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Dança comigo?

Inspirei profundamente quando reparei que seus passos o 
guiavam até mim. Tanto, que me esqueci de soltar o ar, e as-
sim permaneci o tempo exato para que meu corpo fosse toma-
do por uma tontura quase satânica, que amoleceu as pernas e 
retesou um sorriso modesto beirando o invisível. E, em meio a 
esse súbito encantamento, concluí:

– Oh, céus, eu não sei sorrir!
Ele, por sua vez, trouxe consigo uma tríade de adjetivos, 

dos mais petulantes, daqueles com doutorado em derrubar os 
queixos das avós de forma irreversível: simpatia que lhe escor-
ria pelos poros; educação que, dada a abundância, poderia ser 
vendida na barraca da esquina; e, por fim, um inclinar de ca-
beça para o lado, que era isoladamente o tiro de misericórdia. 
Atirou, sem pudor, o esperado “dança comigo?”, enquanto mi-
nha mente se alarmava:

– Oh, céus, eu não sei dançar!
Caminhamos até o centro do salão, onde invejei os demais 

casais ao redor - corpos com vida - enquanto o meu estava ain-
da opaco pelo passado. Ele me puxou zeloso pela cintura, an-
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tes que eu me perdesse nessas brutais divagações, e simples-
mente me pôs a bailar. Folgaram em mim susto e vergonha 
no momento em que meus olhos descobriram os seus. Visitei, 
apressada e inflexível, um ponto fixo no chão, onde em luzes 
de néon piscavam os dizeres:

– Oh, céus, eu não sei ser eu!
A primeira dança foi sinônimo de prazer e tormento pelo 

desconhecido. Na segunda, experimentei uma sensação de “as 
metades da laranja” e quando, ao fim da terceira dança, percebi 
que ele já se esquivava de mim, o desespero surgiu inevitável:

– Oh, céus, eu não sei me despedir!
Achava que não saberia sorrir e, no entanto, ele me arran-

cou até risos. Não julgava ser possível dançar e, fácil, fácil eu 
havia incorporado uma estrela da Broadway. E me tornei eu 
mesma em cada passo ou rodopio. Mas, felizmente, não me 
pertenceu a despedida, e sim o agradecimento, somente isso, 
à medida que ele se afastava. Deixei o aprendizado para de-
pois e segui calada até a saída, ouvindo ainda uma canção que 
talvez contasse a história de alguém em meio às loucuras do 
amor. Não foi surpresa quando meus olhos, por fim, ecoaram, 
desolados:

– Oh, céus, eu não sei chorar!

miolo-aquelamoca.indd   16 1/5/2018   1:16:00 PM



Aquela moça  |  17

A história de cada um

Nem é preciso que revelem o quanto a dor dilacera, o peito 
arfa e os dias não escoam. Diviso a tortura em cada olhar. Não, 
essencial isso não é, mas sei o quanto é necessário que cada um 
de nós conte a sua história.

Levantou-se P., portanto, mãos trêmulas, cultuando a luz 
da sala:

– Eu sonhava que o momento seria eterno e que, por ser 
eu tão incomensurável, poderia adquirir o dom de voar e se-
duzir a amplidão; eu saberia enxergar lágrima doce em cada 
melodia de canções favoritas. Porém, da calmaria passei rapi-
damente para o sopro de fúria, e agora preso aqui estou, sem 
mais reconhecer os limites da minha ira. Essa é a minha indig-
nada história.

Mais doce e constrangida, todavia decidida, foi a vez de E.:
– Eu vivia em um mundo de opostos; subia constantemen-

te em escadas de enganos que me conduziam a lugar nenhum. 
Diria que a minha vida é composta de vários capítulos, sem co-
meço ou fim, mas tentei, a todo custo, dar conclusão a um de-
les. Fui ineficaz. Essa é a minha covarde história.
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– Pois eu não tenho rimas! – Excedeu-se J. – Meus versos 
são ausentes, sem época, mas aliviam a solidão que me gasta 
por dentro. Fui e sou assim, sempre assim, e segui caminhos 
ocultos, procurando acolhimento para as dúvidas da alma. Es-
tou aqui a transformar meu universo em um perpétuo reco-
meço. Essa é a minha inacabada história.

Era a vez de Z., ele sabia:
– Não tenho mais memória do que fui, escondo-me do que 

é real, prefiro ser absorvido por quimeras; não quero que me 
provem nada, pois não quero entender nada, nem que a mim 
julguem. Para mim, as conversas se esvaem pelos cantos, então 
pretendo continuar aqui dentro, na antessala de mim. Essa é a 
minha crua história.

L. abriu um pedaço de folha amassada do bolso e se ergueu 
a mais suprema que pôde, mas leu em voz miúda, como se nin-
guém lhe fizesse companhia:

– Sou nuvem, dona do céu,
mas já fui somente gota na pedra.
Sou vaga,
sou verso,
sou estrada rara.
E gritou:
– Essa é minha história!
Um estrondo rouco fez todos se voltarem para a janela: tem-

pestade a chegar. Esse grito veio através das cortinas, na ânsia das 
horas passando. O silêncio me consentiu avançar à frente de todos:

– Minha história é essa: amei mais do que chorei, gritei 
muito mais do que calei, fugi tantas vezes, mas entrei muitas 

miolo-aquelamoca.indd   18 1/5/2018   1:16:00 PM



Aquela moça  |  19

outras na batalha, sem armaduras. E como me feri! Nem sem-
pre me curei. Tirei as dores da alma e as guardei na mala, e é 
quando a abro que me fortaleço.

Depois disso, cada um deles se fechou em si mesmo. Notei 
o saudosismo nos olhares, a brisa de espera que vinha da sala, 
vento morno de saudade. A reunião terminara. Todos retorna-
ram às respectivas alas, e eu ainda fiquei lá mais um pouco, es-
perando pelo temporal que não veio.
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Rela e Requenguela

Então eles assomaram nos meados de um verão promis-
sor, tarde ensolarada e bem-disposta. Pouquíssimo tempo de-
pois, estavam todos a percorrer o quintal, meio sem método, 
já que não havia cercanias. No percalço da mãe, sete ao todo, 
perambulavam despretensiosos, sob a façanha de conhecer 
o mundo.

Lívia chegou no fim de semana seguinte, a fim de passar 
uns dias com a avó. Entre andar de bicicleta, devorar jujubas e 
doces de abóbora e colher goiaba do pé, deparou-se com aque-
la multidão de galinhas no terreno que, até então, julgava ser 
unicamente infantil.

E, mesmo assim, não poderia negar que ainda o fosse. Pois 
ali estavam aqueles seres pequeninos, com seus piados novos e 
marchas tortuosas, com seus corpinhos desajeitados e o deses-
pero nos olhares, traço próprio de quem chega sem saber por 
onde começar. Ela também não sabia. Chegava naquela hora e 
vinha perdida, como quem se fingia em casa, mas ainda preci-
sava se adaptar pelo resto da vida ao ar insólito e à terra a po-
luir seus pés descalços.
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Eram aqueles animaizinhos tão crianças quanto ela e ti-
nham a sua mesma necessidade: o cuidado.

Mas a mãe, galinha toda soberba, pouca atenção dava a 
quem ficasse para trás. E dois deles esqueciam-se de avançar, 
vez ou outra. Lívia ficou ali a contemplar cada passo, enquanto 
a vida reverberava dentro da casa.

Apelidou os dois vagarosos de Rela e Requenguela, sendo 
este último o maior de todos que, no momento seguinte, já era 
esquecido novamente pela genitora. Ora, como seria isso pos-
sível, logo ela, mãe tão barulhenta que tanta ebulição causa-
va no quintal? Pois Requenguela ficou deserto, enquanto Lívia 
correu para dentro da casa, buscando aventurar-se em outras 
brincadeiras, antes que tomasse dores outras que não fossem as 
suas, sem refresco para acompanhar.

Entretanto, seus pensamentos ficaram empoleirados na pai-
sagem habitada pelos seus novos companheiros, e decidiu que 
voltaria para pegá-los. Na manhã seguinte, quando chegou ao 
quintal, estavam um, dois, três, quatro, cinco pintinhos a se-
guir a penosa, mas onde estariam os outros? Reconheceu, de 
imediato, quem eram os faltantes.

A avó explicou que havia encontrado logo cedo o maior 
de todos os franguinhos perecido em um canto do galinhei-
ro, bastante distante da comitiva. Que fim mais desolador para 
Requenguela, pensou Lívia. Por onde andaria seu pequeno ir-
mão? Iria procurá-lo e prometeu que, se ainda estivesse vivo, 
não o abandonaria.

Topou com Rela alguns minutos depois, chilreando um 
piado ressentido. Tratou de aquecê-lo, iluminá-lo e abastecê-lo 
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