentavam. Eu 

sabia que poderia ter avançado alguns limites, mas se quer saber bem, quando 

se trata de vida ou morte ou vida em morte, eu não tenho lá muitas travas na 

língua.  

- Me desculpa? Mas eu te conheço tem quanto tempo, mesmo? – Ele falou um 

pouco alterado, a voz imponente e alta. - Duas semanas! E você não pode 

simplesmente achar que me conhece o suficiente pra me dar conselhos e invadir a 

minha vida! Você não sabe nem a metade do que eu passo todos os dias, ou o 

que eu perdi naquele acidente! Você não me conhece. – Ele falou a última frase 

pausadamente em cada palavra. Aquilo me agrediu mais do que eu achei que 

poderia. Ele saiu andando com passos firmes e fortes. De alguma forma ele 

acabou me fazendo querer tomar conta dele. Ele me puxava para ele. Não queria 

que ele fosse embora. 

- Mas eu quero! – Saí correndo atrás dele. – Eu quero te conhecer. – Eu disse 

finalmente perto dele. Olhei em seus olhos que pareciam tentar entender o que 

eu tinha dito. Foi um silêncio mortal. Eu olhava para ele. Um homem ranzinza e 

solitário. Ele respirava fundo e meu coração batia forte. A adrenalina corria solta 

em meu corpo. Ele mexeu no cabelo, deixando-o levemente mais bagunçado. 

Abriu a boca algumas vezes e não disse nada. O suspense estava me matando. 

Ele suspirou fundo. 

- Eu volto a vir aqui, para ver o quadro. – Ouvi sua voz dizer. Seus olhos me 



diziam que ele voltava aqui. Qualquer fosse o motivo. Abaixou a cabeça 

rapidamente como se despedisse. Pegou sua maleta no chão e foi indo... 

Quando virei para olhá-lo se distanciando observei uma figura elétrica se 

aproximar e era Giovanna. Eu mal consegui organizar todos os sentimentos e 

pensamentos que o Jean havia despertado em mim. 

Gio veio correndo pra me abraçar jogando os cabelos loiros pra lá e pra cá. 

- Meu amor, você pintou o sete hoje ein. – Ela riu de sua piada sem graça 

olhando minhas roupas. Me esforcei para tentar me sentir mais leve com a sua 

presença, mas a minha cabeça ainda revivia a conversa com Jean. Ela percebeu 

que não ri do que falou e me olhou confusa. 

- Ai, vamos pra sala. – Eu a puxei molenga depois de todo o exorcismo em cima 

de Jean. Comecei a me sentir culpada, triste e nervosa ao mesmo tempo. Se 

tinha algo que me inocmodava e me tirava do sério eram pessoas que não 

conseguem lidar com os próprios sentimentos. Tudo bem, essas pessoas são 

simplesmente todas as pessoas do mundo, mas espera... eu to tentando me 

acalmar com essa informação? Nos sentamos e eu sabia que tinha alguma coisa 

acontecendo fora da minha mente, mas minha atenção não sabia de dentro. 

- O que aconteceu? – A voz confortante de Gio me abraçou e agradeci ao 

universo por a ter mandado justo nesse momento. 

- Nada, só o Jean... 

- Ah, Nina querida, não fique irritada, aposto que seu quadro está maravilhoso. 

Ele só é um bobo de não reconhecer isso. – Ela tentava me confortar sem saber 

de tudo que já havia acontecido depois que eu reclamei com ela sobre as 

constantes ordens do Jean. – Me deixa vê-lo. O quadro... – Eu levantei sem 

vontade e fomos pro ateliê. Paramos diretamente na obra. 

- Uau... Você é muito talentosa, cara... 

- A Nora, mãe do Jean, eu a conheci tem alguns dias. – Ela me olhou curiosa. – 

Ela é muito legal e me contou toda a história do quadro. – Contei para Gio uma 

versão bem resumida e mais divertida de quando Nora me contou. Não queria 

fazer um estardalhaço sobre a vida de Nora, queria apenas colocar Gio a parte da 

história da pintura, para que ela ficasse ainda mais especial para ela. Como a 

casa para mim. E Jean. Naquele momento, em que Giovanna olhava a pintura, 

incorporando toda a história, me deparei com Jean e toda a sua história na minha 

mente. Como a casa vazia, ele se preencheu para mim. 

- Que legal. – Ela continuou olhando pro quadro. 

- Ai, hoje foi um dia meio agitado. Eu costumo ficar o dia todo aqui sozinha, só eu 

e minhas criações... Thomas veio aqui, depois Jean e agora você... – Ela me 

olhou meio ofendida. – Todas boas visitas, na verdade. Tirando Jean... – Que 

acabou sendo surpreendente. – Lembra que te falei do Thomas? 

- O fotógrafo do café? – Ela falou entusiasmada. Eu sorri. 



- O próprio. – Falei olhando para Gio, focando na coversa e tentando trazer minha 

cabeça pro momento. Giovanna era muito bonita e comunicativa. Nos 

conhecíamos desde o ensino fundamental. Ela era alta e bem magra. Era modelo, 

mas eu quase não a via trabalhando. Era sempre bom tê-la como amiga, em 

vários sentidos. Consegui vários compradores cultos que iam às mesmas festas 

que ela. – Ah, ele me chamou para sair! Lá pro restaurante do meu pai. – Me 

toquei que deveria continuar a conversa. 

- Ah, que legal! – Ela levantou as sobrancelhas, feliz. Estávamos no 

encaminhando para porta do ateliê. – Ei, o que é aquilo ali? – Ela apontou para a 

mesa que fica ao lado da porta. – É uma rosa vermelha. – Eu olhei de perto e ela 

estava ali meio fraca no meio de vários quadros em branco. Eu a peguei e me 

machuquei de leve em um espinho. Segurei-a onde não haviam espinhos. – Ai 

que romântico... – Ela disse baixinho. – Você não tinha visto? – Eu balancei a 

cabeça para os lados. Fiquei sem ação. Permaneci olhando para a rosa, tentando 

digerir a situação. Fora Jean, tinha certeza. Ainda assim, parecia meio 

inacreditável.  

- Vamos pedir uma japonesa? – Mudei de assunto rápido e fomos indo para 

minha casa. 

 

Quando acordei no dia seguinte a primeira coisa que vi foi a rosa vermelha 

na mesinha de cabeceira. Ao mesmo tempo que me fez sorrir, me fez querer 

bater em mim mesma. Me encolhi para dentro do edredom novamente. Eu torcia 

que por uma coincidência do destino, teria sido Thomas. Rosas vermelhas são 

comuns. Poderia ter sido ele. Eu sabia que não era, porque eu estava me fingindo 

de sonsa? 

Juntei minhas forças e me levantei da cama ignorando aquela flor murcha. 

Tomei um bom banho e mergulhei minha cabeça na obra. Fui para o ateliê 

tomando um café forte e comendo um brioche. Sentei na cadeira e fiquei 

observando a pintura. Estava tentando me conectá-la com ela novamente. 

Praia, roseira, barraca, lua, Charles, fogueira. Tudo ali. O que faltava era 

uma única rosa vermelha em seu colo. Depois disso eu poderia fazer todos os 

toques finais, assinar, envernizar e emoldurar. Levantei, fui ao meu quarto e a vi 

bem ali. Rindo da minha cara. A peguei cuidadosamente e levei pro meu ateliê. A 

encarei por alguns segundos e molhei o pincel de vermelho. Quando menos 

esperava ali ela estava. No colo de Charles. E havia uma réplica bem ao lado do 

quadro, numa dimensão mais entediante. Ela estava perfeita. De todas as outras 

coisas, era a mais bonita na obra. 

Me sentei na cadeira, envolvida por uma pequena nostalgia. Ao chegar 

para trás reparei um borrão preto ao meu lado e quando virei o rosto vi Jean. Ele 

se sentou numa cadeira ao meu lado. Nosso amigo silêncio também estava 



presente. Tão forte. Seus olhos estavam mais vivos e focavam a pintura. Olhou 

de relance à flor murcha do lado, mas voltou à obra. Ele estava em um alinhado 

terno preto. Seu cabelo estava impecável. Olhei para o meu relógio. Eram 9:25. 

Olhei de novo para a rosa que Jean havia me trazido. 

- Obrigada. – Eu sussurrei. Ele me olhou, viu que eu encarava a flor e aquiesceu 

com a cabeça. 

- Eu estava de passagem por lá e decidi trazer uma original para te inspirar. – Ele 

disse e apontou para a roseira que eu havia pintado. Original? 

- Essa rosa é da praia de Fouras? – Ele me olhou afirmando novamente. – O que 

você estava fazendo por lá? 

- Eu vou lá de vez em quando olhar a paisagem. Quando vi a roseira me lembrei 

que era o que faltava na sua pintura e trouxe pra você. – Ele olhava para a obra. 

Eu tentava absorver o fato de que não só ele vai à Fouras frequentemente, como 

ele havia pensado na pintura enquanto estava lá. – Realmente ficou fiel à 

realidade. Viu, minhas cobranças funcionaram... – Rapidamente me frustrei com 

os pensamentos e rolei os olhos de raiva. Ainda assim ele não tinha largado sua 

postura perfeccionista. Mesmo assim, vindo de alguém que vai à minha obra de 

vez em quando, era um elogio e tanto. Ainda mais sendo esse alguém Jean. 

- Me leva lá algum dia? – Eu não consegui segurar as palavras. Ele me olhou 

surpreso, sem saber o que dizer. – Em Fouras. Nunca estive lá. Seria ótimo ver o 

que estive pintando por esses dias. – Nosso amigo silêncio o segurava firme. Ele 

mexeu no rosto e voltou a olhar o quadro. 

- Claro... – Sua voz estava fraca. Meus lábios formaram um sorriso gigante. 

Então o silêncio voltou, tão cheio de si. Admirávamos a praia de Fouras. Eu não 

conseguia tirar meus olhos do pedacinho dela que estava ali. Não a rosa murcha. 

Jean. Percebia que ele não estava apenas olhando meu quadro, estava calculando 

cada traço, contabilizando cada deslize. 

- Ficou do jeito que você imaginava? – Eu perguntei, tentando descobrir o que se 

passava por sua mente. – Quero dizer, não está totalmente pronta, mas é 

praticamente isso... – Ele olhou pra mim com as sobrancelhas levantadas e os 

lábios comprimidos. 

- Não. – Ele se limitou a dizer. Encarei a resposta positivamente e sorri. 

- Ótimo. – Encolhi minha perna para ficar mais confortável. O ar não estava mais 

tão pesado como costumava ficar quando Jean estava presente. Eu ainda me 

sentia um pouco pressionada, confusa e observada, mas não ligava mais pra tudo 

isso. Era como se eu estivesse ignorando seu poder, criado o meu próprio, forte o 

suficiente para tornar o dele insignificante. 

Seus defeitos eram bonitos para mim. Ainda que eu não aceitasse sua 

aversão às imperfeições. Era tudo uma piada infeliz. Ele odiava defeitos e eu 

estava me afeiçoando a esse seu defeito. Agora eu sabia como sua mente 



funcionava. Havia alguém lá em cima que o impulsionava quando estava aqui 

embaixo. Que fazia tudo como ele não queria. Então agora ele exigia o que nunca 

teve. De um forma contraditória e, consequentemente, bela. – Você acha que um 

dia vai conseguir perdoar Genoveve e a você mesmo? – Falei sem nem perceber 

que as palavras soltavam da minha boca. Já estava me sentindo culpada por toda 

a movimentação de ontem, mas a minha curiosidade tinha ganhado vida própria. 

O frio na barriga veio logo em seguida. Suas feições mal mudaram. Ele olhava 

para o chão e suspirou fundo. Senti sua fúria perto de mim. Ele me olhou. Seus 

olhos eram tensos, incompreensíveis. 

- Você simplesmente quer quebrar todos os limites mesmo, não é? – Ele falava 

baixo, mas ainda forte. Talvez não todos os limites, mas alguns sim. 

- Olha, me desculpa! Eu falei sem pensar, mas assim, isso vem de um lugar de 

cuidado. Eu estou só tentando te ajudar a tirar esse peso que você carrega nas 

costas... Você me parece um homem meio infeliz, Jean... Eu gostaria muito de ter 

acesso à você de verdade. – O olhei nos olhos. – Porque você não deixa? 

- Você é sempre enxerida na vida dos outros assim? – Me assustei rapidamente. 

- Eu não estou sendo enxerida! Estou sendo prestativa! É diferente. 

- Já parou pra pensar que eu não quero compartilhar a minha vida com ninguém? 

- Já! E eu acho que é exatamente o que você precisa. – Ele se levantou exaltado. 

Meu corpo o acompanhou. – Jean, por favor, me escuta. Você guarda muito para 

si mesmo. Você não acha que a sua fixação por perfeição é um pouco demais, 

não? Tente entender, ninguém nesse mundo é perfeito. Então você não precisa 

moldar e esconder o que te compõe. Mesmo que essas coisas te incomodem. E 

deve ser muito duro perder um pai, e logo depois sua mulher, mas isso é a vida... 

– Eu disse as últimas palavras com um nó gigante na garganta. Pensei na minha 

família. Um dia vou vê-los ir. Os amo, muito, mas preciso estar preparada para 

dizer adeus, o que Jean não parecia estar. Será que a forma como eu encaro a 

morte é assim tão natural? Jean me olhava desafiador. Parecia pronto para me 

estraçalhar. 

- O que você acha de perder um filho que nunca chegou a ter? – Fiquei confusa. - 

Genoveve... - Ele falou devagar. – Ela não se foi sozinha. – Percebi como foi difícil 

para ele falar aquilo. Ele engoliu a saliva como se fosse pedra. - Os médicos... 

Eles me disseram... Eles disseram que ela estava grávida quando ela morreu. – 

Meu chão praticamente se desfez embaixo de mim. Não sabia como reagir. Meus 

olhos se esquentaram úmidos. Percebi que ele estava terrivelmente abalado. Sua 

mão estava em seu peito e seu coração parecia tido sido rancado. Imaginei como 

deve ter sido devastador pensar que teria um filho, com seu cônjuge e de 

repente... Não mais. Uma força quase me puxava para perto dele, querendo 

confortá-lo. Era forte e eu estava fraca para resistir. Simplesmente o abracei. 

Minha surpresa foi ele soltar a maleta no chão e me abraçar de volta. Tão forte e 



pulsante. Senti uma coisa muito abaladora ao abraçá-lo. Como se por todos esses 

anos aquilo tudo estivesse preso nele e agora se soltasse. Se espalhasse por mim 

e o esvaziasse. A força dos seus braços não diminuía. Ele me apertava ainda mais 

forte que Nora. Desesperado e acolhido. Eu estava na ponta dos pés, já que ele 

era mais alto que eu. Acariciei se cabelo e senti seu cheiro. Agora parecia que 

Jean virara gente para mim. Não mais meu cliente ranzinza. Assim como a casa 

de Nora. No momento que foi preenchida de história, sentimento e vida tornou-se 

especial para mim. Não queria largá-lo e sentia que ele também não queria me 

largar. Queria se sentir seguro, ter certeza de que seu mundo não tivesse sido 

esmagado. Algo me dizia que eu era a primeira pessoa para quem ele 

compartilhava aquilo. Nosso amigo silêncio estava nos abraçando, nos acolhendo. 

Os braços de Jean eram firmes na minha cintura. 

- Obrigada... – Eu sussurrei finalmente, agradecida. Sabia que tinha sido um 

grande esforço para ele. - Obrigada. – E não o soltei. Queria ficar ali até minha 

força se esgotar. – Sinto muito por tudo que aconteceu com você... Me desculpa, 

eu não sabia... – Estava totalmente desgovernada. Eu segurava forte em seus 

cabelos. Senti uma gota quente sair de meus olhos. Perder um filho era 

simplesmente a coisa mais horrível que se pode perder. Perder o pai, a mulher e 

o filho então... Seu toque em minha cintura era suave. Passsava meus dedos em 

sua nuca, nervosa. O olhei nos olhos e fui soltando devagarzinho. Havia um 

esboço de sorriso em seu rosto. Me fez lembrar Nora, chorando e rindo ao mesmo 

tempo. Eu ainda estava com as mãos em seus peitos e as dele estavam em 

minha cintura. Seus olhos estavam tremendamente cansados. Me fez reparar nas 

olheiras dele que já nem sei mais se estavam lá quando ele chegou.  

- Obrigado. – Ele sorriu abertamente. Mexeu nos cabelos curtos. – Acho que isso 

estava emperrado dentro de mim... – Ele olhava distante, falando baixo, quase 

que para si mesmo. Tinha as sobrancelhas comprimidas como se sofresse. 

Quando voltou a olhar pra mim me fez reparar nossa proximidade e nos 

soltamos. Quando me senti longe dele tudo pareceu errado. Queria estar ali 

perto. Ainda não tinha conseguido digerir o suficiente a história toda. Me sentia 

culpada por ter exigido tanto dele, ingênua, por ter simplificado tanto a vida e 

triste por ter sentido a perda de de Jean como minha própria. 

- Você está bem? – Eu perguntei com remorso. Ele sorriu suspirando. Passou a 

mão no rosto. 

- Vou te falar a verdade. Nunca pensei que iria ser tão difícil ter essa pintura 

feita. Achei que iria ser desconfortável pensar no meu pai desse jeito... – E ele 

olhava para o quadro. – Mas nunca acharia que todo o meu passado viria à tona. 

– Até sua postura estava diferente, mais esguia, mais solta, mais livre. Ele 

respirava diferente. – Sim, eu estou bem. – Ele me olhou nos olhos. – Eu tenho 

que ir... – Ele olhou pra porta e me olhou de novo. Não queria que ele fosse. – 



Tchau. – Ele inclinou a cabeça e se foi. Olhou para trás por um instante e 

continuou até não vê-lo mais. Cheio de espinhos, mas lindo. 

A tarde se passou arrastando. Rolei na cama, comi muito chocolate, fiz 

pequenos esboços e dancei com minha rosa murcha. Nada disso me afastou do 

pensamento de perda. Nada disso me afastou de como tinha achado impactante 

tudo que Jean passou e como ele se abriu para mim. Estava me sentindo alegre, 

mas ainda pesada e confusa.  

 À noite comecei a me arrumar para o encontro com Thomas. Algo para 

me tirar desse furacão de informações e me atirar num cubículo a vácuo. Longe 

de toda essa realidade. 


