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Quando  Você  Menos  Esperar
Juliana Parrini

Sabe aquele dia em que você acorda prevendo que o melhor seria continuar na cama? Hoje 
era um desses dias.

Esse seria o primeiro dia dos namorados que eu passaria sozinha em cinco anos. Eu não 
podia reclamar ou ficar triste por conta do meu novo estado civil. O Rafa era mesmo um 
banana! 

Levanto da cama sem muitas perspectivas. Planejo o dia com uma sessão de filmes infi-
nita na TV a cabo, enfiada debaixo das cobertas, com direito a pipocas e sorvetes de diversos 
sabores. Será que assim o dia passaria mais depressa?

Em um dia comum convidaria as minhas amigas para essa sessão extraordinária ou até 
mesmo para um passeio no shopping, mas hoje, todas estão com seus respectivos namorados, 
noivos ou maridos e os seus dias foram romanticamente programados.

No terceiro filme já estou agoniada. É a história de uma mocinha que está sozinha e triste, 
que resolve sair pelo mundo em busca da sua felicidade, e, claro, encontra um homem incrível.

— Balela! — esbravejo jogando o pote de sorvete que estava na mesinha de cabeceira.
Se eu não dependesse do trabalho para pagar as contas e se as minhas economias dessem 

para tal aventura, não pensaria duas vezes! Mas eu tenho um trabalho que exige responsabili-
dade, um aluguel para pagar, um carro para quitar e as minhas economias de hoje não dariam 
nem para viajar pelo país. 

Após essa constatação, percebo que tenho duas opções. Continuaria em casa e a cada 
filme me afundaria ainda mais em uma tristeza agonizante ou iria fazer um dos meus progra-
mas favoritos: bater perna no shopping e me presentear com algo lindo.

Respiro fundo e desligando a TV, faço a minha escolha.
Me olho no espelho e não gosto do reflexo. Eu deveria ajeitar esse cabelo, colocar uma cor 

nesse rosto e tirar esse moletom cinza!
Eu sabia exatamente o que deveria ser feito. 
Visto a minha melhor roupa e me perfumo. Sozinha sim, porém jamais desleixada! Esco-

vo meus cabelos e passo uma maquiagem leve.
Chegando ao shopping, passeio sem esperar muita coisa e os meus olhos são atraídos por 

inúmeros casaizinhos apaixonados por todos os cantos. Não deixo me abater.
Eu sou uma mulher linda, dona do meu próprio nariz e vou agora mesmo comprar um 

presente para mim! 
Olho para os lados até que avisto a loja Andarella. Amo essa loja e nada melhor do que um 

item de lá para me alegrar e me sentir mais poderosa do que nunca.
A loja está cheia, mas logo sou atendida pela Fernanda, uma simpática funcionária. Tiro 

as minhas dúvidas sobre alguns pares de sapatos e peço alguns deles para experimentar. Até 
que enxergo do outro lado da loja, um par de botas de cano longo preta lindíssima. Eu estou 
mesmo precisando de uma dessa para arrasar!

Sem pensar duas vezes vou até lá e, na mesma hora, agarro um dos pés e outra pessoa pega 
o outro. 
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Sou surpreendida por um moreno alto, com um par de olhos verdes e corpo que me faz 
ficar paralisada por alguns instantes.

Ele levanta os ombros e abre um sorrisinho sem-vergonha. Como é que é?
— Desculpe, mas... — pigarreio. — eu vi as botas primeiro.
Ele levanta um pé da bota e analisa o calçado.
— Bom, senhorita, acho que não é bem assim. Considerando que estou com um dos pés 

das botas na mão, acredito que chegamos a um impasse.
Ele me olha de cima a baixo e fico oscilando entre o deslumbre e o constrangimento.
Em instantes, Fernanda reaparece e esclarece que aquele era o último par da loja, mas que 

tentaria encontrar em outra unidade. Tentaria? Último da loja? Ah, não! Era minha!
— Sinto muito. — O homem levanta os ombros. — Acho que deveríamos entrar em um 

acordo.
Eu queria poder expressar o que se estava sentindo e contar tudo para esse completo es-

tranho. 
“Querido, eu sei que você quer levar essa linda bota para sua namorada de presente de dia 

dos namorados. Eu sei, eu entendo. Mas, por favor, tenha misericórdia dessa pobre mulher 
que veio passear no shopping sozinha e que não tem nada programado para o restante do dia. 
Deixe-me levar a bota para sair daqui feliz! Por favor!”

Eu não iria fazer isso, não diante desse belo homem. Minha única reação é abraçar a bota 
com força. Ela era minha!

— Não tem acordo. Essa bota é minha.
Ele sorri novamente e coloca uma das mãos no bolso da sua calça jeans apertada. Através 

da blusa consigo observar o físico dele. Esse homem era incrivelmente lindo. Pisco algumas 
vezes e sacudo a cabeça. O que eu estava fazendo?

— Eu iria apenas sugerir que a senhorita...
— Mariana — completo.
— Eu iria sugerir que você aceitasse jantar comigo qualquer dia desses, Mariana. Com 

essas botas, é claro.
Abro a minha boca e fecho algumas vezes. Eu estava surpresa. Ele está me chamando para 

sair? Esse Deus Grego? 
Minhas pernas começam a tremer. Isso só poderia ser uma brincadeira!
Respiro fundo e tento me recompor. Onde já se viu?
— Primeiro, senhor...
— Guilherme — ele pronuncia com uma voz firme e extremamente sexy.
— Guilherme, eu jamais iria sair com um homem que mal conheço e... e... ainda mais 

comprometido! Não tem vergonha na cara, não? Comprando presente para a namorada e 
cantando outra na cara de pau!

Que absurdo!
Ele sorri. Sorri fabulosamente, ao mesmo tempo em que meneia a cabeça. Que petulância!
— Olá, Mariana, meu nome é Guilherme Milano. — Ele retira a mão do bolso e a estende 

para mim. — Eu tenho trinta anos e sou advogado, moro aqui próximo ao shopping e traba-
lho no centro da cidade. E, respondendo a sua pergunta, sou solteiro, não estou comprando 
um presente para a namorada. Eu estou aqui na Andarella porque é a loja preferida da minha 
irmã e resolvi comprar o presente de aniversário para ela. 
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— Irmã? Sei — debocho.
Esse era um típico cretino sedutor!
— Acho que agora já nos conhecemos... — ele diz, estendendo o outro par da bota para 

mim. — Posso dizer que te achei linda e com um excelente gosto. Talvez poderíamos nos 
conhecer melhor. Então, para não sobrar dúvidas, posso refazer o convite, Mariana: você 
aceitaria sair para jantar comigo hoje?

Nego com a cabeça, já sorrindo nervosa. Hoje? E a namorada? 
Era como se eu dissesse em gestos: me engana que eu gosto, bonitão! Vê se eu tenho cara 

de cair em uma fria dessas? Você pode ser um gato, um pedaço de mau caminho, mas estou 
vacinada contra caras safados. Já bastou ser a traída enquanto estive com o Rafa! Rafa banana!

Percebendo minha relutância, Guilherme torce os lábios e agradece baixinho. Antes que 
ele se vire me deixando ali, paralisada, no meio da loja cheia, segurando as botas com força, 
percebendo que acabei de negar uma noite maravilhosa, ouço um gritinho.

— Maninho! Eu sabia que você iria me comprar um presente da Andarella!
Uma jovem de cabelos longos e castanhos abraça Guilherme e o beija na bochecha.
O quê?
— Bom, eu pensei em botas, mas...
— Uau! — A menina chega perto de mim e vê as botas na minha mão. — Essas são lin-

das! Quero iguais a dela. Já pediu para a atendente?  
— Já, mas infelizmente...
— Essas são suas — digo, sem pensar demais, entregando as botas nas mãos dele. — Gui-

lherme havia pedido a atendente. 
Ele franze o cenho e ela nos olha com um sorriso animado. O que um homem bonito não faz?
— Ah, que tudo! 
A menina agradece ao irmão e sai em disparada para escolher uma bolsa e um cinto que 

combinasse.
— Eu... — ele ameaça dizer.
Sem deixá-lo continuar, eu enlaço seu pescoço e o beijo na boca. Um beijo lento, terno e 

carinhoso, ali mesmo no meio da loja. E eu era louca de deixar escapar um homem desses? 
Nem pensar!

— Essa foi a única forma que eu encontrei para dizer que sim, eu aceito o seu convite — 
sussurro para ele, que abre mais um sorriso. 

Céus, eu jamais iria me cansar de ver esse sorriso!
Agora era a sua vez de me beijar.
Guilherme segura minha cintura e devagar, beija meus lábios com doçura.
— Essa é a minha de dizer que estou feliz por isso.
Nós nos beijamos novamente até ouvirmos um pigarreio ao nosso lado.
— Desculpe — intervém Fernanda. — Eu trouxe mais um par da bota de cano alto preta.
Suspiro.
— Então, por favor — diz Guilherme. — Embrulhe as duas para presente. Uma para a 

minha irmã e a outra para essa linda mulher.
Ameaço protestar, mas logo sou interrompida por outro beijo. Meu coração pulsa frene-

ticamente, minhas pernas ficam bambas e a única coisa que me vem à mente é: graças à Deus 
eu saí de casa!
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O jantar foi maravilhoso, assim como os anos seguintes. 
A Andarella faz parte da nossa história e todos os anos, no dia dos namorados temos um 

ritual: escolher um presente na loja e, claro, usá-lo no jantar de comemoração. É a nossa forma 
de celebrar esse dia tão especial. 

Não é só no dia dos namorados Guilherme me presenteia. Afinal, como ele mesmo diz: 
“presente da Andarella não tem erro”. 

Guilherme foi o meu presente, não só de dia dos namorados, mas um presente da vida. 
Fecho as páginas do meu diário com a mente preenchida de lembranças boas daquele fatídico 
dia que começou de forma terrível e terminou de uma forma surpreendente.

Quem diria, hein, Mariana? 
Aceitar e reconhecer os presentes da vida é uma boa forma de encontrarmos a alegria. A 

vida é uma montanha-russa de emoções. Dias bons, dias ruins. Um sobe e desce ininterrupto. 
Ficar parado é que não dá! Nada cai do céu! 

Para chegar ao pote de ouro precisamos percorrer todo o arco-íris.
E, tudo pode acontecer quando você menos esperar.


