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Lá estava ela: grávida de palavras, em eterna gestação.  
A cabeça pesava como uma barriga prestes a comple-
tar 40 semanas. Os pés inchados e as costas em petição 

de miséria. Dia após dia, era preciso suportar as pontadas e 
as contrações indicando o desejo de expelir a melhor frase, 
o texto irrepreensível, o discurso perfeito. Um enorme senti-
mento de impotência a acometia nessas horas. A criança pa-
recia nunca estar pronta para vir ao mundo. 

À sua maneira, cada um descobre um jeito de sobreviver à 
agonia de não conseguir externar o que pensa e sente. E dá-lhe 
inchaço, gases, cãibras, enjoos, estresses, queimações, úlceras, 
amidalites, faringites, rinites, sinusites, bursites, estomatites, 
urticárias, candidíases, pedras nos rins, na vesícula e, claro, tu-
mores generalizados. Uns fazem terapia. A outros resta encher 
a cara, fumar, jogar videogame, passar horas no Facebook, 
Twitter ou seja lá qual for o nome da mais nova invenção cria-
da por nerds do Vale do Silício.

Esses vícios e fugas são vetados à Ana. Beber está fora de 
cogitação. Nem bem termina o primeiro copo e responde com 
sinceridade a qualquer coisa que lhe perguntam, configuran-
do o mais puro estilo suicídio social. Quanto ao cigarro, sem 
chance. Nunca entendeu como alguém pode se sujeitar a algo 
capaz de provocar males tão atrozes quanto o mau hálito e o 
câncer. Jogos eletrônicos e redes sociais são para quem tem 
tempo. Não era o seu caso.
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Assim, quando quer extravasar, compensar, queimar a ener-
gia reprimida da palavra não dita, do gesto não executado, do 
beijo não dado, ela nada. Tenta desinchar, alongar, consertar o 
corpo. Em meio a isso, pensa no verbo que traduz sua atividade 
esportiva preferida: nadar. Palavra que, em português, contém 
em si as mesmas letras do pronome indefinido nada, uma ironia 
linguística, posto que o verbo é sempre associado a movimento. 

Ao deslizar sobre as águas, gosta de se entregar à sincronia 
dos braços e pernas, à respiração pela boca, à eliminação do 
ar pelo nariz, ao ritmo e à força que impulsionam o corpo. Há 
outras peculiaridades que a atraem, como a modalidade costas, 
durante a qual não resta alternativa senão mirar o teto metálico 
que recobre a piscina da academia. Um processo quase hipnóti-
co, apropriado à tentativa de amenizar o turbilhão que a afligia 
desde o fatídico e definitivo ano anterior. Nadar lhe dava certa 
sensação de leveza e fluidez, acalmava seu coração, retirava-a 
do poço escuro em que se sentia na maior parte do tempo. Por 
alguns segundos, chegava a acreditar que poderia sair limpa do 
lamaçal em que, lá fora, distante da piscina aquecida cuja água 
era de um azul cinematográfico, se deixara afundar. 

Dentro de Ana, em peculiar cárcere privado, uma ideia fixa 
lhe tirava a concentração e a capacidade de raciocínio crítico apu-
rado do qual sempre se gabara. Toda a sua competência e talento 
pareciam estar voltados à criação de um único propósito: imagi-
nar o dia em que poderia ter Helena de volta. Um amor inusitado, 
súbito, decisivo. Certeza que abalara velhas estruturas. Relógio 
pelo qual seu tempo passara a se guiar. Agonia, deleite, dilema. 
Tragédia grega: problema. Bela e avassaladora como o mar. He-
lena era calmaria e tempestade. Crepúsculo ao fim da tarde. E 
foi pensando nela enquanto nadava que, ao invés de uma solução 
para o seu drama, o que Ana conseguiu foi apenas o baque seco 
seguido da dor: batera a cabeça na borda da piscina. De novo. 
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A sensação labiríntica, o desconcerto e a saudade regiam 
sua vida desde que deparara com Helena pela primeira vez. A 
partir daí, tudo parecia descontrolado, do avesso, de cabeça 
para baixo. Ana perdera sua bússola interna. Não sabia mais o 
que faria nem para onde iria. 

Elas se conheceram em um curso da Pinacoteca do Esta-
do de São Paulo. O tema era a obra do pintor José Ferraz de 
Almeida Júnior, no qual Ana, professora de História da Arte, 
se especializara. Helena abrira mão das redações jornalísticas 
para atuar como braço direito na ONG mantida pelo marido, 
o renomado artista plástico Theo Valadares da Silva, interna-
cionalmente conhecido como Theo Valadares. Cruz vermelha 
da alma, a instituição oferece aulas de música, pintura, vídeo e 
fotografia a jovens de baixa renda. 

Casada há mais de dez anos, Ana nunca pensara que pudesse 
se apaixonar de novo com tamanha intensidade. Helena desperta-
va algo infinitamente maior do que a admiração estética advinda 
do olhar aguçado de quem estava habituada a lidar com a beleza. 
A jornalista causava em Ana um sem-número de sintomas: palpi-
tações, boca seca, tremores e transpirações de um estado quase 
febril. Aos 40 anos, e em pleno século 21, a professora adquiriu a 
postura das heroínas dos folhetins românticos do 19. 

Passava os dias contando as horas para ver a amada e, 
enquanto não acontecia, vislumbrava seu rosto nas mulheres 
representadas nos quadros que analisava. Das madonas de Ra-
fael à série de autorretratos da brasileira Adriana Varejão, a 
imagem de Helena se adaptava a estilos variados. 

Desde aquele inesquecível 9 de abril, o exercício mental prefe-
rido de Ana era reconstituir em minúcias o momento em que vira 
sua musa pela primeira vez. O outono da capital paulista e o céu 
azul sem nuvens, típico da estação, perdia em beleza para a moça 
que enveredou pelo prédio histórico da Pinacoteca como se flu-
tuasse. Impossível não sucumbir ao tom de sua cor, paleta singular 
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que resultara na morenice fervida ao sol de gerações miscigenadas 
e sucessivas, atingindo coloração semelhante à do açúcar em calda. 

Ao deparar com ela, o ateísmo de Ana resvalou na dúvida. 
Visão como aquela, pensou, só poderia mesmo ser fruto de um 
ser supremo! Mas a quem poderia ser atribuída a assinatura 
de obra tão singular? Michelangelo? Da Vinci? Deus? Difícil 
dizer. De certo mesmo, só a certeza de que tamanha harmonia, 
simetria, proporção e imponência não encontravam explicação 
nem na história da pintura nem na lógica ateísta. 

Alheia a tais reflexões, Helena seguia pelo térreo do mu-
seu com sua figura delineada pela camiseta branca, justa, de 
alcinha, marcando as curvas dos seios arredondados, aparen-
temente perfeitos, como o das estátuas clássicas presentes no 
local. A peça fazia contraponto à saia longa de malha azul 
escura moldando quadris e pernas com elegância, e deixando 
a imaginação a critério do observador. Ao meio das costas, 
caíam seus cabelos castanhos e compridos, cujos cachos volu-
mosos se moviam em balé peculiar entre as espáduas e o colo. 

No antebraço direito, três gaivotas tatuadas, simbolizando a 
paixão pelo mar. No verão, sempre que a agenda permite, costu-
ma se refugiar numa pequena pousada em Boiçucanga. Gosta de 
contemplar a imensidão marítima, caminhar na praia, escrever 
poesia ao som das ondas. No dia a dia em São Paulo, contenta-se 
com caminhadas pelas ruas e praças de Higienópolis, o arbori-
zado bairro onde mora. O ritual se completa com o cafezinho e 
a broa mineira na Padaria Benjamin Abrahão. 

Em seu trajeto, cumprimenta porteiros, moradores, jorna-
leiros e taxistas da região. É uma figura solar, conectada a uma 
instância mística qualquer e que tem por dom transformar para 
melhor o dia de quem dela se aproxima. As vibrações que ema-
na conseguem transpor a barreira comumente imposta pelos  
habitantes das grandes cidades, sisudos e desconfiados. O calor 
de Helena não só quebra o gelo como distribui energia. 
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Tantos predicados também transpareciam enquanto desfi-
lava pelos corredores da Pinacoteca. Por segundos que se eter-
nizaram, a luz de Helena entrou pelas retinas de Ana, que, 
de maneira instantânea, enviavam as imagens da moça para o 
cérebro. Lá, em apropriada câmara escura, a professora revela-
ria tais fotografias e as guardaria ali para sempre. Enquanto o 
processo ocorria, Ana se deu conta: aquela era a primeira vez 
em anos de estudos, pesquisas e visitas ao Museu que alguma 
coisa chamava mais sua atenção do que a coleção de quadros 
de Almeida Júnior. Tal percepção causou-lhe impacto, fazendo 
com que se distraísse a ponto de perder Helena de vista.

O sumiço da moça trouxe a professora de volta à realidade. 
Como de costume, ela chegara quarenta minutos antes de a aula 
começar para cumprir à risca o ritual de pedir a bênção ao seu 
pintor preferido, dando uma olhada rápida, mas nem por isso 
menos apaixonada, em alguns de seus quadros. Depois, descia 
para tomar café no ambiente externo da lanchonete, que brinda 
os frequentadores com a vista privilegiada do Parque da Luz. 

Naquela tarde, Ana fez o pedido e, minutos depois, pegou a 
pequena bandeja com o café, as lascas de limão como acompa-
nhamento, e a garrafa de água. O local estava lotado de turistas 
estrangeiros e seus cicerones, algo frequente naquele roteiro obri-
gatório para apreciadores de arte vindos de todo o mundo. 

Uma única mesa, ao fundo, contava com apenas uma ocu-
pante cujos olhos vidrados fixavam as páginas de um livro. 
Tratava-se de ninguém menos que Helena, abduzida por um 
universo paralelo qualquer. “Leitura”, pensou Ana, referindo-
-se ao título de uma das telas de Almeida Júnior. Nela, uma 
jovem de pele clara e cabelos castanhos longuíssimos – a ponto 
de arrastarem pelo chão –, lê sentada em uma cadeira num 
terraço amplo, de onde se vê um horizonte verde, pontuado 
por árvores e poucas construções. Dentre elas a que, de acordo 
com estudiosos, poderia ser a do Teatro São José, no Centro 
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da capital paulista, à época, ainda tomada pela exuberância da 
natureza que compunha o planalto. 

A imagem de uma mulher entregue à leitura era algo raro 
na pintura brasileira do século 19, que, até então, não tinha 
por hábito retratar o sexo feminino em situações que demos-
trassem superioridade intelectual. Mais de cem anos depois, e 
também na região central de São Paulo, ali estava Ana admi-
rando outra leitora que se deleitava com seu ato na cidade que, 
tantas vezes, serviu de inspiração e cenário ao pintor ituano. 
Sugada por aquela força irresistível, a professora deu meia dú-
zia de passos e viu-se parada à frente da moça. 

Ao perceber a presença, Helena ergueu a cabeça e enca-
rou Ana com seus olhos imensos, caramelizados. Ao vê-los, foi 
possível à professora entender a abrangência e a complexidade 
da expressão “olhos de ressaca” – genial definição machadiana 
para aquela correnteza capaz de invadir, inundar, afogar. Não 
bastassem os olhos, a Capitu contemporânea sorriu e, como 
que proferindo uma sentença em voz alta, disse:

– Oi! 
Duas letras selando destinos. Carimbo. Passaporte. Passa-

gem capaz de conduzir a latitudes nunca dantes percorridas. 
Na outra ponta, nocauteada, Ana reuniu forças para responder 
à saudação e complementá-la com um pedido:

– Oi. Posso sentar com você? 
– Claro. Põe seu material aqui na mesa. Deve estar pesado – 

emendou Helena, apontado os livros e apostilas que a professora 
usaria na aula daquela tarde e aos quais apertava junto ao peito 
com a mão esquerda, enquanto equilibrava a bandeja com a direi-
ta. Ana obedeceu. Tomou assento sem tirar os olhos da criatura 
que ofuscava a visão do jardim secular ao redor. Extasiada por 
uma sensação de alumbramento, quase epifania, levou pouquíssi-
mos segundos para dar o veredito: aqueles traços preenchiam os 
requisitos necessários para alçar Helena à categoria de obra-prima.
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