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Mayara Almeida

I

Ela nasceu numa cidade interiorana. 

E quando se nasce em lugares assim, as re-

lações são diferentes.  Elas são sólidas, são 

longas, são confortáveis.  Elas são na porta 

de casa.  É um jeito diferente de ser conhe-

cido e de estar perto.  Um diferente apren-

dizado sobre o amor.

Certo dia, bem distante de tudo que 

aprendeu e da cidade em que nasceu, ela 

acordou pela manhã, e foi viver a sua vida. 

Foi quando aconteceu: coração inteiro num 

encontro raro. O que ela conhecia dos sen-

timentos era a rapidez, a pressa de chegar 
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No compasso do amor

e se despedir. E com a mesma pressa já ha-

bituada, ela apenas olhava as prateleiras do 

supermercado em busca de encontrar o seu 

objetivo; mas estava desatenta a certos de-

sejos que não avisam quando vão surgir. E 

ali estava ele, além das prateleiras. Aparen-

temente disponível, totalmente real. E ela, 

que não tinha mais qualquer apego à antiga 

história, poderia retomar a verdadeira felici-

dade.

Eles se veem, sorriem, e só. Tudo se-

guindo no nível possível da normalidade. 

O celular tocou e ela diminuiu o passo ao 

atender. Perdeu-o de vista. Foi em direção 

ao ponto de ônibus e mais a diante, ela olha 

como quem não acredita naquilo que vê, 

novamente se encontraram. Ela deve ter 

desejado tanto que, em breve espaço de 
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tempo, alguma coisa trouxe-o para perto 

dela novamente.

Ele se aproxima e pergunta educada-

mente que ônibus ele e seu amigo deveriam 

pegar para chegar ao destino desejado. Ela, 

confusa com a situação, respondeu que sa-

bia qual o ônibus, mas acreditava que eles 

também sabiam. E ele falou mais algumas 

coisas que ela não conseguiu decifrar, mui-

to menos tentou entender. Ele não era dali.

Estavam de pé, do lado de fora do su-

permercado. Todo o cenário era estranho, 

mas caminharam juntos, em direção ao 

ônibus e aos poucos, para o lado de dentro: 

dentro da realidade, dentro do sonho, den-

tro do coração.
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