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Todos os dias o livro era aberto e narrado do começo ao 

fim. Sempre o mesmo começo, sempre o mesmo fim. O 

que a irritava não era que sua aparição fosse apenas na 

página final; quando o cortejo matrimonial passava com 

todo esplendor pelas ruas sendo recepcionado pela 

população; mas que, embora estivesse ilustrada na 

última página, seu rosto fosse apenas uma sombra e mal 

dava para ver seu belo vestido laranja (ou talvez fosse 

vermelho). Estava na última fileira, acenando para os 

noivos que passavam, numa inútil esperança de ser vista, 

mas estava tão escondida que não passava de uma 

sombra, nunca percebida. 

Um dia, quando aquela pequena leitora, chegou mais 

uma vez ao fim do livro, mal teve como notar, mas a 

moça de vestido laranja (que agora parecia ser vermelho) 

havia avançado duas ou três fileiras e estava um pouco 

mais aparente na cena. Mas ainda não era percebida. 

Demorou mais alguns dias para que fosse capaz de 

avançar mais duas fileiras. Sonhava em avançar ainda 

mais. Agora as sombras deixavam de sublimar seu rosto 

e já era possível ver um nariz bem contornado, uma farta 

cabeleira castanha com um elaborado penteado e que seu 
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vestido era, sem dúvidas, vermelho. Ainda assim, diante 

ao esplendor dos personagens sorridentes na primeira 

fileira, ela não era percebida. 

Seguiram-se mais alguns dias e ela avançava. Era bem 

verdade que quanto mais chegava nas fileiras da frente, 

mais difícil se tornava. Quando estava na última e 

avançou uma fileira, mal notaram seus movimentos, mas 

agora que estava mais a frente, seus passos 

incomodavam e muitas vezes foi empurrada, tendo que 

retornar uma ou duas fileiras. A frustração não a fez 

desistir e quanto mais ela era empurrada de volta para o 

lugar de onde veio, mais desejo tinha de provar que 

podia conquistar um lugar ainda não alcançado. 

Continuava seguindo e, quando empurrada, aprendeu a 

usar os cotovelos ossudos para abrir caminho, alguns 

pisões nos pés e beliscões eram distribuídos entre aqueles 

que a incomodavam e impediam sua passagem. Era 

injusto que sempre os mesmos personagens tivessem o 

direito de estar nas primeiras fileiras, afinal eram todos 

personagens de uma mesma história e se eles podiam 

ocupar os espaços na frente, ela também poderia. Mas 

seu avanço incomodava e ela percebia nos olhos furiosos 

daqueles que ocupavam os primeiros lugares. 
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Quando chegou a segunda fileira, sabia que seu rosto não 

era mais uma sombra e, que se havia chegado até ali, o 

que a impediria de ir mais adiante. Sim, ela queria a 

primeira fileira, ainda que tentassem impedir, ainda que 

os olhares dirigidos a ela fossem apenas de ódio, ela 

queria um lugar na frente, onde ela pudesse ser vista por 

todos e olhar para todos de queixo erguido. 

A pequena leitora, mais uma vez, chegou ao final do 

livro, e viu com delicioso espanto, uma nova personagem 

que ocupava a primeira fileira: com um belo cabelo 

castanho, um nariz bem contornado, um vestido 

vermelho deslumbrante, um queixo erguido e tão negra 

que contrastava com toda primeira fileira de cortesãos 

que recebiam os noivos, lá estava ela, sorrindo e 

acenando, finalmente, percebida.  

(Publicado em 2017 no livro O sonho de Ulisses e dez 

contos fantásticos) 


