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INCOLOR 

Estamos evitando gastar tempo com besteiras, né?  

Eu tentava justificar para mim mesma por que somos assim, enquanto pensava            

na sociedade e na minha vida. Sempre que paro para ler, penso em todas essas histórias                

de romance que eu nunca poderia viver. Mas assim que minha mãe me chamava para o                

jantar, eu voltava ao normal, à frieza. Sentei no meu lugar à mesa, olhei a comida,                

esperei meu pai dizer que podíamos começar a comer. A comida estava boa, como              

sempre, a conversa no jantar era sempre a mesma, perguntavam, como de costume,             

como estavam os estudos e quanto eu havia tirado na última avaliação.  

Eu, como o resto dos meus colegas, era muito focada na escola, até porque, se                

não fosse, tirariam meus livros. Minha única diversão e passatempo fora estudar. O que              

na verdade era uma obrigação que começara a se tornar repetitiva e chata. Mas se               

quisesse continuar lendo, teria de manter minhas notas. Nem todos os meus colegas             

tinham o direito de ler livros que não fossem didáticos, mas não saberia dizer, pois não                

conversamos muito. Esses privilégios eram dados apenas aos alunos que tivessem notas            

excelentes.  

Fui dormir pensando, “como seria se apaixonar e encontrar um alguém especial.”            

Nunca sentiria essa sensação, pois, em pouco tempo, meus pais já escolheriam meu             

futuro marido. Provavelmente alguém inteligente e trabalhador, sério, como a maioria           

dos pretendentes. Acordei no dia seguinte, era o feriado por que eu tanto esperei, o dia                

em que poderia terminar meu livro e ver como acabaria a história linda de Ísis e Ethan.                 

Me sentei no jardim embaixo da minha árvore preferida. Comecei do capítulo vinte e              

sete, em que havia parado na noite anterior. Fui interrompida por um barulho, me              

assustei e olhei para cima. Era um menino, nunca o tinha visto antes.  

Ele havia deixado caírem seus livros, fui ajudá-lo, recolhi alguns pra ele. Assim             

que olhei os títulos abri um sorriso. Ele me olhou e também sorriu, não falamos nada,                

mas eu senti algo estranho. Um sentimento novo, que eu não conhecia. Nos olhamos por               

um tempo, ele assentiu e voltou a andar. Sentei-me de novo embaixo da minha árvore               

preferida, terminei meu livro, entrei em casa. Estudei, desci para o jantar, conversei com              

meus pais, mas dessa vez estava tudo diferente: 

colorido. 

 



 


