
Camadas de Tinta 

Capítulo 1 – A Casa Vazia 

 

Me sentei em uma das mesas redondas e pequenas espalhadas pela área 

aberta da cafeteria. Pedi um café mocha de amêndoas, meu preferido. O sabor doce, 

amargo, quente e inebriante... Se havia um dia que precisasse disso, era hoje. Já 

estava me cansando do jeito de Jean tratar as pessoas. Ainda que meu cliente, não 

tem assim tanta razão. Está praticamente tornando meu prazer de pintar em um 

fardo. As cores, as pinceladas, as texturas, as formas. Tudo tornando-se mecânico 

com os constantes avisos e recomendações que visavam a perfeição. 

- Talvez você devesse admitir de cara que nada é perfeito. Os defeitos são bons, nos 

lembram da nossa humanidade. - Suspirei, tentando colocar algum sentimento na 

cabeça do homem alto, ainda sabendo que poderia ser em vão. Ele me olhou como se 

eu tivesse falado em outra língua. 

- Só pinte o quadro do jeito que te falei. Não quero saber de suas opiniões filosóficas, 

políticas, econômicas... Não quero saber nada de você. Só do quadro. Precisa de mais 

algum tom de tinta? – Ele falava devagar e grave, manipulando meus pensamentos, 

mudando de assunto e me irritando como de costume. Se havia algo que ele sabia 

fazer era ouriçar meus nervos. 

- Preciso sim. Espaço, confiança e paciência. - Me agitava mexendo as mãos como se 

estivesse pintando um quadro invisível. – Porque você não me deixa fazer o meu 

trabalho em paz? – Tentei olhar em seus olhos, mas ele me olhava incrédulo e 

entediado. Suspirei, tentando me acalmar e não pular em seu pescoço. - Eu vou 

tomar um café, com licença. – Tirei meu avental, coloquei um chapéu que estava no 

canto, peguei minha bolsa e saí de meu próprio ateliê em passos pesados e rápidos, 

deixando Jean para trás. 

- Ei, volte aqui. Você tem que terminar esse quadro em duas semanas! Espero que 

não gaste seu tempo com bobices. Tempo é dinheiro! - Sua voz foi ficando mais baixa 

até eu não ouvi-la mais. Minha caminhada foi rápida, já que minha cabeça não 

parava de rodar, brigando num cabo de guerra entre se acalmar e voltar para 

aniquilar Jean. 

Então ali estava, saboreando minha bebida favorita, Jean provavelmente 

irritado em algum lugar e minha mente vagando por qualquer coisa que não fosse 

trabalhar. Se tinha algo que eu não entendia era o tempo livre que ele parecia ter 

quando se tratava dessa pintura. No momento em que ele havia pisado em meu 

ateliê, senti que enfrentaria algo difícil. Porque era assim que o ar ficava quando ele 

estava por perto. Como se eu estivesse pressionada, encurralada, precisando agir 

rápida e eficientemente. Jean estava sempre de camisa de botão ou ternos. Nem 

mesmo seu rosto negava sua rigidez. Era duro e de traços retos, mas ainda com 

poucas linhas de expressão. Por causa disso suspeitava que ele não fosse muito mais 



velho que eu, apesar de exalar responsabilidade e disciplina. Tinha ainda alguns 

poucos cabelos grisalhos nas costeletas, que davam uma humanizada em sua postura 

e seu cabelo negro impecável. Seus olhos eram outra coisa que me intrigavam, era 

profundos e também muito negros, com um pequeno brilho castanho. Ainda que ele 

aparentasse toda essa segurança, isso me afetava negativamente, me deixando 

instável e confusa. 

Alisava meu dedo na mesa seguindo as flores pintadas ali. Uma das coisas que 

mais admirava na cafeteria. Nunca me cansaria de ver arte em cada cantinho a 

minha volta. Peguei meu bloco de desenhos e olhei o meu esboço do quadro que 

pintava para Jean. Ele estava conseguindo me fazer duvidar de mim, pouco a pouco.  

Há  algumas semanas ele havia me trazido uma foto de má qualidade, dizendo 

que a pintura era para sua mãe. Queria uma coisa viva, completa, cheia de detalhes. 

A foto mostrava uma paisagem simples de uma praia com algumas rochas e tufos de 

capim. O perguntei se deveria adicionar a imagem de uma mulher de costas, olhando 

o mar, para representar sua mãe. Ele não hesitou ao responder. 

- Não, só isso, nada mais. Quero perfeição. Perfeição. – Na hora apenas achei 

engraçado e o cataloguei como mais um cliente exigente, não imaginava que esse 

mantra me perseguiria incessantemente. O desenho se manteve bem fiel à foto, o 

que não me agradou muito. Toda a vida que ele me pedia não estava ali. Em outra 

página refiz o esboço e adicionei os meus toques. Um vento selvagem, a mulher, com 

cabelo esvoaçante. Ao julgar dos cabelos de Jean, apliquei a mesma cor nos da 

mulher. A fiz cheia de curvas e com um vestido curto que dançava no vento. 

Adicionei pássaros coloridos, e muito mais cor à paisagem. De fato dei vida. Fiz uma 

pintura que transmitia paz, serenidade e ainda vida, alegria, vontade de sentir o 

vento e a areia, assim como sua mãe estaria fazendo na obra. Algo, que ao meu ver, 

ele não entenderia. O que Jean quer sempre sentir é seu celular em sua mão e a 

maleta na outra. 

- Com licença... - Olhei pra cima e vi um rapaz. - Todas as outras mesas estão 

cheias, você se importaria se eu me sentasse aqui? - Ele sorriu torto e comprimiu as 

sobrancelhas. Tinha os cabelos desengonçados e castanho-claros. Seu rosto era gentil 

e alegre. Olhei em volta, me certificando do que ele havia dito. Percebi que o tempo 

tinha passado um bocado desde que havia chegado ali e muitas pessoas aparecerem. 

- Não, senta aí. - Disse. Ele sorriu aliviado e se sentou. Continuei olhando pro meu 

caderno, pensando que, se eu fizesse tudo do meu jeito, Jean me mataria? Seria 

mais um clássico caso de artista que faz sucesso depois que morre? Eu nem sei o que 

essa pintura vai significar para a mãe de Jean... Não tenho a mínina ideia de qual é a 

sua história, o que ela deve transmitir, pelo o que esse quadro vai ser feito para 

pulsar. Tudo que sei é que devo ser perfeita, mas em que? 

- O que você vai querer? - A garçonete falava com o rapaz que estava na minha 

frente. 



- Mocha de amêndoas. – Meus olhos subiram instantaneamente, curiosos. A 

garçonete se foi. Ele me reparou observando-o e sorriu de volta. Seus olhos eram 

azuis líquidos e ele tinha uma barba por fazer. Os lábios finos num sorriso charmoso. 

Voltei a olhar o meu desenho. A parte básica do quadro já estava feita, mas 

eu ainda poderia adicionar minhas mudanças. Adicionar vida, emoção. Fazer daquele 

quadro algo digno de se chamar de pintura, de fato. Se uma pintura retrata um 

momento, uma paisagem, deve transmitir também o que era sentido com a 

realidade. O sentimento deve permanecer o mesmo. 

- Você não me disse seu nome. - A voz do rapaz tornou a soar. Olhei para cima de 

volta, meio assustada pela interrupção de meus pensamentos. 

- Hm... Nina. 

- Thomas. - Ele deu um sorriso aberto. - Você desenha? – Ele falou olhando e 

apontando pro meu caderno. 

- Eu pinto, esses são os esboços... – Sorri de lado, orgulhosa por meu trabalho. 

- Eu sou fotógrafo. Meio que relacionado, não é? - Ele deu uma risadinha. Seu café 

chegou. Suas mãos eram compridas e brancas. Seu antebraço estava descoberto e 

era também muito branco coberto por poucos pelos castanhos. Ele estava com um 

suéter azul-marinho e a manga estava arregaçada. Ele deu um primeiro gole, em 

seguida, parou e pegou sua mochila do seu lado. Tirou dela uma câmera enorme e 

começou a futucá-la. - Eu perguntei por que acho que reconheço esse lugar do 

desenho. Eu conheço bastante praias do local e a areia, o capim, as roseiras, o mar 

bravo do seu desenho... - Ele me mostrou uma foto. Era exatamente a mesma praia. 

Era parecidíssima com a foto de Jean. 

- É essa mesma! - Exclamei. - Bom, eu nunca fui lá, mas é bem parecida com a foto 

que Jean me trouxe, o meu cliente. 

- Legal! Essa praia é bem pouco movimentada, muito boa pra ir relaxar. É de uma 

cidadezinha perto daqui e esse é exatamente o melhor ângulo da praia. Seu cliente 

tem bom gosto. 

- Argh. - Gemi de ouvir um elogio a ele. Thomas não parecer entender muito. Meu 

celular começou a tocar. Olhei o visor e dizia Jean. 

- Falando no dito cujo... - Atendi o telefone relutante. - Perfeição, não é? Já sei. – 

Minha impaciência voltou junto com a insegurança, lutando com minha calma. Opa, 

dois contra um, que injustiça. 

- Onde você está? Quero te levar para conhecer minha mãe. - Seu tom parecia mais 

calmo que o normal. Falava como se me pedisse para falar as horas. 

- O que? - Eu ri de nervoso.  

- É sério. Quero esse quadro perfeito. Você já sabe disso. Se você tem que falar com 

sua cliente de verdade para fazê-lo, então você tem que conhecê-la. Onde você ta? – 

Não queria dar o braço a torcer, mas era a verdade. 

- Olha, Jean, você não pode presumir que todos estejam à sua disposição... – Tentei 



mostrar um pouco de autoridade.  

- Você não está trabalhando, disso eu sei. Então qualquer outra coisa que esteja 

fazendo, o que eu acho que é tomando um café, é irrelevante. Casa Do Inglês, não é? 

– Fiquei meio surpresa ao ouvir que ele sabia onde eu estava. Suspirei e resmunguei. 

- Sim... – Desliguei o telefone e logo vi o carro de Jean parado na esquina. – Ah! – 

Peguei dinheiro na minha bolsa e coloquei na mesa. – Você paga pra mim, Thomas? 

Por favor, tenho que ir. – Ele pegou o dinheiro e confirmou com a cabeça. 

- Onde eu posso te encontrar novamente? Eu realmente gostei... – Ele hesitou por 

um momento – Dos seus desenhos. – E sorriu. Escrevi o endereço de meu ateliê na 

última página do meu caderno, a rasguei, o entreguei e saí correndo para o carro que 

buzinava. 

- Você realmente precisa relaxar mais. – Disse quando fechei a porta do carro. Olhei 

pra ele que fazia uma cara de incredulidade. – É sério. Você está sempre muito tenso. 

– Ele rolou os olhos e comprimiu os lábios. 

- Nossa relação é puramente de negócios. 

- Pois é, mas é aí que você se engana. Pintura se trata de sentimentos e tudo isso 

que você parece ignorar. – Toda parte do meu corpo pulsava, se ele achava que 

pintar era como uma transação de capital estava muito enganado. 

- Tá, tá, você vai conversar tudo isso com a minha mãe. – Meu rosto queimava de 

raiva. Olhei para fora do carro e notei que estávamos na estrada. Ele percebeu minha 

surpresa. - A minha mãe mora num sítio aqui pertinho, são só 20 minutos de viagem, 

relaxa. 

- Eu que tenho que ficar calma agora... – Resmunguei baixinho. Passei o resto do 

tempo olhando a estrada passar rápido, cheia de verde. O silêncio era confortável, 

mesmo que no fundo eu queria que Jean falasse mais para que eu conseguisse lutar e 

fazê-lo concordar comigo. Parte de mim desejava mostrar a ele como toda aquela 

formalidade era esquisita. 

- Como você sabia que eu estava naquela cafeteria? – Me lembrei e perguntei. 

- Vi no seu ateliê um copo de lá. – Ele disse seco e eu me surpreendi com sua 

observação. Depois de um bom tempo passamos por um portão grande de madeira e 

começamos a chegar numa estrada calçada de pedras, com o terreno em volta bem 

plano e gramíneo. Haviam três cavalos pastando e ouvia-se o canto dos pássaros. 

Avistei uma casa branca grande e aparentemente antiga. Tinham árvores em volta e 

um lago azul escuro do lado. Dois cachorros enormes corriam deixando um rastro 

saltitante bege acinzentado. 

- Que raça é aquela? – Eu olhava os cachorros brincando. 

- Weimaraner. 

- Como? – Eu ri confusa e voltei a olhar Jean. 

- Weimaraner. São o Duque e a Duquesa. – Ele estacionou o carro em frente a casa. 

Desci e a observei. Linda que só. Suas quinas eram bem ornamentadas e as janelas 



de madeira. Tudo inteiramente branco. A porta era bem grande e entalhada. 

- Uau... – Suspirei de admiração. A casa passava uma alegria e harmonia que me 

energizavam. Jean já estava na porta, abrindo-a e entrando. Dei uma corridinha para 

alcancá-lo. Ao entrar me deparei com tudo bem clássico e aconchegante. Estávamos 

numa sala de estar e fomos seguindo num corredor cheio de retratos. Se pudesse 

repararia cada um deles, mas Jean andava rápido e eu não podia parar. Chegamos 

numa biblioteca. Cada parede era coberta de estantes. Algumas tinham retratos, 

cristais e discos, mas todas tinham livros. No meio da biblioteca, estavam arranjadas 

poltronas, sofás e uma mesa de centro. Uma senhora muito simpática estava lendo 

um livro na poltrona. Nos olhou assim que adentramos e saltou com um sorriso no 

rosto. Seus cabelos estavam meio presos e mesclavam num preto e um pouco de 

cinza na superfície. 

- Jean! Que surpresa, meu filho. – Ela o abraçou calorosamente. – Quem é essa moça 

linda? – Ela o largava e se dirigia a mim. A sua voz era um pouco rouca, mas bem 

aguda. 

- Essa é Nina, mãe, a pintora que te falei. – Não sabia se a velha tinha ficado triste 

ou feliz, mas ainda assim me abraçou forte. 

- Oi. Fico feliz de finalmente conhecê-la. – Eu disse retornando o carinho e realmente 

feliz por estar ali. Aquele ambiente me encantava. 

- Eu sou Nora, querida. Jean me disse que queria pintar a Praia de Fouras. 

- Então essa praia é em Fouras! – Eu pensei alto, me lembrando de já ter passado 

por essa cidadezinha. Realmente bem parada e tranquila. 

- É sim, Jean não lhe disse? – Balancei a cabeça negativamente rindo. – Típico dele... 

- Ela torceu os lábios para o lado. - Venha sente aqui. Temos muito do que falar. – E 

pegou na minha mão, puxando-me para o sofá. Ela parecia feliz como uma criança 

que ganhara um presente. 

- Temos sim. – Eu ria dela. 

- Aceita um chá? – Ela nem se sentou, agitada. 

- Aceito. – Nora saiu do aposento. Olhei em volta e reparei que Jean já não estava ali 

mais. Era tudo tão bem iluminado e arejado por duas janelas que davam pra lateral 

da casa. Eu me levantei e vi por uma delas o lago azul escuro. Agora de perto podia 

ver gansos e sapos. O sol batia em mim assim como o vento e podia sentir o ar mais 

puro. Um cavalo se aproximava. Era negro e reluzente. O cavaleiro tinha os cabelos 

grandes até abaixo da orelha, também negros. Eles pulavam a cada galope. Jean 

estava se aproximava dele. O cavaleiro parou ao alcançá-lo, desceu do cavalo e o 

abraçou. Vi Jean sorrir. Era uma cena que me parecia tão artificial que me fazia 

questionar ainda mais toda a rispidez que ele emanava comigo. Nada parecia fazer 

sentido, mas ainda parecia, de certa forma, natural e verdadeiro. 

- Esse é Laurent. - Nora estava de volta e tinha deixado uma bandeja com um bule e 

torradas na mesa. - Meu filho mais novo. Jean é o mais velho. – Estava do meu lado 



também observando. Eles conversavam animados. – Ainda tenho uma menina do 

meio, Olívia. – A sua voz fina ressoava no meu ouvido como uma canção. Tinha algo 

no ambiente, em Nora e em Laurent que me fazia estranhar Jean. Me dizia que ele 

não pertencia àquele lugar. Ou que eu simplesmente não o conhecia. 

Olhei para Nora. Seus olhos pareciam focados nos filhos e brilhavam de alegria. Sua 

boca estava com batom rosa claro, revelando-se uma mulher vaidosa e sua bochecha 

era cheia. Tinha rugas nos cantos dos olhos castanhos escuro e o nariz fino, mas 

grande. O resto do rosto era liso e bem claro. Era um pouco gordinha e vestia um 

vestido branco com um cordão de pérolas. 

- Vamos nos sentar? – Eu tomei a iniciativa. Ela olhou pra mim sorrindo. 

- Claro, claro. – E se dirigiu para o sofá e eu me sentei depois dela. Ela nos serviu de 

chá e colocou a cesta de torradas entre nós, em cima do sofá, para que eu me 

servisse à vontade. Peguei meu bloco de desenhos na minha bolsa, animada por 

finalmente poder trazer história à cena. 

- Esse foi o desenho que eu fiz de acordo com a foto que ele me entregou. – Peguei a 

foto e a mostrei também. Ela analisava com os olhos pacientes e animados. 

- Puxa vida, mas como você desenha bem, menina. Está igualzinho. – Ela alisava o 

desenho e vi suas unhas muito bem pintadas de pêssego claro. Ela passava por cada 

linha sorrindo. 

- Obrigada. O Jean disse para que eu fosse bem fiel à foto... – Me lembrei de seus 

avisos constantes e minha cabeça sentiu uma leve fervura. 

- Sim, eu quero me lembrar dessa visão para sempre. – Ela ainda admirava o 

desenho. – Foi aqui que conheci Charles. O pai dos meninos. – Então seus olhos 

ficaram mais tristes e rapidamente ela sorriu com os olhos úmidos, mas vívidos. – 

Sempre vou sentir falta dele, mas sei que ele está num lugar melhor agora... A vida 

continua e tenho três ótimos motivos para amá-la. – Ela riu e me olhou nos olhos. 

Sorri tentando acolhê-la e coloquei minhas mãos na dela. Fiquei torcendo que por 

baixo de todo aquele Jean tivesse alguém que eu totalmente desconhecesse para 

merecer a mãe que Nora parecia ser. Me dei conta então que o desenho que eu havia 

refeito com meus toques seria totalmente inconveniente. Ela sozinha, olhando para o 

mar. Não era algo que eu queria lembrá-la sempre que ela olhasse para minha obra. 

- Ô mãe, onde estão as toalhas? – Me virei e vi Laurent. Ele estava na porta da 

biblioteca. Tinha o corpo mais moreno que de Jean e Nora, mas ainda branco. Era 

levemente forte e estava suado, com os cabelos bagunçados. Vestia uma camisa 

preta em V que mostrava parte de seu peitoral peludo, uma calça rasgada nos 

joelhos e botas marrom. Meu corpo se eletrizou levemente e sorri. 

- Temos visitas, Laurent, essa é a Nina. – Nora falou rígida, mas ainda muito doce. 

Laurent também ficou feliz ao me ver e seu olhar mudou, ficando mais intenso. 

- Oi, Nina. – Ele alargou um sorriso. Seus olhos eram mais claros, pareciam verdes. 

Tinha o rosto bem robusto, mais sensual. Aproximou-se do sofá e estendeu a mão. 



Entreguei-lhe a minha e ele a beijou rapidamente. Senti sua boca quente na minha 

pele e meus pelos da nuca eriçaram. – É a pintora, não é? – Ele mexia a mão como 

se pintasse e ria.  

- As toalhas estão na área de serviço, Laurent. Pare de galantear a visita. – Enquanto 

Nora falava ele não tirava os olhos do meu. 

- Obrigado, mãe. – E ele se foi, demorando em parar de me olhar. Percebi de repente 

o feitiço em que tinha caído, enquanto minha mente ria da ironia que era o contraste 

entre os irmãos. Quando ele chegou à porta reparei Jean ali suspirando e rolando 

levemente os olhos. Os dois se foram. 

- Um mais diferente que o outro. Parece que Jean pegou o juízo todo para ele. Olívia 

e Laurent são tão impulsivos... – Ela falava subindo e descendo o tom. Acho que se 

também fosse mãe não chamaria meu filho de arrogante ou fechado, apenas 

ajuizado, claro. 

- O que aconteceu com Jean pra que ele ficasse assim, Nora? – Parecia que eu havia 

saído de um transe e a frase saiu rolando de minha boca sem qualquer controle. Nora 

me olhou espantada e comprimiu os lábios e as sobrancelhas. Expirou o ar forte. 

- Não tem como não perceber, não é? – Ela fez uma expressão de convencimento. 

- Olha, não é por nada não, mas ele nem tenta esconder. – Tentei falar de mansinho 

para não ofendê-la. Ela tinha o olhar distante. 

- Jean tinha vinte e cinco anos e já tinha de casado por uns dois anos. A mulher dele 

era meio mesquinha, viu? Jean era um bobo quando apaixonado, sempre se deixava 

levar. Essa, então, fazia gato e sapato dele. – Sua voz era cautelosa. Jean bobo 

apaixonado? Ok... – Nunca gostei dela, só não falava nada porque eu o via feliz. E 

você sabe, tudo que eu posso querer é a felicidade de meus filhos. – Ela tomou 

alguns goles do chá apreensiva. – Ela sempre exigia muito dele e ele era bem mais 

espontâneo que hoje. Implicava com todos os defeitos dele. – Isso é uma coisa que 

eu gostaria de ver. - E ele não tinha todos esses que tem hoje. Ele só era muito 

homem... – Ela sorriu de lado. Hmm... O que seria ser muito homem?  - Até que teve 

um dia que ele não aguentou e falou tudo que queria sempre falar. Eles brigaram 

feio. Ela saiu de casa bastante nervosa, estava correndo muito no carro e acabou 

batendo. – Ela comprimiu as sobrancelhas de tristeza, lembrando do momento. 

Tomou um pouco do chá e arrumou uma mecha de seu cabelo solto. – Ela ficou uma 

semana no hospital, eles até juraram fazer tudo funcionar melhor, mas ela cabou não 

resistindo... – Eu estava chocada. Nunca tinha perdido alguém próximo assim e em 

alguns minutos descubro que Jean perdeu dois. Nada é desculpa por seus 

comportamentos, mas enfim, eu consigo entender de onde eles surgiram. – Isso tudo 

foi um pouco mais de um ano depois que Charles morreu. – Ela mexeu os lábios se 

controlando para não chorar e sorriu. Simplesmente sorriu. Senti algo muito pesado 

no meu peito. Tirei o bloco de desenhos e a tigela de torradas que estava entre nós 

duas e a abracei. Mais calorosamente que quando a cumprimentei. Ela cheirava como 



sabonete e estava mais leve.  Em seguida, me apertou forte e me soltou com um 

sorriso largo. 

- Eu sinto muito que sua família tenha passado por tudo isso. Puxa vida, a gente 

nunca sabe pelo que o outro já passou, não é mesmo? – Falei, tentando ser 

carinhosa. Ela sorriu e ascentiu de leve. - Porque não me conta de quando o 

conheceu? – Eu falei mansinho, segurando sua mão, tentando mudar de assunto para 

transportá-la a uma lembrança mais feliz. – Quero saber o que mais posso 

demonstrar nesse quadro... 

- Ah, claro! – Ela logo mudou de energia e parecia ter voltado no tempo. – Então, 

estavamos no verão e todos os meus colegas queriam ir à praia acampar. – Ela dava 

pequenas risadas a medida que as lembranças apareciam. - Surgiu a ideia de 

fazermos o acampamento numa praia pouco movimentada, lá em Fouras. Meus pais 

não tinham deixado, então disse que ia dormir na casa da minha amiga. – E ela riu 

de sua travessura. – Nós fizemos camarão na panela numa fogueira, mergulhamos no 

mar e tudo mais... Estávamos eu, duas amigas e dois amigos. Então um desses 

rapazes me disse que tinha falado para mais um amigo dele ali de Fouras ir dormir na 

barraca com eles. – Ela colocou a mão na boca controlando o riso. – O mar estava 

bem azul, sabe? E frio, mas nós queríamos porque queríamos mergulhar... Ele estava 

tão bonito, lembro que fui correndo comentar isso com as amigas. Estava com um 

óculos redondo, bem hippie. – Ela riu. – E com uma camisa do Jimi Hendrix. – Ela se 

levantou e foi até um estante atrás de nós. Pegou um dos discos e trouxe até mim. 

Se sentou novamente e o entregou-me. Eu olhei, era o disco “Are you experienced”. 

– Ele gostava muito dele. Chegou a ir a dois shows dele! Mas eu nunca tive a 

oportunidade de ir junto. Morreu tão jovem, não é? – Ela suspirou. – Mas deixa eu 

voltar à história... – Ela parou parecendo repensar de onde continuar. – A gente 

conversou bastante e lembro que combinamos de sair da barraca no meio da noite 

para conversarmos mais sozinhos. – Ela riu e piscou um dos olhos para mim. Eu ri 

junto. – Quando cheguei lá ele já estava sentado olhando pra mar. Ah, ele me deu 

uma rosa vermelha! Eu morri de amores. Tinha achado uma roseira ali perto... A 

gente conversou bastante e depois é claro namoramos... Desde então nunca mais nos 

desgrudamos... – Ela torceu a boca lembrando de sua morte, mas voltou a sorrir. Era 

evidente a sua solidão, mas ainda assim ela era muito presente e completa. 

– Ele tinha o cabelo castanho escuro, mas não era escuro como o meu e dos 

meninos. Tinha os olhos verdes. Como Laurent. Olívia e Jean têm os olhos castanhos 

como os meus... Ele era bem alto. Assim com Jean. – Ela me olhava. – Você tem uma 

beleza tão clássica. – Eu ri envergonhada e espantada com a mudança de assunto. 

Ela sorria. 

- Obrigada. 

- Me faz lembrar Genoveve... – Ela me olhava me analisando. 

- Genoveve? – Perguntei confusa, tenho certeza que ela não mencionou esse nome 



na história. 

- A mulher de Jean. – Ela disse com a voz pesada. Não soube como reagir. Eu me 

parecia com a mulher falecida de Jean? – Mas de uma forma mais natural e 

delicada... – Cocei minha cabeça, procurando o que falar. 

- Obrigada... – Falei sem graça. 

- Você tem uma presença forte, como ela tinha, mas de um jeito bom, que não me 

faz querer quebrar minha porcelana inglesa. – Ela riu e eu a acompanhei. 

- Que ótimo, fico feliz! – Eu continuei rindo, querendo fugir o quanto antes do 

assunto. – Ei, o que você acharia se eu pintasse Charles olhando pro mar? Como ele 

estava te esperando... 

Ela pareceu surpresa novamente, piscou algumas vezes e pensou. Então ela deixou 

uma lágrima cair. Enxugou rapidamente. E riu. 

- Ia ficar ótimo. 

- Ótimo! – Fiquei feliz por poder fazer um progresso na pintura. Não iria ficar mais 

perfeitamente igual à foto de Jean! A abracei novamente. – Fiquei muito feliz por ter 

te conhecido, fiz mais progresso com esses minutos de conversa com você do que as 

duas semanas que vinha conversando com Jean. E eu devo te dizer, sua casa é pura 

arte! – Falei lentamente a última frase para colocar ênfase. 

- Obrigada! Você devia conhecer o resto dos aposentos. – Ela disse já se levantando. 

– Venha. - E me encarreguei de ir atrás dela. Fiquei rindo por dentro pelo fato de que 

toda pessoa mais velha gosta de mostrar a sua casa, mas, se você quer realmente 

saber, a casa merecia um tour mesmo. 

 Ela me mostrou várias salas diferentes. No térreo tinha uma de lazer com sinuca, 

xadrez e um jukebox, além de um escritório. Tinha também um banheiro e a cozinha 

com um forno artesanal. Subimos as escadas e ela me mostrou os quartos. Eram 

cinco, um para cada filho, o de Nora e um para visitas. Tudo muito clássico e chique. 

Todos com sacada e banheiro. Era uma casa e tanto. De um dos quartos, o de Olívia, 

pude ver na sacada, uma área de churrasco e piscina lá em baixo que era nos fundos 

da casa. Nora me contava pequenas histórias que aconteceram na casa e me 

mostravam fotografias antigas. Me contou como conseguiram comprar a casa antes 

que Jean nascesse para que ali fosse o lar deles. E que eles nunca haviam se mudado 

desde então. Laurent ainda morava ali com ela, apesar de independente. Ele fazia 

faculdade de música e tinha começado muito tarde. Passou dois anos depois que se 

formou no ensino médio viajando apenas com uma mochila nas costas. 

Olívia trabalhava na cidade numa empresa de publicidade e sempre passava ali para 

visitá-la. E Jean tinha começado sua firma de advocacia uns três anos depois que se 

formou e conseguiu um dinheiro bom bem rápido. Foi o único que fez o mesmo que 

Charles. Nora era professora de história da arte, agora aposentada. Toda a fortuna 

que eles tinham provinha de uma herança não tão grande que sua família a deixou e 

do sucesso de Charles. 



- Você é muito bem-vinda para vir passar um fim de semana conosco, viu? – Ela me 

disse enquanto estávamos sentadas numa mesinha na sacada de seu quarto olhando 

o lago lateral da casa. Era tudo tão lindo. Minha mente me imaginou rapidamente 

pintando o lago, sentindo a brisa do meu rosto e sentindo o cheiro de musgo mais de 

perto. – Estou falando sério! 

- Ah, muito obrigada, Nora. Seria revigorante. – Se Jean não ficasse por perto como 

toda essa tarde. Que foi maravilhosa, apesar de todos os momentos tristes. Nora era 

uma mulher e  tanto. Ainda que frágil e doce, era firme e muito alegre. 

Eu a contei de como foi minha faculdade de artes e minha partida da casa de 

meus pais. Contei sobre minha irmã mais nova que faz faculdade de Ciências Sociais. 

- Nenhuma de nós moramos mais na casa de nossos pais. Eu me mudei pra um 

apartamento na faculdade, mas juntei bastante dinheiro desde pequena e financiei 

uma casa com espaço pra montar meu ateliê nos fundos. – Sorri orgulhosa.  

- Que maravilha! – Ela me perguntou sobre relacionamentos e lhe contei sobre os 

poucos que tive. Foram apenas três, apesar de não me recordar ficar muito tempo 

sem algum caso aleatório. Me sentia confortável conversando com ela. Sempre quis 

ter aquela relação com meus clientes. Jean foi o mais difícil de tê-la e sua mãe a 

melhor! 

- Olha, Nora, se for de seu acordo, eu gostaria, depois que terminar sua tela, pintar 

algumas da sua casa, do lago, os cavalos e tudo mais... – Tentei ser sutil. Aquela casa 

merecia! Já conseguia visualizar as telas e os ângulos. 

- Claro, claro, menina! Já te disse que é muito bem-vinda. Vai ficar comigo assim que 

puder e fazer isso tudo. – Ela ria. Jean entrou no quarto. No mesmo instante não me 

senti tão mais a vontade. 

- Aí vocês estão. A gente devia ir... – Ele se direcionou à mim. - Ficamos mais que 

devíamos, já tenho gente me procurando. – Ele disse olhando o celular. 

- Pois é, eu estava até imaginando como você conseguiu driblar o trabalho para estar 

aqui. – Minha língua coçava para criticá-lo. 

- Não é? – Ele sorriu frouxo ainda olhando o visor do aparelho. 

- Ta aí um pouco de espontaneidade que você estava perdendo, não é, meu filho? – 

Nora se levantava para abraçá-lo. Quando o abraçou, Jean largou o celular relutante 

e retribuiu o carinho evitando me olhar. – Onde está Laurent? 

- Ele disse que ia praticar um pouco de piano. – Então me lembrei do piano de cauda 

que eles tinham na sala de estar. Como deveria soar bem. 

- Ah, vamos descer, deixe Nina ouvir pelo menos uma música. – E Nora deu uns 

tapinhas no ombro do filho avançando para a porta. Sorri triunfante para Jean que 

rolou os olhos e nos acompanhou colocando o celular no bolso. 

Quando chegamos na sala de estar Laurent estava lendo um livro, que eu 

supus ser de orientação para tocar música. Então o colocou em pé no atril do piano 

quando nos viu chegar. Ele estava de banho tomado, com os cabelos úmidos. Parecia 



mais urbano, ainda que artístico. Com uma camisa de manga comprida de malha fina 

branca e uma bermuda verde escuro, mas ainda descalço. 

- O nome da canção é Clair de Lune. – Ele disse e começou a tocá-la. Era uma 

melodia relaxante e depois começou a ficar mais intensa e complicada. Nora o olhava 

orgulhosa. Olhei para Jean e ele digitava em seu celular. Ao perceber meu olhar me 

olhou e voltou para o celular mal se importando. Laurent tocava meio atrapalhado de 

vez em quando, mas ainda sim era lindo. As notas eram macias e fáceis de ouvir. 

Fechei os olhos tentando me jogar na melodia, sentindo os cheiros a minha volta. Chá 

Vermelho. Perfume suave do Laurent. Grama úmida, todas as vezes que ventava em 

minha direção. Me transportei para a memória de Nora, juntando toda a história 

daquela casa dentro da minha mente, como um quebra-cabeça. Geonoveve. O som 

cessou. Todos aplaudiram assim que ele terminou, depois de uns cinco minutos. 

- Caramba, eu achei que você estava só aprendendo... – Disse espantada, já que, 

mesmo errando aqui e ali, era uma canção muito difícil a meu ver. 

- Bom, essa música eu venho treinando há muito tempo. – Ele riu num tom de 

confissão. 

- Foi lindo, filho. – Nora o beijou forte na bochecha. 

- Obrigado, mãe. 

- Parabéns, continue praticando, Laurent, vai ficar cada vez melhor. – Jean disse. 

- E ficar perfeito, não é? – Eu ri irônica. – Eu achei maravilhoso, muito difícil. – Falei 

olhando para Laurent. 

- Obrigado, irmão. Obrigado, Nina. – Ele disse de uma forma intensa, que me deixou 

envergonhada. 

- Temos que ir agora. – Jean disse me olhando. Suspirei de frustração. 

- Ok... – Fui abraçar Nora, que me apertou pela milésima vez. 

- Volte, ein menina. 

- Pode deixar, Nora, com prazer. – Disse e me encaminhei até Laurent que havia se 

levantado e se aproximado para se despedir. Estava estendendo  mão para 

cumprimentá-lo quando ele me abraçou a cintura repentinamente, deixando que eu 

abraçasse se pescoço. Me esquivei devagar e deixei Jean se despedir. 

- Tchau, gente, obrigada por tudo. – Disse me dirigindo à biblioteca rapidamente para 

pegar minhas coisas e ir embora. Assim que deixei a casa Laurent retomou a música 

e ao olhá-la novamente ela me parecia ainda mais encantada. Depois que foi 

preenchida de gente, de carinho, sentimento e história. Tudo isso tornou a casa mais 

especial e viva para mim. 

Entrei no carro e o caminho de volta foi igualmente silencioso que o de vinda. 

Pelo menos fora da minha cabeça. 


