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Espaço Aberto

A ponte e a dançarina
Gostaria de lhe contar uma coisa. Sei que seu 
tempo é curto; já ouço os passos da enfermeira 
anunciando o fim da visita, mas se tiver só mais 
um pouco de paciência...Pois bem, com certeza 
era verão. Havia uma brisa morna que subia 
do rio até a ponte. Foi há certo tempo, mas o 
importante eu nunca esqueci; também, pudera, 
foi quando compreendi a beleza das tragédias. 
Claro, isso não é novidade, mas eu, eu venho 
de uma época de heróis mortos, imagine meu 
espanto quando encontrei uma heroína. Mesmo 
hoje, me espanta chamá-la desse modo... Essa 
é a estória, mas não se preocupe, não é longa. 
Estava em Florença, em sua ponte mais famosa 
e, confesso, parecia um grande cenário, achei 
incrível como tudo cumpria um papel exato. 
Nela não passavam carros, era ladeada por 
pequenas joalherias, casinhas estreitas e coloridas 
de dois andares, encarapitadas nas bordas da 
ponte com suas floreiras. Apenas do centro 
se via o rio, ali, dos dois lados, arcos de pedra 
interrompiam a sequência de flores e telhas. 
Talvez tenha sido demasiado severo com a 
cidade, não tinha intenção, provavelmente 
o problema era comigo, estava lá um tanto 
amargurado. E como não estaria? A sensação 
da hora era, definitivamente, de romance 
– havia um violeiro, havia o rio, até lua 
havia – e eu ali sozinho, muito sozinho... 
Foi assim que a encontrei, vinha imperiosa: 
os cabelos meio presos, como uma gueixa 
despenteada, trazia um copo plástico em 
uma das mãos. Postou-se no centro da rua, 
entre os arcos que revelavam o rio. 
Todos acabaram por olhá-la quando, teatralmente, 
colocou as sandálias e o copo no chão, bateu os 
pés descalços naquelas pedras idosas e começou 
a dançar. Ainda muito embevecidos para notar 
que alguma coisa estava errada, que alguma 
coisa ali não tinha sido posta, calculadamente, 
para encantar, os turistas dedicavam-lhe 
sorrisos bondosos. Quando a música terminou, 
a estranha, como uma grande dama, curvou-

se aos aplausos carinhosos, o violeiro lhe 
dedicou uma singela reverência e sorriu às 
moedas que tilintavam em sua caixinha.

Na música seguinte a mulher recomeçou, 
só que desta vez algo já se adivinhava: seus 
movimentos não eram tão leves, nem seus passos 
tão firmes; mesmo assim, ouviu ainda alguns 
aplausos e a dançarina recebeu-os enaltecida.

O violeiro não se deu ao trabalho de 
cumprimentá-la, voltou a tocar preocupado 
e, para desconforto geral, ela se apresentou. 
Cada passo seu parecia dissolver a nuvem de 
satisfação que antes plainava sobre todos.

Não por menos, a mulher foi perdendo os 
olhares. Praticamente vi, acompanhei, quando 
a já diminuta plateia dirigiu sua atenção para os 
braços, o pescoço da dançarina. Quanto mais 
ela se esforçava, mais evidenciava a frouxidão 
dos seus movimentos, a flacidez dos músculos. 

Prendi a respiração quando ela tropeçou 
espalhando o copo e quase caiu. A música 
terminou e as pessoas dirigiram suas palmas ao 
músico, com insolência seus olhares a atravessavam.

Ninguém escondia seu desagrado. Aquela cena 
despertava cada um de seu suave entorpecimento, 
tão almejado. Afastavam-se dela como de algo um 
tanto constrangedor e muito irritante. A mulher 
parecia pintada demais, bêbada demais – e que 
se diga – velha demais para dançar na rua. 

Quando terminou de agradecer mais uma leva 
de aplausos alheios, seus braços se soltaram 
molemente, olhou perdida para os lados, como se 
certificasse de que estava no mesmo lugar que os 
outros. Não sei qual foi a sua conclusão, mas pegou 
suas sandálias e, enquanto as pessoas se esforçavam 
em não olhá-la, saiu procurando a própria sombra.

Por toda a vida essa imagem me ficou presa: 
aquela mulher dançando, forçando cada fibra 
do seu corpo por um olhar que lhe recusava, 
recebendo aplausos que não lhe pertenciam, como 
alguém prestes a se afogar – já com água no nariz 
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e na boca – recebe uma lufada de ar seco. Era 
desesperada, cambaleante, ridícula como ridículos 
são os heróis porque não escondem suas tragédias, 
não se recolhem discretos no próprio luto.

Venho de uma época de heróis mortos, 
de dores banidas. De estórias que, de tão 
contadas, tão vendidas, não diziam mais nada. 
Por isso, não entendia bem as tragédias... 

Para a dor havia diagnóstico e tudo fazia crer 
que a felicidade estava ali, ao alcance de todos, 

bastava caráter, esforço, para conquistá-la! Vê agora 
o que eu dizia sobre a morte dos heróis? Onde 
já se viu um herói que buscasse a felicidade?! 

Hoje sou de tempos passados como o era a minha 
dançarina. Talvez eu, como ela, só conte essa 
estória pela esperança de que alguém me veja, 
pela chance de que você me escute. Talvez... 

A meu favor só tenho isso: foi a coisa 
mais triste que já vi e, perdoe-me o 
clichê, a mais bonita também.
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