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DançandonoViolino

I

Anoiteinvernosanãopassavadeumprolongamentodeumatardefria
e chuvosa de mais um dia no apogeu do Inverno. Se fosse possível encontrar
algumpontoagradávelnaqueleserão,sóaausênciadachuvamereciaalguma
congratulação, pois as nuvens pareciam ter esgotado as reservas durante a
manhãeatarde.
Junto ao Centro Cultural de Belém, em Lisboa, um casal caminhava
tranquilamentepelopasseiofrontalaoMosteirodosJerónimos,poucosmetros
mais à frente do lugar onde haviam deixado o automóvel estacionado. Ela
protegiaͲse do frio, envolta num casaco de pele robusto, dando passadas ao
ritmo do companheiro, mantendo o seu braço enroscado no dele. Era alta,
esguiaeosseuspésmoviamͲsecomagraciosidadedeumagarçaͲreal.Ocabelo
caiaͲlhecompridopelosombros,tãoescurocomoocasacopreto,eenvolvidos
na cabeça por um barrete quente que fazia conjunto com o casaco. Rosto
expressivocomumsorrisofácileumolharimponentecheiodeconfiança,onde
onarizsingelocontrastavanasuabrancuracomasfacesrosadaspeloefeitodo
frio.OseunomeeraAdrianaCavaleri,tinhavinteequatroanoseerabailarina
naCompanhiaNacionaldeBailado.
Comelavinhaumhomemdevinteeoitoanos,maisalto,igualmente
esguio e de porte forte. Não parecia tão afectado pelo frio quanto ela, talvez
mais por umaexpressão demasculinidade doque por realmente nãosentir o
frio. Vestia uma camisola de lã castanhoͲescura e umas calças pretas,
encarando o frio com um casaco comprido preto que lhe chegava abaixo dos
joelhos, mas que teimosamente não apertara. O seu amigo chamavaͲse
LeonardoVelasques.
Adriana e Leonardo conheciamͲse havia quatro anos e eram grandes
amigos.Erammesmoamigosbempróximos,íntimos.Partilhavamumaamizade
colorida sem tabus. Só se afastavam parauma amizadeconvencional,quando
um deles iniciava uma relação com terceiros. Adriana era assumidamente
bissexualeassuasduasrelaçõesamorosassériasforamambascommulheres.
Infelizmente, não duraram muito tempo, uma seis meses e a outra menos de
doisanos.Porisso,Adrianaeraumamulherdesiludidacomoamor.Comosexo
oposto nunca tivera nada para além do momento sexual, o que para si era
quasecontranatura,porémviaͲocomoasuapequenaperversão,oseusaciar
daquele cantinho de si que adorava ter um homem dentro dela. E a quase
totalidadedasvezesquecederaàtentaçãodeirparaacamacomumhomem
foracomLeonardo.
O bom da relação deles era não haver cobrança. Sempre que ele
entrava num namoro mais sério ligava a Adriana a contar como estava feliz e
isso servia de aviso que a amizade tinha de regressar ao preto e branco. O
mesmo acontecera com ela, pois deixara de se encontrar com ele nas duas
vezesqueentraranasrelaçõessérias.
Naquelanoite,estavamambosdescomprometidos.
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Adriana estivera quase um mês em Nova Iorque em audições na
Broadway,umsonhoantigo.Fizeraprovasexcepcionais,masforapreteridaem
todas, perdendo para concorrentes mais novas. A temporada na Companhia
NacionaldeBailadoiacomeçar,daíquenãovaleriaapenaprolongaraestadia
naBigApple.
Nessa tarde, Leonardo ligaraͲlhe com o convite para assistir a um
concertodemúsicaclássicanograndeauditóriodoCentroCulturaldeBelém.
Comobailarinadeballetclássico,aqueleeraumgéneromusicalqueAdrianase
habituaraaouvirdesdeosseusquatroanosejamaisdeixariadeoapreciar.
Contudo,elasabiaqueoconviteseriamaisqueumaidaaoconcerto.
Estivera fora um mês e regressara no dia anterior. Leonardo tinha tantas
saudadesdela,quantoAdrianatinhadele.Seriaumasaídaparaoconcertoeo
regresso seria para casa dela, onde passariam a noite juntos na cama a fazer
sexo. E apesar de preferir o sexo com outra mulher, não podia dizer que não
tivessecomvontadedeofazercomele.Leonardoeraumamantegratificantee
se fosse mulher, Adriana poderia deixarͲse levar ao altar. Sendo homem, era
apenasumsaciarperversodasualíbido.
OtrajectodeleslevouͲosaatravessararuaeentrarnaáreadogrande
centro cultural. Passaram a fachada e encaminharamͲse para as bilheteiras
ondeLeonardoirialevantarosbilhetesreservados.Eelenãofizerapormenos,
comprandoingressosparaumcamarotecomvistaprivilegiadaparaopalco.
—Tuésdemais.—constatouAdrianaemtomdeelogio.
Leonardosorriuedesvalorizou.
O casal seguiu para as portas de entrada do auditório. Ainda tiveram
de aguardar alguns minutos até poderem entrar. E naquele espaço já se
encontravammuitaspessoasparaassistiraoconcerto.
Assim que os funcionários abriram as portas, Leonardo mostrou os
bilhetes e eles seguiram as indicações atéao seucamarote. O espaço privado
ficavanoprimeiroandareeraasegundavarandaacontardopalco.
—Melhor,sósentadonopalco.—disseLeonardocomhumor.
Adrianadespiuocasacodepeleeobarrete,ajeitandoocabelolongo.
Todo o seu corpo parecia uma obra de arte, onde as linhas corporais haviam
sidoesculpidaspelotreinodobailado.OvestidoazulͲturquesaerajustoetinha
umdecotehumilde,poucorevelandodacovaentreosseusseiospequenos.Um
dia,elaconfidenciaraaLeonardoqueseorgulhavadoseucorpo,exceptodos
seios que a actividade física esbatera. Em compensação tinha umas pernas
longas e coxas bem trabalhadas, daí que não se importasse que o vestido as
revelasse quando se sentou. Outro pormenor que lhe dava ainda mais
imponênciaeramasbotasdecanocomprido.
—Estámuitagente.—assinalouLeonardo,sentandoͲseaseulado.—
DizemqueaspessoasnãoapreciammúsicaclássicaedepoisenchemͲsesalas.
—NestepaísdizͲsemuitacoisa.Oproblemaéquesãoosincultosque
têmmaistempodeantena.
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As pessoas espalhavamͲse pelas cadeiras na plateia. Adriana e
Leonardo olhavamͲnas de forma distraída. Ele colocou a mão sobre a dela e
sorriuͲlhe.ElaretribuiuosorrisoeofereceuͲlheumbeijonoslábios,dizendo:
—Obrigado!
— Eu é que agradeço, Adriana. É sempre maravilhoso partilhar a tua
companhia.
—Érecíproco,Leo.Tusabes.
Eleassentiucomacabeça.
OsemblantedeAdrianaalterouͲse,ficandotristeedisse:
—Lamentoqueoteunamorocomaquelaraparigatenhaacabado.
—Deixa…Jápassaramduassemanas.
—Desculpa,nãoterestadopresenteparateapoiar.
— Apoiaste à distância. — lembrou ele, sorrindo para atenuar o
lamento.—Nãomeesqueçoque,porminhaculpa,nãodormistenessanoite.
—Jamaistedesligariaotelefone,estandotuaprecisardeumombro
amigo.
— Foi duro, eu estava muito apaixonado por ela. — confessou com
infelicidade.—ChegueiaconvencerͲmequedestairiaassentar.
—Lamento…
—Esquece.Jápassou.
AdrianaabriuosorrisoedeuͲlheumapalmadinhadeconfortonamão.
Aseguir,voltaramatrocarumbeijonoslábioseelaperguntou:
—Dormescomigoestanoite?
—Estouacontarcomisso.—respondeuelecomnaturalidade.
Ela sorriuͲlhe de forma condenatória como se a sua resposta tivesse
sido demasiado convencida. Depois, modificou para um sorriso agradado e
retorquiu:
—Tenhosaudadestuas.Jánãoestamosumcomooutrohá…
—Oitomeses.—completou.—Foiotempoquedurou.
—Sabesqueemtodoessetempoeununcaestivecomoutrohomem.
—Nãoprecisasdetejustificar.
— Não me estou a justificar. É só para que percebas como te desejo
nestemomento.
—Temcalma,senãoaindaofazemosaqui.—pediubemͲhumorado.A
suamãopassoupelacoxadela.—Comoestáoteucoração?
— Fechado para balanço. — informou como se fosse irrelevante. —
Conheci uma bailarina em Nova Iorque. Passámos algum tempo juntas,
dormimos juntas, mas… Foi só isso. Nunca foi pensado para ser mais que uns
momentosdeprazer.
Nesseinstante,atrásdaenormecortinadopalco,começouaouvirͲsea
afinaçãodosinstrumentosdaorquestraqueiriatocar.
—Estãoaaquecer.
Leonardoconcordoueadicionou:
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— Gosto particularmente dos instrumentos de sopro. Principalmente
seforemtocadospormulheres.—Sorriuemprovocação.—Quemmelhorpara
trabalhosdesopro?!
Adrianapercebeuosegundosentidodassuaspalavraseretorquiu:
— Vocês, homens, gostam muito de mulheres a fazer trabalhos de
sopro. — LançouͲlhe um olhar lânguido. — Eu sou bailarina, mas logo posso
soprarnatua“flauta”.
—Jáfizestesolosbemmelodiososcomaminha“flauta”.—recordou
Leonardo.
—Então,estamoscombinados.—atalhouela,voltandoaolharparaa
chegadadeespectadores.
Leonardo não se pronunciou, mas não acreditou que isso viesse a
acontecer.Adrianaabominavaoodoreopaladar,daíquesófizessesexooral
com preservativos de sabor. Não lhe parecia que ela os tivesse em casa e
tambémnãoeraalgocomqueeleviesseparaarua.
As pessoas continuavam a entrar e a serem conduzidas por jovens
vestidosdeformaformalaosseuslugares.Nosminutosqueseseguiram,eles
observaramaplateia,comentandoumaououtraanónimaqueiaentrando,pois
sempreconversavamsobremulherescomomesmointeresseeatracção.
O ambiente era agradável e a temperatura do espaço era amena,
roçandooquente.Porém,sabiabemapósofriodarua.
— Como tem corrido o trabalho? — inquiriu Adriana, trocando a
posiçãodaspernas.
— Bem. — Leonardo era repórter de imagem de uma cadeia de
televisão e acompanhava colegas jornalistas na captação de imagens para as
notícias. — Isto tem andado calmo. Ultimamente, tenho acompanhado a
correspondentedaAssembleiadaRepública.
—Opaíscontinua…
—…mergulhadonamesmamerdadegovernantes.—concluiuele.—
Sóvãopararquandonosafundaremdevez.
— Se o país for ao fundo, fugimos os dois para o estrangeiro. Que
dizes?
Leonardoretribuiuosorrisodelaerespondeu:
—PareceͲmebem.
Um grupo grande avançou por um dos corredores, uma família
completacompais,avós,filhosenetos.
—Etu?Queplanosprofissionaistens,depoisdeNovaIorque?
— Vou recomeçar amanhã os ensaios para o novo espectáculo da
CompanhiaNacionaldeBailado.Faleihojedemanhãcomocoreógrafo,tenho
umpapelsecundário…
—Nemaquitedãoovalorquemereces.
— A protagonista está mais apropriada para o papel que eu. —
justificou.—Alémdisso,estiveforaummês.Pormuitotalentoquetenhamos,
essasausênciaspagamͲse.
6





DançandonoViolino

—TudeviasserbailarinanoBolshoi.
Adrianasorriucomoelogio.Bolshoisemprefoiumsonhoaindamaior
queaBroadwayeaindamaisinatingível.
—Senãooconseguiatéhoje,nãoécomvinteequatroanosquevou
teressailusão.
—Paramim,ésamelhoremaisbonitabailarinadomundo.
—Obrigada.Ésumquerido.
O agradecimento foi acompanhado de mais um beijo, desta vez mais
prolongado e profundo, sendo interrompido pelo atenuar da intensidade das
luzes,sinaldequeoconcertoestavaprestesacomeçar.
AdrianaafastouͲseeafagouorostodeLeonardocomamãodireita.Os
rostosdeambosviraramͲseparaasprimeiraslinhasdaplateia.
A luz apagouͲse por completo e as cortinas abriramͲse para revelar o
palco. Os espectadores aplaudiram a aparição dos artistas que se levantaram
paraumcumprimentoinicialaopúblico.Omaestro,umhomemaltodecabelo
brancomeiodespenteado,fezoagradecimentofinalevirouͲseparaosmúsicos
paraquesedesseinícioàactuação.
Os primeiros acordes ecoaram pela sala. Adriana observou o palco,
deixandoͲse embalar pela mistura de sons que resultam sempre da
interpretação de uma orquestra sinfónica. Viu o maestro a ocupar o ponto
central do palco, como é costume em qualquer orquestra. Os músicos
formavam um meio círculo à sua volta, virados para um público que absorvia
cadanotacomdelícia.Àdireitadomaestro,osvioloncelosemprimeiralinhae
os contrabaixos atrás. De fronte para o líder, as violas em primeira linha, os
clarinetes, oboés, fagotes e trompas em segunda e trompetes, trombones e
tubaemterceira.Atrásdetodoseles,apercussãocomdoisgrandesbombos.
Adriana nunca fora aluna de música, nem nunca tivera especial
apetência para tocar qualquer instrumento. No entanto, sempre fora
apaixonada por música clássica e sabia o nome de todos os instrumentos
musicaisalipresentes.
Os seus olhos prosseguiram a observação do palco. À esquerda do
maestro,logoaseguiraossopros,umaharpaeumpiano.Entreesteseolimite
dopalco,osviolinosdivididoscomofatiasemprimeirosesegundos.
Nadaescapavaaoolhareaosouvidosdela,desfrutandodomomentoe
deixando as sensações percorreremͲlhe o corpo, esforçandoͲse por reter o
impulsodeselevantaredançar.Umdia,pensavaparasi,aindateriaoprazer
deassistiraumconcertodemúsicaclássicanumadaquelasmagnânimassalas
de espectáculos na Áustria, que só conhecia dos Concertos de Ano Novo que
passavamnatelevisão.
OrepertórioabriucomStrauss,passouporVerdieMozart.SeguiuͲse
umtrechodePuccinieWagner.Opúblicoovacionouofinaldecadamelodia.
Quando retornou a Richard Strauss, o protagonismo centrouͲse numa das
raparigas dos violinos, sentada logo na primeira de duas cadeiras na fatia dos
primeirosviolinos.




7

NunodeSousaTavares

No alto da sua varanda do camarote no primeiro piso, Adriana
observouajovemviolinista,umaraparigadecabelosruivosencaracoladosque
seguravaoviolinocomempenhoefaziaasnotasmusicaisbrotaremdascordas
com brilhantismo. A mão direita segurava o arco que deslizava nas cordas do
violinofixoentreasuamãoesquerdaeopescoço.
Mesmo relativamente longe, Adriana conseguia discernir o rosto
concentradodaartista.Eaoverasuacara,sentiuumarrepionaespinha.Não
foiumasensaçãodesusto,foimaisdesurpresa,poisreconheceraalguémque
não via desde os seus dezassete anos, alguém que tivera uma importância
abismalnasuavida.
— Estás bem? — sussurrou Leonardo, apercebendoͲse da posição
rígidadaamiga.ColocouamãonadelaesentiuͲafria.—Estásgelada.Oquese
passa?
—Nada.Euestoubem.—retorquiu,forçandoumsorriso.
Leonardonãoficouconvencido,maspermaneceuemsilêncio.
O fim daquele trecho trouxe o intervalo. As cortinas fecharam e as
luzes acenderamͲse, o que provocou alguma movimentação nos espectadores
naplateia.
Leonardoaproveitouomomentoparainsistirnaquestãoanterior.
—Nãoénada,Leo.Asério.—repetiuAdriana.—Viumapessoaque
nãoviahámuitotempo.Foiasurpresa…
—Onde?
—Asolista.
—Adoviolino?
—Sim.
—Queméela?
—ParecesuminspectordaJudiciária.—constatouAdriana,divertida,
procurandofugiràquestão.
—Desculpa.Fiqueicurioso.
—Nãofazmal.
—Nãoqueresfalarnisso?
Abailarinaencolheuosombros.
—Nãohánadaparafalar.
Fosse o que fosse, Leonardo conhecia a amiga o suficiente para
perceberqueoassuntonãoeratãoligeiroquantoelaqueriaaparentar.Porém,
nãoiriainvadiroseuespaçocomquestões,poisquandoelaentendessesaberia
revelarͲlheoquehouvesseparaserrevelado.
As pessoas que abandonaram a sala no intervalo começaram a
regressar. Desta vez já não havia necessidade de serem conduzidas aos seus
lugares.Epartedosjovensquefizeramesseserviçoestavamnaqueleinstantea
venderbrochurascominformaçõesdoespectáculo.Umdelesbateuàportado
camarote.
— Peço desculpa. — disse ele, mostrando as brochuras. — Estão
interessados…
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—Sim.—respondeuAdriana.
O jovem apontouͲlhe uma das brochuras e Leonardo levou a mão ao
bolsoparatiraracarteira.
— Eu pago! — exclamou a bailarina. Sorriu. — Era o que faltava, se
paraalémdosbilhetesaindaiaspagarabrochura.
Ojovemrecebeuodinheiroeabandonouocamarote.
Aproveitando os últimos minutos do intervalo, Adriana folheou a
brochura, passando as páginas, uma a uma, como quem procura algo. Ao
chegaràsecçãodeapresentaçãodosmúsicos,ofolhearestagnounosviolinos,
onde no topo estava a fotografia da violinista solista ruiva. Ela não tinha
dúvidas, mas o nome abaixo da foto confirmava a sua certeza, o solo fora
protagonizadopelaoutrorasuaamiga,ZahraYamanova.
—Éela?—questionouLeonardo,indicandoafoto.
—Sim…—suspirouAdriana.
—Russa?
— Portuguesa. — corrigiu. — A mãe é que é russa, mas o pai é
português.
Asluzesvoltaramadiminuiratéseextinguiremeascortinasvoltaram
aabrirparaoconcertoprosseguir.
Os músicos da orquestra pareciam estátuas. Somente o pianista se
mexia para interpretar um solo de piano. O jovem que dedilhava as teclas do
pianoinvestianosacordescomferocidade,empregandointensidadeaosom,o
quetransformavaoseucabelojápoucopenteadonumacabeleiraemaranhada.
Noaltodoseulugar,Adrianadespendeupoucomaisdemeiominutoa
observáͲlo. A sua atenção foi novamente arrebatada para a violista ruiva que
olhava o chão, aguardando o momento de voltar a tocar. Tal como todos os
membrosdaorquestra,elavestiadeescuroenoseucasoumvestidopretoque
começavaabaixodasaxilasedesciaatéaospés.
Entrenotasdepianoquevariavamentrecaríciasauditivaseinvestidas
bombásticas,amentedeAdrianaperdeuͲseemrecordações…

Adriana conheceu Zahra no primeiro dia de aulas do 7º ano de
escolaridade. O Outono já entrara no calendário, mas o dia apresentavaͲse
comosefosseumamanhãdeAgosto.
Comtrezeanos,Adrianaerajáumaraparigaquerespiravaconfiança.
Naquela manhã, iria encarar uma nova escola, uma nova turma, novos
professores,tudonovo.Eforaumdiadetalformamarcantequeelarecordava
todosospormenores,atéaformacomosevestiradetͲshirtpretaporbaixodo
seumuitousadoblusãodegangaedasaiacurtaaxadrezada,poiscomaquela
idadeAdrianajáeramuitoorgulhosadassuaspernas.Eosquasedezanosde
balletfaziamͲnasobressairaocaminharnassuassandálias.
A escola não era muito diferente da anterior, apenas os alunos eram
mais e mais velhos. Em certos casos, sentiaͲse uma criança ao lado dos
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matulões dos últimos anos. Matulões a quem desde cedo despertara paixões,
masaquemnuncaderaqualquerhipótese.
A primeira aula foi de Português, uma aula sem matéria que serviu
apenas para a primeira apresentação. Aliás, aquele dia serviria só para isso,
paraapresentações.
A sua turma dividiaͲse quase no mesmo número de rapazes e
raparigas.Naaltura,Adrianaaindanãotinhaumasexualidadedefinidanemse
preocupara com isso. No entanto, recordando o momento, percebeu que
observoumaisasraparigasqueosrapazes.
Nafisionomiadascolegashaviaumpoucodetudo.Sentadanaúltima
filacomosempregostavadeficar,quandooseunomenãoaobrigavaasentarͲ
senaprimeirafila,AdrianaolhavaͲasseminteresseatéverentrarumajovem
de caracóis acobreados de rosto sério que vestia camisa de algodão, calças e
casacodegangapreta.Comoforadasúltimasachegar,sentouͲsenaprimeira
cadeiravazia,logonaprimeirafila,tentandonãodarnasvistas.
AprofessoradePortuguêsiniciouachamada.Esemprequehaviaum
nomeforadocomum,osolhosdosmiúdoscentravamͲsenoportadordonome.
AssimaconteceucomameninaCavaleriecomameninaYamanova.
Adriana sempre fora muito sociável e por entre as apresentações já
conversavacomdoisoutrêscolegas.Aauladeapresentaçãoerainformalenão
haviagrandepreocupaçãocomadisciplinanasala.
Quandotocouparasair,amaiorpartedosalunosprecipitouͲseparao
exterior. Adriana segurou o único caderno que trouxera para qualquer
apontamentoquefossenecessárioetambémabandonouasala.
Ao chegar aocorredor,Adriana encontrou Zahra sozinha encostada à
parede,esperandojáaaulaseguinte.OimpulsolevouAdrianaadizer:
—Olá!ÉsaZahra,nãoés?
A outra assentiu com a cabeça, meio surpresa por aquela miúda
desconhecidaestarafalarcomela.
— Yamanova, não é? — continuou Adriana. Zahra não disse uma
palavra.—Ésrussa?
—Não.
AdrianaestendeuͲlheamãoeapresentouͲse:
—AdrianaCavaleri.Somoscolegasdeturma.
Zahraretribuiuocumprimentoeinterrogou:
—Ésitaliana?
— Não. — negou, abrindo ainda mais o sorriso simpático. — O meu
bisavôéqueera.
—Aminhamãeérussa.—explicouZahra,sentindoͲsemaisàvontade
parafalar.—OmeupaiéportuguêseeunasciemPortugal.
Enquantoouvia,Adrianareparouqueaoutraraparigatinha,paraalém
docaderno,umlivrodemúsicacomumviolinonacapa.
—Gostasdemúsicaclássica?
Zahrapercebeuqueelaviraolivroerespondeu:
10
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— Eu toco violino. Trouxe o livro porque tenho lições de violino a
seguiràsaulas.
—Quefixe!—exclamouAdriana.—Euadoromúsicaclássica.Efaço
ballet.
O gosto pelas artes da música e da dança criou uma grande empatia
entreelas,oquelevouàamizade.Naaulaseguinte,jásesentaramaoladouma
daoutra.
Zahra era um ano mais velha que Adriana. No entanto, a bailarina
pareciaseramaisvelha.Adrianaeradivertida,extrovertida,impulsiva,sociável
ecativante.Zahraeratímida,recatada,hesitante,poucosociávelecativanteà
suamaneira,conseguindoserdivertidacomaamiga.
A amizade delas ia para além da escola, tornandoͲse frequente a
presença de uma em casa da outra. A família de Zahra gostava muito de
Adriana e a família de Adriana considerava Zahra encantadora e uma óptima
companhiaparaafilha.Arelaçãoeratãoboaquesetornarausualdormiremna
casaumadaoutra.

—Adriana!Adriana!—chamouLeonardo.—Estásbem?
—Sim.—confirmou,meioatordoada.
—Pareciasdistante.
Forçandoumsorriso,abailarinareafirmouqueestavabem.
No palco, o maestro esbracejou para o início de mais uma música.
Desta vez, o ritmo era alegre ao ponto de o público se sentir tentado a
acompanharosomcompalmas.
Contudo,oespíritodeAdrianainsistiaemausentarͲsenosconfinsdas
suasmemórias…

Tanto Adriana como Zahra eram duas raparigas estudiosas e muito
empenhadas nas actividades lectivas, tal como eram no bailado e na música
respectivamente. Por isso, as boas notas eram usuais no seu percurso
estudantil.
Com quinze anos, Adriana não revelava o mínimo interesse em
assuntos do coração e a amizade com Zahra preenchiaͲa por completo. No
entanto,namesmaaltura,ZahracomosseusdezasseisanosdeparavaͲsecomo
primeirointeressedeumrapaz.
Arevelaçãodosupostointeressedorapazfoifeitapelairmãdeleque
era também colega de turma de ambas. Ele era mais velho e estava um ano
acimadelas.
Quandosoube,Zahranãosesentiuatraídaousequerapaixonada.No
entanto, considerou que na sua idade já deveria ter um namorado e decidiu
aproveitaraoportunidade.Contudo,oreceiodenãoestaràalturadasituação
levouͲaapartilharosseusreceioscomaamiga:
—Nuncabeijeiumrapaz,Adriana.
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—Eentão?—interrogouaoutrasemdarimportância.—Hásempre
umaprimeiravezparatudo.
— Mas, não quero que ele pense que nunca beijei um rapaz. —
continuou.—Eseficadesiludidoedepoisjánãoquermaisnadacomigo?
—Quequeresquetediga?
—Jábeijastealgumrapaz?
—Sabesbemquenão,Zahra.
AsduasconversavamnasaladacasadafamíliaCavaleri,sentadasno
sofá,ondeassistiamaumasériejuvenil.Nãoestavamaisninguémemcasa.
Zahra levantouͲse do sofá e deu continuidade à questão que tanto a
perturbava:
—Tenhotantoreceioqueachoquevoudesistirdemeencontrarcom
ele,amanhã,naescola.
—Nãosejasparva.—repreendeuAdriana.—Olha!Jásei.Porquenão
treinas?
—Treinar???
—Sim,Zahra.
—Como?
—Fazesassim.
No sofá, Adriana fez um círculo à volta dos lábios com o polegar e o
indicador,simulandoumaboca.Depois,começoualamberosdedos.
—Quefazestu?—interrogouZahra.
— Treinar um linguado. — respondeu Adriana com naturalidade. —
Aprendiistonumfilme.
ZahravoltouasentarͲseaoladodaamiga.
— Que parvoíce. Achas que é a lamber dedos que vou saber beijar,
Adriana?
Aamigaencolheuosombros.
Pormomentos,ficaramaolharparaatelevisão,emsilêncio.
—Háoutrahipótese.—sugeriuAdriana,retomandoaconversa.
—Qual?
Adrianaolhouparaaamigaedisse:
— Tu achas que com os dedos não é real e não dá para saber se
estamosafazerbem.—Zahraassentiu.—Então,porquenãonosbeijarmos?
— O quê? — interrogou Zahra, chocada. — Estás parva? BeijarͲte na
boca?
Peranteareacçãodaamiga,Adrianacontrapôs:
— Tu é que sabes. Estou só a tentar ajudarͲte. Somos amigas, não
tenhoproblemanenhumemdarͲteumbeijonaboca.Mas…Tuéquesabes.
Zahra não disse nada, ficando a pesar as alternativas, sempre com o
receiodefalharperanteaeventualidadedeorapazatentarbeijar.
— Prometes que não contas a ninguém? — pediu Zahra de forma
súbita.
Numtomdivertido,Adrianarespondeu:
12
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—Nãosei.Talvezmepaguembempeloexclusivonumadessasrevistas
corͲdeͲrosa.
—Nãosejas,parva,Adriana.Estouafalarasério.
—Aqueméqueachasqueiacontar?Descansaqueficaentrenós.
Zahrasorriupoissabiaquepodiaconfiarplenamentenaamiga.
—Podemosexperimentar?
—Claro.—concordouAdrianacomoseaquilofossetãonormalcomo
beberumcopocomágua.
ZahravirouͲseparaaamigaeAdrianaaproximouoseurostoaodela.
Por instantes, ficaram a olharͲse sem saber muito bem o que fazer. Mais
decidida,Adrianaavançouetocouoslábiosdaamigacomosseus.AosentiͲlos,
ZahraafastouͲse.
—Então?—questionouAdriana.
—Desculpa.Foiumreflexo.
Novatentativa.OsrostosaproximaramͲseeoslábiosvoltaramatocarͲ
se.Adrianabeijou,ZahralimitouͲseasentir.
—Tensdeserumpoucomaisactiva,Zahra.—assinalouAdriana.—Se
o vais beijar assim, ele fica a pensar que está a beijar um boneco. —
AproximandoͲsemais,AdrianacolocouumbraçoatrásdascostasdeZahra.—
Quandotebeijar,devesbeijaromeubeijo,ok?
Zahraassentiu.
As duas jovens voltaram a encarar o rosto uma da outra. Adriana
voltou a beijar os lábios da amiga. Meio amedo, Zahra começou a retribuir e
ambastrocarambeijossuaves.
—Jáestámelhor.—elogiouamaisnova.—Agora,opassoseguinte.
—Passoseguinte?—interrogouZahra,assustada.
—Sim.Achasqueelevaiquererbeijinhosassim?
—Então?
—Tensdeaprenderadarumlinguado.
—Contigo?
—Estásaveraquimaisalguém?
ZahrarevelouͲseperturbadacomasugestão.Estarabeijarabocada
amigajálhepareciabizarro,agorameteralínguanabocadelaereceberadela
nasua…
—Estouatentarajudar,Zahra.Sequiseres,paramosporaqui.
—Tudobem.—concordouamaisvelha.—Sejáchegámosatéaqui,
continuamos.
Novamente,asfacesdeambasaproximaramͲse.Adrianalevouasmãos
aorostodeZahraeconduziuͲaatési,beijandoͲlheoslábioseavançandocoma
língua.Numprimeiroimpulso,ZahrareprimiuainvestidadalínguadeAdriana.
Porém, a outra não desistiu avançou novamente. Em poucos instantes, aquilo
quesepretendiaserumtreinodebeijotransformouͲseembeijosprolongados,
levando o treino tão a sério que as suas bocas se beijaram, lamberam e
chuparamdurantelongosminutos.
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Forabom,foramuitobom.
SópararamporqueouviramamãeCavaleriachegaracasa.
Adriana olhava para Zahra com um semblante deliciado. Nunca
imaginara que beijar a amiga fosse tão bom. E Zahra também ficara deliciada
comosbeijos,assustadoramentedeliciada.
O resultado daquela tarde foi que o encontro com o rapaz nunca
aconteceu. Zahra recusouͲse a corresponder ao interesse do rapaz, pois não
conseguiadeixardepensarnosbeijosdaamiga.
JáAdrianajuntaraaograndecarinhoquesempretiveraporZahrauma
paixãoavassaladora,sentindoͲsecompletamenteperdidadeamoresporela.
Nodiaseguinte,quandoZahraconfidenciouoporquêdenãoteridoao
encontro do rapaz, Adriana confessou que estava apaixonada por ela. Zahra
ficousurpresa,masaideianãoadesagradou,apesardeserimpensávelparasi
quealguémsoubessedaquelasintimidadesparaalémdelas.
Adrianasempretiveraumcaracterforteenuncasepreocuparacomas
opiniões das outras pessoas. E, talvez por isso, nunca se interessara em
namoros,poisosrapazesnãolhedespertavaminteresse.Quandodescobriuos
prazeres dos beijos com outra mulher, Adriana percebeu o que realmente
queria.
Noentanto,Zahrajánãoeraassim.Facilmentesucumbiaapressõese
preocupavaͲse muito com o que os outros pensavam ou diziam. Mesmo que
issocondicionasseaquiloquelhedavaprazer.
Assim, para todas as pessoas que as rodeavam, nada se alterara.
Contudo,quandoestavamsozinhas,AdrianaeZahranamoravamàsescondidas.
Nosprimeirostempos,aquelenamorosecretonãopassoudosbeijos.
Certanoiteemque,talcomotantasvezesacontecia,Zahrafoidormira
casadeAdriana,arelaçãofoimaislonge.
Adrianaentrounoseuquartoparasedeitar.Zahraestenderanochão
o sacoͲcama que sempre trazia e aguardou pela amiga, sentada em cima da
cama com as pernas cruzadas, já pronta para se deitar, vestindo apenas as
cuecas e uma camisola interior larga com o desenho de uma banda rock.
Adriana sorriuͲlhe e despiu as calças do pijama, ficando também só com a
camisolainteriordeumrosadesbotadoeascuecas.
—Tenssono?—perguntouZahra.
—Porquê?
ZahraolhouͲacomprovocação.
—Querescurtirumbocado?
— Não podemos fazer barulho. — lembrou Adriana, sentandoͲse na
camanamesmaposiçãoqueaamiga.—Osmeuspaispodemouvir.
—Nóstemoscuidado.—disseZahra,colocandoaspernasàvoltada
cinturadeAdriana.
Nos momentos que se seguiram, trocaram beijos apaixonados. A
temperaturaaumentoumuitoentreelaseodesejotornouͲsetãoarrebatador
quequaseperderamanoçãodoscuidadosquetinhamdeter.
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—Espera!—pediuAdriana,receandoteremsidoouvidas.
Quando confirmou que não havia perigo, levou as mãos à camisola e
despiuͲa. A seguir, pegou na mão de Zahra e pressionouͲa contra o seu seio
direito, enquanto a mão esquerda a puxou pelo pescoço e a arrebatou para
maisumbeijoprofundo.
Zahra tinha tanto prazer quanto Adriana, mas fazia tudo a medo e
semprecomaautocondenarãoporsedeixarcairnaquelatentação.ViuAdriana
despirͲlheacamisolaeapalparͲlheosseiossempudor.
A paixão entre elas, naquela noite, entrou numa espiral de
acontecimentosemquenadaficouporexperimentar.
ComZahra,Adrianaaprendeuqueadoravabeijarumamulher,apalpar
ocorpofeminino,saborearaintimidadedaamiga,bemcomoocontrário.Não
seimportavanadadeserlésbica,seoresultadoeraumprazertãoavassalador.
Com Adriana, Zahra descobriu que algo nela estava errado. Não era
normaltertantoprazercomoutramulher.Nãopodiaserassim,elanãopodia
serlésbica.
Talvez por isso, apesar de o namoro secreto delas ter durado algum
tempo, enquanto Adriana era apaixonada, Zahra nunca revelou a mesma
entreganaquelarelação.

OsaplausosvoltaramatrazeraatençãodeAdrianaparaoespectáculo
quedecorrianograndeauditóriodoCentroCulturaldeBelém.Estiveraotempo
todoaolharparaopalco,masasuaconsciênciaestavabemlongedali.
Quandoosaplausosfindaram,omaestrofezsinalparanovamelodia,
umaentradadecordasesoprosquesesilenciaramparaabrircaminhoamais
umsolodeviolinodeYamanova.
Desta vez, a melodia era triste. A violinista fazia os sons brotar das
cordas do violino como se estas chorassem. O público ouvia aquela soberba
interpretação, mas a música atirou Adriana para uma das recordações mais
dolorosasdequetinhamemória…
Faltavam pouco dias para o décimo oitavo aniversário de Zahra.
Adriana,quefizeradezasseteanosalgumassemanasantes,planeavaumafesta
sem precedentes para a namorada, numa data tão importante como era
alcançar a maioridade. Nunca dissera a ninguém, mas Adriana alimentava o
sonho de que quando ambas fossem maiores de idade iriam assumir a sua
relaçãoejáninguémaspoderiaimpedirdeviveroseuamor.Claroquenasua
ingenuidade,Adriananuncapensouqueaprimeiraadeitarosonhoporterra
seriaasuaamada.
A tarde era de Verão, as férias já tinham começado e ambas haviam
terminado o ano escolar com notas brilhantes. Para além disso, Adriana
tornaraͲse uma jovem bailarina destacada com potencial para entrar na
Companhia Nacional de Bailado e Zahra fazia provas para incorporar a
OrquestraMetropolitanadeLisboa.
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Nessa tarde, Adriana aguardava a chegada de Zahra a sua casa,
aproveitando a ausência da família da bailarina para fazerem amor, como
costume.
Desúbito,otelefonedecasatocou.Adrianaatendeu.
—Nãovouaí,Adriana!—disseZahranumtomcortante.
Surpresa,Adrianaperguntou:
—Aconteceualgumacoisa?
—Acontecerammuitascoisasquenãodeveriamteracontecido.
—Dequeestásafalar?
—Estouafalardenós.
Como um raio, Adriana foi atingida pela percepção do rumo que a
conversalevaria.AslágrimascomeçaramaescorrerͲlhepelorosto.
—Eunãosoulésbica,Adriana!EsintoͲmesufocadaporti,aquereres
fazerdemimaquiloquetuéseque,pelosvistos,tensorgulhoemser.
—Comopodesdizerisso?—soluçouabailarina.—Tuapreciastecada
momentoquetivemosjuntas,tantoquantoeu.
—Eunãoqueroistoparamim.
—“Isto”?Oqueé“isto”,Zahra?
—Estanossarelaçãodoentia,estafarsadepaixão.
—Comopodessertãocruelafalardoamorquepartilhamos?
— Amor? — interrogou Zahra, fazendo ecoar duas gargalhadas de
escárnionooutroladodalinha.—Nãosejasridícula.
Adriananãodisfarçouochoroeamágoa.
—Porqueestásafazeristo,agora?
— Porque quero ter uma vida normal, uma relação normal. E tu,
Adriana,nãotenslugarnofuturoquequeroparamim.
Zahraeratãocruelnaspalavras,tãoviolentanodesprezo,queAdriana
nem conseguiu dizer mais nada. Foi Zahra quem terminou o telefonema,
dizendo:
—VamosafastarͲnos,Adriana.Cadaumadeveseguirasuavidalonge
daoutra.Esperoquerespeitesaminhavontade.
Adriana sofreu muito com aquele desfecho. Passou umas férias de
Verãocompletamenteisoladaemcasa,oquecausouestranhezaparaosseus
pais. Nenhuma das famílias encontrara explicação para o súbito afastamento
das duas raparigas, mas Zahra inventara que estava chateada com Adriana
porque ela gostava do mesmo rapaz que ela. E isso foi razão suficiente para
justificarazanga,poiscalculavamquemaistardeoumaiscedoointeresseno
rapazseriaesquecidoeaamizaderecuperada.
SóquearelaçãoentreelasfracturaraͲseporcompleto.
No último ano em que partilharam a mesma escola, Adriana e Zahra
nem se falavam. Zahra parecia não ter dificuldade em ignoráͲla. Já Adriana
olhava para a exͲamiga com a mágoa de sentir o coração em ruínas por sua
causa.
16





DançandonoViolino

Nesse ano, Zahra pediu transferência de turma. E no ano seguinte,
pediumesmoparasertransferidaparaoutraescola.
QuandoAdriana,naalturaquaseafazerdezoitoanos,viuZahrasairda
escola pela última vez, nunca mais a voltou a ver até àquela noite no Centro
CulturaldeBelém.
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