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!

! Cecília mal conseguia respirar enquanto colocava o seu vestido. Não só por euforia 
e contentamento, mas também por ter sido engolida por um mar de tecidos e bordados. 
Era preciso vestir por cima, e um corpete tão estreito (mas tão lindo) fazia todo o processo 
parecer um parto. Sem mencionar o cuidado pra não estragar a maquiagem e o cabelo. 
Nada era fácil nessa história de casamento, mas não havia outro jeito de trazer ao mundo 
a mais linda de todas as noivas.

! A cerimônia estava marcada para o fim da tarde, e alguém deveria vir buscá-la de 
carro a qualquer momento. Então seriam tiradas algumas fotos ainda no hotel, mais 
outras na entrada da igreja e, com alguma sorte, o atraso não seria tão grande assim. 
Estranho que ninguém tivesse chegado ainda, ou mesmo permanecido no hotel pra 
ajudá-la a se arrumar. Onde já se viu uma noiva obrigada a se virar sozinha? Sorte que 
ela tinha feito tudo com muito cuidado, e só duas mechas de cabelo haviam se soltado do 
arranjo.

! Por estar sem relógio, Cecília não sabia ao certo quanto tempo havia se passado. 
Ela só sentia que era muito, e seus pés já mal se aguentavam no salto. Resolveu abrir as 
cortinas, e ficou muito assustada ao descobrir que já era noite. O que poderia ter 
acontecido a todo mundo? Não havia nenhuma chamada no celular, nem qualquer recado 
na recepção do hotel. Aliás, o prédio todo estava deserto, sem sinal de hóspedes ou 
funcionários.

! A igreja não ficava muito longe, nem o local da festa, que era só umas duas ruas 
mais adiante, o que fez com que ela decidisse ir até lá andando mesmo. Um sapato 
confortável teria sido muito útil nesse momento, e teria permitido que ela chegasse bem 
mais rápido, mas lamentar isso agora não adiantaria nada. Cecília respirou fundo (o 
máximo que seu corpete permitia) e seguiu pisando com cuidado pra não tropeçar na 
calçada cheia de buracos.
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! Dava pra ver de longe que a igreja estava uma bagunça. Havia flores por todo o 
chão, além de vários pedaços de papel. A decoração que ela havia escolhido com tanto 
cuidado estava em ruínas, misturada também a vestígios que ela não compreendia 
porque estavam ali, como cápsulas de bombas de gás e manchas de sangue. Não havia 
ninguém que pudesse explicar tanta desordem e, tendo desistido de adivinhar, Cecília 
seguiu seu caminho até o espaço onde deveria ter acontecido a recepção.

! Parecia que finalmente ela poderia encontrar respostas, já que as luzes estavam 
acesas e havia algumas pessoas lá dentro. O vidro das janelas estava quebrado em 
alguns pontos mas, no geral, tudo parecia bem mais arrumado. Alguém apareceu na porta 
e começou a acenar pra que ela entrasse logo, comando que foi obedecido quase sem 
pensar. Cecília havia reconhecido a cerimonialista contratada vários meses antes.

! O salão estava sujo e desarrumado, mas isso parecia muito mais o resultado de 
uma festa normal do que de um conflito, como parecia ter acontecido na igreja. Havia 
algumas moças empenhadas na limpeza, que estavam absorvidas demais no próprio 
trabalho pra notar a chegada de Cecília. Além delas, não se via nenhuma outra pessoa, 
nem convidados, nem família. A noiva estava sozinha.

! A cerimonialista se aproximou de Cecília, passou a mão sobre o seu cabelo, e 
disse:

- Ficou bonito mesmo, esse arranjo assim. Achei que não ia funcionar, com esses cachos, 
e essas flores tão grandes. Você tinha razão.

! Cecília reprimiu o choro, e resolveu se manifestar finalmente:

- O que diabos aconteceu aqui? Onde está todo mundo? Por que não me chamaram?

- Tenha calma, criança. Não há nada mais que se possa fazer agora, tudo já passou. Eu 
já estive em festas melhores, certamente, mas o seu casamento não foi de todo ruim. 
Muita gente se divertiu, a comida estava ótima. E em nenhum momento houve alguém 
com o copo vazio, disso você pode se orgulhar.
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! Sem conseguir acreditar no que ouvia, Cecília começou a dar voltas em torno de si 
mesma. Em seguida, ela começou a destruir a arrumação do cabelo, chegando a puxar 
alguns fios pela raiz. E se pôs a gritar:

- Como foi que isso aconteceu? Não faz sentido nenhum!

- Olha, eu vou pedir pra você baixar o tom de voz comigo. Eu fiz tudo o que você queria, e 
se as coisas saíram do controle, a culpa não foi minha. Faça o favor de se acalmar 
enquanto eu explico. Você sabe como são esses padres de hoje em dia, não é? Querem 
começar na hora certa, se irritam com noivas atrasadas, esse tipo de coisa. Pois o padre 
começou a cerimônia no horário certinho, nem um minuto atrasado. Ele disse que era pra 
dar uma lição nesse pessoal que não respeita o compromisso que assumiu com a igreja. 
Quando ele começou a falar, as pessoas se acomodaram em seus lugares, e passaram a 
ouvir. Quer dizer, elas fingiam que ouviam, porque eu acho que todo mundo só age por 
ato reflexo nesse tipo de evento. Daí que o protocolo foi todo seguido do mesmo jeito de 
sempre, e ninguém reparou que a noiva não havia chegado. Até comentei com as 
meninas como a coisa toda foi bem engraçada.

! Nesse momento, uma das moças que varriam o chão deu um risinho discreto. 
Cecília ouvia tudo com bastante atenção, sentada sobre a saia do próprio vestido. O 
cabelo estava todo solto, mas num formato meio estranho, por conta do laquê. Ela havia 
desistido de lutar contra o absurdo da situação.

- Mas e toda aquela bagunça que ficou por lá? Não foi um ataque zumbi, foi?

! A cerimonialista gargalhou a ponto de lacrimejar, no que foi seguida pelas outras 
mulheres do salão.

- Menina, você tem uma imaginação incrível, hein? Não, não, havia um grupo de 
manifestantes que estavam reclamando de alguma coisa que o seu pai tinha feito. Ele 
é político, não é? Era uma garotada cheia de energia, que segurava cartazes, tinha 
gritos de guerra e chegaram a ocupar o quarteirão inteiro. Uma coisa bonita de ver. 
Eles chegaram bem cedo, e dificultaram muito a entrada dos convidados. Não 
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pareciam violentos no começo, na verdade um passante diria que eram foliões de 
algum carnaval fora de época. O problema foi que alguém resolveu chamar a polícia. Aí 
foi um Deus nos acuda, ou melhor, um Deus que não acudiu ninguém, já que até o 
padre ficou esbravejando contra eles, com vários xingamentos que eu acho que só 
sendo do clero mesmo pra conhecer. Muita gente ficou ferida pelo chão, e os 
seguranças aqui do salão de eventos foram correndo pra conseguir escoltar os 
convidados. A maioria conseguiu vir, mas os que ficaram feridos na igreja desistiram e 
foram embora. E isso foi até bom, porque chegaram alguns penetras depois, o espaço 
ficou lotado, e eu fiquei com medo de não ter cadeiras pra todo mundo. Mas no final 
ficou tudo bem.

! Nisso uma moça de tranças que limpava as janelas resolveu também contribuir pra 
história:

- Depois apareceram uns dois rapazes jogando pedras aqui dentro, aí um dos padrinhos 
revidou com um cinzeiro. Aí não aconteceu mais nada.

! A cerimonialista concordou:

- É verdade, ainda bem que eu insisti em deixar os cinzeiros nas mesas. A gente nunca 
sabe. De resto, foi uma festa comum, gente bêbada dando vexame, as senhoras 
descalças dançando as músicas do Roupa Nova, muita gente guardando docinhos nas 
bolsas, tudo mais do mesmo.

! Cecília então se lembrou de uma coisa:

- Mas e o meu noivo? Nem ele sentiu a minha falta?

- Que noivo, Cecília? Nunca houve noivo nenhum.

- Claro que tinha noivo! Como eu poderia me casar sem um noivo?
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- Você consegue se lembrar de ter tido algum noivo no meio desse circo todo de 
preparativos?

! Era verdade, Cecília não se lembrava de ter tido um noivo. Sua memória estava 
preenchida por prova de doces, modelos de bolo, tipos de flores, convites e 
lembrancinhas. Só que de noivo mesmo, não havia nada. Era tão estranho só ter se dado 
conta disso agora.

- É verdade, você tem razão.

! Cecília pensou que não havia mais nada mesmo ela ela pudesse fazer por ali. O 
casamento todo havia acontecido sem ela, isso já era fato. Agora a ideia era tentar viver 
com isso. Ela se levantou do chão, ajeitou um pouco o vestido, e se preparou pra ir 
embora, quando a cerimonialista segurou no seu braço.

- Pra onde você pensa que vai?

- Pra casa, ué. Eu preciso tomar banho, tirar essa porcaria do cabelo e dormir.

- Não, você não entendeu nada. Me diga uma coisa, você já assistiu àquele desenho, “A 
Pequena Sereia”? Aquela versão da Disney?

- Sim, várias vezes. Mas o que isso tem a ver?

- Você se lembra que Ariel fez um acordo com a Bruxa do Mar, entregando sua voz em 
troca de uns dias como humana, pra conseguir conquistar o príncipe?

- Lembro, mas eu não estou entendendo nada.

- Você fez o mesmo acordo, meu bem, pra ter esse casamento. E agora chegou a sua vez 
de pagar.
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- Que loucura é essa? Eu não lembro de acordo nenhum. E mesmo que tivesse feito, 
nada aconteceu do jeito que eu planejei, então eu não posso estar devendo nada.

! A cerimonialista sentou em uma cadeira, e colocou os pés sobre a outra.

- Não é assim que as coisas funcionam, Cecília. Você fez um acordo sim, no momento em 
que você começou a desejar, e aquilo que você idealizou se descolou da realidade. É 
uma armadilha muito comum, feita a meninas como você. Aliás, vê todas essas moças 
que estão limpando esse lugar? Elas passaram pela mesma coisa, e agora é a sua vez 
de se juntar a elas.

- Você é a Bruxa do Mar?

- Não, mas que ideia. Eu não sou sua carcereira, meu bem, nem fui eu que criei essas 
regras. Eu sou uma espécie de mediadora. Sim, acho que essa é a palavra. E claro, 
aproveito o serviço enquanto vocês expiam as suas penas. Sabe, eu achava que as 
coisas iriam mudar, lá pelos anos 60, mas nunca deixou de ter gente aqui contribuindo pra 
faxina. Tá vendo essa garota de tranças lavando as janelas? Ela queria uma festa de 15 
anos dos sonhos, onde ela seria a moça mais linda, invejada por todas as outras e livre 
do bullying de toda uma vida.

! A menina de tranças deu um suspiro:

- Foi tudo tão lindo, o meu príncipe era um ator da Malhação.

A cerimonialista continuou:

- E tem essa também, que teve um filho só pra agradar os sogros e o marido. Aquela 
outra dedicou a vida inteira a emagrecer, sendo que, no fundo, ela nem se achava tão 
gorda assim. São muitas histórias, e você vai ter tempo de ouvir todas elas. Pode 
começar o seu trabalho, aqui está o balde, o rodo e o pano de chão.

- Até quando eu vou ter que trabalhar?
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- Aí é que está, só você pode saber. Pode levar anos, ou pode acontecer uma revelação 
súbita. Eu não tenho nada a ver com isso.

! Cecília decidiu não discutir mais, e rasgou pedaços do próprio vestido pra 
conseguir se movimentar melhor. O corpete agora já não apertava, e até era possível 
raciocinar com clareza. Enquanto ela ainda refletia sobre o que fazer, a menina de tranças 
se aproximou:

- Olha, sobrou esse par de chinelos aqui, lá da sua festa. Acho que com eles você vai 
ficar bem.

! Cecília sorriu, e aceitou a oferta. Só então tirou os sapatos apertados e, depois de 
mover os dedos que já estavam a ponto de sangrar, calçou os chinelos. 

! E essa foi a primeira das muitas noites em que ela passou esfregando o chão.
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Mais sobre a autora nesses blogs aqui:

   osoldeseattle.wordpress.com

           

              ofilmedatarde.com
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