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Bordando este livro

rimeiro chegou “Foi bom te ver, James Dean”,
misturando moderno e antigo, a fantasia dos anos 60 
com o ciberespaço do ano 2000. A história de um amor 
tão esperado com um final absolutamente inesperado. 
De mexer com o coração.

Em seguida, pousou em minhas mãos “Olhos de 
amoras”, um Romeu e Julieta que de tão conhecido faz a 
gente querer ler de novo e sempre, e torcer pelo final que 
Shakespeare — e, às vezes, a vida — não pôde nos dar.

Mais uns dias e me peguei rindo com “Problema 
bom”, delicioso como um chocolate, divertido e delicado 
como um filme do Carlitos. O amor por uns Olhos que, 
com certeza, todos nós já vimos um dia. O livro, como 
um bordado, ia tomando forma.

Não demorou muito e me vi devorando “Me pre-
parando para te encontrar”, e acabei me apaixonando 
mesmo foi por Maria Clara, tão igual à imensa maioria 
das meninas que existem por aí, querendo ser “lindas e 
louras”, preparando-se para um príncipe (também “lindo 
e louro”)... A tessitura do texto parecia quase pronta. E 
os contos, encomendados um a um, como linhas que 
se cruzam e se encontram na agulha, iam formando um 
conjunto, uma trama encantadora compondo o bordado 
daqueles que esperam o Grande Amor.

Para encerrar, “Enquanto meu amor não vem”, iní-
cio e fim do livro. Um espanto: o James Dean da Vivina é 
o mesmo do Jorge, os olhos do Galdino remetem aos da 
Márcia. Os contos se encontraram, sincrônicos, sem que 
os autores tivessem trocado uma palavra sequer. Penso 
que é assim que se constituem os livros que precisam 
existir. Fazem-se sozinhos, em sua força.

Enquanto meu amor não vem, coletânea de seis 
contos, de seis autores diferentes, retrata esta espera tão 
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8 Januária Cristina Alves

misteriosa, fascinante e imprescindível para qualquer ser 
humano: a espera do Grande Amor. Estilos e jeitos di-
versos de ver a vida fizeram com que os autores nos re-
velassem, de um jeito original e maravilhoso (todos são 
grandes mestres da nossa literatura infantojuvenil), este 
movimento.

O enigma desta Espera e a possibilidade de traba-
lhar com amigos queridos e escritores que admiro me 
motivaram a pegar o bastidor e arrematar este bordado. 
Agora, ao vê-lo pronto, orgulho-me do resultado. A todos 
aqueles que esperam, este livro. E a certeza de que, um 
dia, irão encontrar.

Januária Cristina Alves
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Enquanto mEu amor

não vEm

Vivina de Assis Viana
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nquanto meu amor não vem, estou aqui, pensando 
nele. Pensando não, imaginando. A gente só pensa em 
quem conhece, e eu nunca vi esse meu amor, nem de 
muito longe.

Imaginar é mil vezes mais fácil. É pensar do jeito da 
gente. Mil vezes mais fácil.

Se eu for imaginar do meu jeito, meu amor vai ter a 
cara do James Dean. Nunca vou me esquecer dos dois fil-
mes dele que vi no cinema aqui da cidade, um com nome 
grande, Assim caminha a humanidade, outro, pequeno, 
Vidas amargas. Nunca vou me esquecer. Vou passar o res-
to da vida me lembrando das histórias, das paisagens, das 
músicas, das cores, das roupas, dos risos, das lágrimas.

Acho que quando meu amor vier — se vier —, ele 
vai chegar assim, feito o James Dean nos filmes. Com 
jeito de quem não quer nada, querendo tudo. Usando 
aquela camiseta que o James Dean nunca tirou. Branca, 
colada no corpo. Os jeans também, justos, colados nas 
pernas. Ah, e desbotados. Desbotadíssimos.

Ele vai chegar assim, feito o James Dean, colado e 
desbotado. Com aquele jeito de moço desamparado, pa-
recendo pedir um abraço.

Se eu pudesse, abraçava o James Dean bem abraça-
do. Fazia o filme virar verdade e ia passear com ele nas 
ruas dos Estados Unidos. Ele mora lá.

As ruas daqui eu já conheço. Cheias de buracos, a 
gente nem consegue passear direito. As de lá, eu nun-
ca vi, preciso imaginar. Ainda bem que sou treinada em 
imaginação. Quase diplomada.

Neste exato momento, estou me imaginando nas 
ruas de lá — planas, cheias de árvores —, com o James 
Dean de verdade. Não esse, dos filmes. Esse, que só 
quer saber de abraçar a Elizabeth Taylor, a mulher mais 
bonita do mundo, segundo meu pai, esse ia querer me 
abraçar?
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